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ugün yeryüzünde  büyük insani krizler 
yaşanıyor. Hakk ile Batılın savaşı devam 

ediyor. Müslümanlar krizlere, çatışmalara 
mahkum edilmek isteniyor. Küresel sis-
tem Müslümandan terörist devşirmek 
istiyor. İslam rahmet ve merhamet di-
nidir. İslam medeniyetine zarar verecek 

terörist yapılanmalar karşısında samimi 
Müslümanları buluyor. Müslümanın umu-

du terörde değil huzur ve barıştadır. Biz 
bugün Arakan’ın, Doğu Türkistan’ın, 
Suriye hamd olduk ki mazlumun 
yanında, Müslüman kardeşlerimizle 
yan yana yürüyoruz. Tarafımızı adil, 
müferreh ve barış içinde yaşayan bir 
dünyadan yana kullanıyoruz. Sayın 

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan ”Dünya 5’ten büyüktür” derken 

çatışma bölgelerinde yaşayan halkların 
kaderinin bu olmadığını, dünya barışı ve refahı 
için atılacak adımlar oluğunu da söylüyor. 
Bugün Arakan’da yaşanan yavaşlatılmış soykı-
rımın sonuçları gelecekte dünyanın tamamını 
etkileyecektir. Bir soykırıma sessiz kalmamız 
beklenemez. Arakan’da Rohingya müslümanla-
rının yaşadığı acılar dünya hafızasına not edili-
yor. Bugün bu soykırıma sessiz kalanlar gelecek 
nesillere büyük bir utanç bırakıyor. Arakan’da 
yaşananları kınıyor, uluslararası kamuoyunu bu 
insani ve vicdani krizi çözmeye davet ediyorum. 

soykırıma sessız kalanlar
gelecek nesİllere büyük 
bİr utanç bırakıyor

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BElEdİYE  
BAŞKANı SAYıN MUSTAFA TUNA
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üm dünya genelinde yaşanan insanlık dramla-
rı her geçen gün giderek artan şekilde devam 
ediyor. Yaşanan bu zalimce olayların büyük 
bir kısmı ne yazık ki Müslümanlara yönelik. 
Bizim dinimizin güzelliği dindaşlarımıza ve 
tüm insanlığa bakış açımızdadır. Rabbimiz 
“Mü’minler ancak kardeştirler.” diyor. Bu kar-
deşliğin gereği olarak, yardımlaşmak ve ihtiyaç 
içerisinde bulunan kardeşlerine destek olmak 
tüm Müslümanların üzerine bir sorumluluktur. 
Hepimizin bildiği gibi son günlerde İslam dün-
yasında büyük bir kaos yaşanıyor. Müslüman-
lara yapılan zulümler artarak devam ediyor. 
Neredeyse tüm İslam Coğrafyası’nın dünyayı 
saran ‘İslamofobi’den kaynaklanan bir takım 
haksızlıklara maruz kaldığı inkar edilemez bir 
gerçek. Bugün Arakan’da yaşanan soykırım 
gözlerimizi kapatamayacağımız büyüklükte bir 
dram. Filistin’de, Endonezya’da, Doğu Tür-
kistan’da, Suriye’de veya dünyanın herhangi 
başka bir yerinde Müslümanların acı ve zulüm 
gördükleri bir gerçek. Bu savaşlarda yüz binler-
ce silahsız insan hayatını kaybetmekte, işkence 
görmekte, milyonlarca Müslüman evlerinden 
yurtlarından çıkarılmakta, kadınlar tecavüze 
uğramakta,  yakınlarını kaybetmektedir. Ma-
sum çocuklar hala kurşunlara hedef olmakta-
dır. Arakan’da yaşanan insanlık dramına  sessiz 
kalınmamalı, zulüm gören Müslümanlar için 
vicdan sahibi olan her Müslüman’ın bu sorum-
luluğunu hatırlatarak Arakan’da yaşananları 
kınıyor, uluslararası kamuoyunu bu acımasızlı-
ğa bir son vermeye  davet ediyorum.

BAlıKESİR BÜYÜKŞEHİR BElEdİYE  
BAŞKANı SAYıN ZEKAİ KAFAoğlU:
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yanmar Hükümeti, uzun süreden bu yana 
Arakan’da yaşayan Müslüman kardeşleri-
mizi sistematik biçimde soykırım uygula-
maya devam ediyor. Maalesef söz konusu 

Müslümanlar olunca da dünya her zamanki 
gibi sessiz, her zamanki gibi sağır davranıyor... 
26 Şubat 1992’de tarihe kara bir leke olarak 
geçen “Hocalı Soykırımı”na sağır kalan dünya, 
Temmuz 1995’de Bosna – Hersek’in Srebre-
nitsa kentinde 8 binden fazla insanın katledil-

mesine de sessiz kaldı. Tarihe utanç kaynağı 
olarak yazılan bu zulümlere, demokrasi 
maskesi altında duyarsız kalan dünya şim-
di de Arakan’daki kardeşlerimizin yaşadığı 
dramı görmüyor, duymak istemiyor.
Bizler ise Hocalı ve Srebrenitsa’da olduğu 

gibi Peygamber Efendimizin (SAV) “Müslü-
man, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, 
haksızlık yapmaz, onu düşmana teslim etmez. 
Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren 
kimsenin Allah da ihtiyacını giderir.” hadisini 
düsturumuz sayarak Myanmar’da zalimlerin 
saldırıları sonucu şehit olan kardeşlerimizin 
acısını yüreklerimizde hissediyor, tüm dünyaya  
kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez 
daha haykırıyoruz. Her platformda, “Bu soykırı-
ma göz yumanların hepsi de yapılan katliama 
ortaktır” sözünü haykıran Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 80 
milyon bu zulmü nefret ve şiddetle kınıyor, her 
daim Arakanlı kardeşlerimizin yanında olacağı-
mızı tüm dünyanın bilmesini istiyoruz. 

   müslüman müslümanın 
kArDeŞİDİr, OnU DÜŞMAnA     
    teslİm etmez

dENİZlİ BÜYÜKŞEHİR BElEdİYE  
BAŞKANı SAYıN oSMAN ZolAN:
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alimler ve onların 
zulmüne destek 
verip ortak olanlar, 
mazlumların, hak ve 
adalet isteyen haykırışları 

karşısında dayanamaz, 
sarsılır ve temelinden çöküp 

tarihin çöplüğüne atılırlar. Bu 
tarif boyunca böyle oldu. Bin yıldır 

İslam’ın bayraktarlığını 
yapan bir millet olarak, 
zalimin ve zulmün 
karşısında durduk. 
Bugün de Türkiye, 
ardında kim var diye 
bakmadan zalime ve 
zulmü yüksek sesle dur 
diyen tek ülkedir

  TÜrkİYe, zulümle 
MÜcADeleDe ÜMMeTİn Ve 
MAZlUMlArIn kAlesİDİr

ÇoRUM BElEdİYE BAŞKANı 
SAYıN MUZAFFER KÜlCÜ:
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rakan’da yaşanan insanlık dışı 
tablo, Müslümanları tehdit 
olarak görüp hedef gösteren 
anlayış, dünyanın geleceği 
için maalesef endişe vericidir. 
Yaşananlar karşısında sessiz ve 
seyirci olmak, insanlık onuruna 
sürülmüş kara bir lekedir. Konu 
Müslümanlar olunca; Dünya 
yine sessiz; ama biz biliyoruz 
ki; zulme seyirci kalmak, 
zulmedeni cesaretlendirir. 
Savunmasız, mazlum 
insanları öldürmenin adı 
soykırımdır, katliamdır. 
Bu insanlık suçuna karşı 

İslam dünyası 
başta olmak 
üzere tüm dünya 
ülkeleri “Dur” 
diyecek cesareti 
ve duyarlılığı 

kendisinde görmelidir. Artık, aynaya 

baktığımızda insanlık adına tüm 
değerlerimizi görmenin zamanı 
gelmedi mi? Yarınlara insanlığın 
içini sızlatacak bir yürek gazeli değil, 
yeniden ve yeniden yeşerecek 
umutlarımızı bırakmalıyız. Hoşgörü, 
sevgi, saygı, barış ve kardeşlik 
tohumlarını tüm dünyaya serpmiş 
bir ecdadın ve liderlerin çocukları 
olarak; bu insanlık suçunu en ağır 
ve şiddet bir şekilde kınıyoruz.

 DÜnYA Yİne sessİZ:

 zulme seYİrcİ
kalmak, ZUlMeDenİ 
cesAreTlenDİrİr

ÇANKıRı BElEdİYE
BAŞKANı SAYıN İRFAN dİNÇ:
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eCDaDımızın
BİZe YÜkleDİĞİ MİsYOnlA

ÇAlIŞIYOrUZ

KAHRAMANKAZAN BElEdİYE 
BAŞKANı SAYıN loKMAN ERTÜRK:

erel yönetimler 
alanında yaptığı-
mız çalışmalarla 
Türkiye’ye örnek 
olan bir beledi-

yeyiz. Bunun yanı sıra 
çağımızın en büyük 

sorunlarından biri olan 
mülteciler konusunda da 

önemli çalışmalara imza atıyo-
ruz. Kahramankazan Belediyesi 

olarak ülkelerindeki iç savaştan 
kaçarak ilçemize sığınan Suriyeli ve 

Iraklı mülteci kardeşlerimizi yalnız 
bırakmıyoruz. 
Belediyemiz bünyesinde mülte-
cilere yönelik oluşturduğumuz 
bir ekibimiz var. Ben ve eşimin 
de içinde olduğu bu ekip, ilçe-
mize yerleşen mülteci aileleri-

mizi sürekli olarak ziyaret ediyoruz. Sorun-
larını dinlediğimiz mülteci kardeşlerimize, 
elimizden gelen tüm yardımı yapıyoruz. Bu 

yardımların başında gıda, barınma ve temel 
yardımlardan tutun da psikolojik 
destek ve iş konusuna kadar birçok başlık 
bulunuyor. Ziyaret ettiğimiz evlerde mülteci 
çocukları da unutmuyoruz. Onların
eğitimden oyuncağa kadar tüm ihtiyaçlarıy-
la yakından ilgileniyoruz. Oyuncaklarını alan 
çocukların mutlulukları duygusal 
anlar yaşanmamıza neden oluyor, onların 
yüzündeki o mutluluk ifadesini görmemiz 
ne kadar doğru bir iş yaptığımızı bize 
gösteriyor. 

Barış içinde yaşıyoruz
Kahramankazan 81 ilden göç eden insan-
ların yaşadığı bir barış ve refah kenti. Son 
dönemde ilçemize göç eden Suriyeli ve 
Iraklı mülteciler de ayrı bir renk katıyor 
Kahramankazan’a. Kahramankazan’da farklı 
kültürlerin bir arada barış içinde nasıl yaşa-
yabildiğini dünyaya gösteriyoruz. Onların 
topluma adaptasyonlarının sağlanması 
adına birçok çalışma yürütüyoruz. 

İlçemizde bine yakın mülteci bulu-
nuyor. Biz onları mülteci ya da misafir 
olarak değil, kardeşlerimiz olarak görü-
yoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın gösterdiği yolda, ecdadımı-
za yakışır boyutta onlar için elimizden 
geleni yapıyoruz. Onların Türkiye’ye 
entegre olmaları için elimizden geleni 
yapıyoruz. Kendi ülkelerindeymişçesi-
ne rahat etmeleri için çabalıyoruz. Bu 
doğrultuda bir araya geldiğimiz mülteci 
kardeşlerimizin buradaki memnuniyet-
lerini hissetmek, duymak ve  onların 
hayır dualarını almak son derece güzel. 
Tarihimizin bize yüklediği misyonla 
beraber onlara en iyi şekilde 
kapılarımızı açıp ev sahipliği yapmak ve 
onların da tüketen değil üreten olma-
ları, topluma faydalı bireyler olmaları 
konusunda çalışıyoruz.

12 yıldız şehri ödülü
Mülteci ailelerimizle sürekli olarak bir 
araya gelerek toplantılar düzenliyoruz. 
Yaptığımız bu çalışmalar sayesinde 
geçtiğimiz yıl Avrupa Konseyi Yerel 
Demokrasi Haftası kapsamında verilen 
ve Avrupa’nın en prestijli ödüllerin-
den olan “12 Yıldız Şehri” ödülünü de 
Kahramankazan olarak kazandığımızı 
anımsatmak isterim. Avrupa Konseyi 
Yerel Demokrasi Haftası etkinlikleri kap-
samında ‘Farklı Kültürlere Sahip Toplum-
larda Birlikte Yaşamak’ teması işlendi. 
Kahramankazan, bu konuda 
Avrupa ve dünyaya örnek olan çalış-
maları ile ödülü almayı ne kadar hak 
ettiğini kanıtlamış oldu. 

dünyaya anlatıyoruz
Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel 
Yönetimler Kongresi Türk Heyeti üyesi 
olarak katıldığım konsey toplantıların-
da, 3.5 milyon mülteciyi misafir eden 
Türkiye’nin bu alanda yaptığı çalışma-
ları her platformda anlatıyorum. Yalnız-
ca milletin değil ümmetin de umudu 
olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın bu konudaki kararlı ve dün-
yaya örnek olması gereken tavrından
bahsediyorum. Avrupa Konseyi üyesi 
ülkeler başta olmak üzere tüm dünye 
ülkelerini mülteci sorununa Türkiye 
gibi hassas olması çağrısında bulunu-
yorum. 23 Ocak 2018 tarihinde Brük-
sel’de, Avrupa Parlamentosu Türkiye 
Forumu ve Avrupa Bölgeler 
Meclisi olarak, Avrupada’ki Yerel Yö-
netim Kurumları, Türkiye’de göçmen 
sorunları ile ilgili çalışma yapan sivil 
toplum  kuruluşları ve Türkiye’deki 
Belediyeler ile bir toplantı düzenleye-
ceğiz. Amacımız iyi çalışma örnekle-
rini paylaşmak ve göçmenlerin yerel 
düzeyde korunması ve entegrasyonu-
nu daha da güçlendirmek için ortak 
bir strateji oluşturmak.  Bu toplantı ile 
Avrupa’da mültecileri konuk eden veya 
konuk etmek isteyen ülkeler, bölgeler, 
belediyeler ile işbirlikleri yapmak. Şu 
an göçmenleri ağırlamakta büyük yük 
taşıyan Türk belediyelerinin karşılaştığı 
ihtiyaçları AB kurumlarının dikkatine 
sunmayı hedefliyoruz. Bu toplantı sonu-
cunda bazı fon fırsatlarını elde etmeyi, 
konu ile ilgili tecrübeleri paylaşmayı, 

ortak projeler başlatmayı ve AB-Türkiye 
arasındaki ilişkilerin ortak konularla 
daha da canlandırılmasını hedefliyoruz. 
Toplantıda yine 52 bin nüfuslu ilçemiz-
de bu alanda izlediğimiz politikalan 
doğrultusunda mültecilerin nasıl refah 
ve huzur içinde yaşadıklarını dünyanın 
önüne getirmeyi planlıyoruz. 

elimizden geleni   
yapmaya devam
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın gösterdiği yolda, tarihimizin 
ve ecdadımızın bize yüklediği misyonla 
beraber  ülkemize sığınan mülteci kar-
deşlerimiz için, ayrıca dünyanın nere-
sinde olursa olsun zulüm ve yokluğun 
pençesindeki Müslüman milletler için 
elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya 
devam edeceğiz.  

3
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rakan, Filistin, Gazze, Halep gözya-
şının egemen olduğu coğrafyalar. 
İnsanlığın kanayan yarası haline 
gelen bu kadim coğrafyalar ne ya-
zık ki Müslümanlara mezar oluyor. 
Sanki Müslümanların yaşam hakkı 
yokmuş gibi zalim yöneticiler 
ve ırkçı zihniyetler, mazlumları 
katlediyor.

Hatırlayalım bizler Kurban 
Bayramı’nı idrak ederken Ara-
kan’daki Müslümanlar, zalim 
Myanmar yönetimi ve Bu-
dist zihniyet tarafından bi-
rer birer şehit ediliyordu. 
Diğer yandan Gazze’ye 

baktığımızda, 
yıllardır işgalci 
İsrail devletinin 
baskısı altında 
binlerce Filis-
tinli mazlumun 

hayatını kaybettiğini, şehadete yü-

rüdüğünü görüyoruz. Hemen yanı 
başımızdaki Suriye’de ise zalim Esed 
yönetimi kendi halkını katletmeye 
devam ediyor. 

Uluslararası vicdanın duyarsız 
kaldığı bu coğrafyalara, mazlum-
ların imdadına yetişen ilk ülke 
her zaman Türkiye oluyor. Bizler 
Müslümanız ve sorumluluğumuz 
var, bunu biliyoruz. Müslüman 
sorumluluk sahibidir. Allah’ın izni ve 
yardımı ile Müslüman coğrafyaların 
gözyaşını silmek, akan kanı dur-
durmak için gece gündüz çalışan 
liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve 
mazlumların umudu olan bir Türki-
ye var. Arakan’da, Gazze’de, Halep’te 
Müslüman olmak, zulme maruz 
kalmak, insanlığın utanç tablosu-
nun gün yüzüne çıkması demektir. 
Bu coğrafyalarda yaşamak, koskoca 
AB’nin, BM’nin ABD’nin duyarsızlık-
larını dünyaya göstermektir. 

  eY İnsAnlIk
AYAĞA kAlk!

PURSAKlAR BElEdİYE
BAŞKANı SAYıN SElÇUK ÇETİN:

Bu coğrafyalarda acı ve ızdırap 
içinde yaşama tutunmak, her gün 
insanlığın katledildiğine şahit olmaktır. 
Bu coğrafyalarda hayatta kalabilmek, 
zalim yöneticiler tarafından kimliksiz ve 
vatansız bırakılmaktır. 

Bizler zulme rıza gösteremeyiz, 
zalime karşı sessiz kalamayız. Arakanlı 
Müslümanların kimliği yok, pasaport-
ları yok, haksızlığa uğradıkları zaman 
başvurabilecekleri bir mahkeme, ma-
kam, mevki yok. Onlarca köyde binler-
ce evin yandığı, iş yerlerinin, camilerin, 
Kur’an kurslarının, okulların yıkıldığı bir 
coğrafyaya karşı nasıl duyarsız kalına-
bilir? Bu nedenle Pursaklar Belediyesi 
olarak Somali’de Tebessüm Mahallesi 
oluşturduk. Her biri 22 metre kareden 
oluşan 43 ev yaptık. Sağ olsunlar Deniz 
Feneri ve ilçemizdeki bazı esnaflarımız 
da destek verdi.

Bizler şunu biliyoruz ki dünyanın 

gözü önünde bebekler, çocuklar, yaş-
lılar katledilirken susanlar, tarihe birer 
kara leke olarak geçeceklerdir. Bundan 
kimsenin şüphesi yoktur. Mazlumların 
umudu olduğunu söyleyen Türkiye, 
her zaman üzerine düşen görevi yaptı, 
yapmaya devam ediyor. Yıllardır va-
tanlarından göç edip ülkemize sığınan 
milyonlarca Suriyeli kardeşimize ev 
sahipliği yapıyoruz. Sadece Pursaklar 
olarak bugüne kadar 38 TIR dolusu ihti-
yaç malzemesini Halep’e, Bayır Bucak’a 
gönderdik. 

Yine Filistin, Gazze ve Kudüs’e ya-
pılan haksızlıklar karşısında en yüksek 
tepkiyi veren Türkiye oldu. Dünyayı 
bu zulümler karşısında ayağa kaldıran 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan oldu. En son ABD Başkanı 
Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti 
olarak tanıyan kararı imzalamasına 
tepki verip, Müslüman ülkeleri bir 

araya toplayıp, yapılan haksızlığı dünya 
gündemine taşıyan, “Kudüs Filistin’in 
başkentidir” diyerek hakkı haykıran 
yine Türkiye ve Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan oldu. 

Artık insanlığın ayağa kalkıp dünya-
yı; terörden, vahşetten, zalim yöne-
ticilerden, katliam ve sömürülerden 
kurtarması lazım. Bizim için Ankara, 
İstanbul ne ise Halep, Kudüs, Gazze de 
odur. Mezheplerini din edinen zalimle-
re sesleniyoruz. Müslüman görünümlü 
firavunlara çağrı yapıyoruz. ‘Bir insanı 
öldüren bütün insanlığı öldürmüş 
gibidir’ gerçeğini bir kez daha hatırlatı-
yoruz. Tarih boyunca Türkiye’yi ve Türk 
milletini umut olarak gören mazlumlar 
unutmasın ki; dün ecdadımız yan-
larındaydı, bugün de Recep Tayyip 
Erdoğan’lar ve bizler yanlarındadır. 
Mazlumları yalnız bırakmadık, bundan 
sonra da yalnız bırakmayacağız.
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aalesef dünya Myanmar’a, 
diyebilirim ki kör ve sağır. 
duymuyor ve görmüyorlar . 
Gelen rakamlar maalesef 3 bin 

civarında insanın bu şekilde mağdur 
edildiği, hatta ölmesine neden olan 
bazı adımların atıldığı istikametinde. 
Binlerce Arakanlı Bangladeş sınırına 
kaçtı. Arakanlı müslümanlara 
uygulanan bu baskıları şiddetle 

kınıyorum” dedi. Bugün Arakan’da 
uluslarası kamuoyunun gözleri 
önünde yavaşlatılmış bir soykırım 
yaşanıyor. Arakan halkı öldürülüyor, 
topraklarından sürülüyor. Dünya 

Müslümanların maruz kaldığı 
işgallere, çatışmalara, sülünlerle sessiz kaldığı 
gibi Arakan konusunda da aynı sessizliği 
sürdürmeyi tercih ediyor. Arkan’da zulmü 
var katliam var. Bu zulüme seyirci kalmak 
ortak olmaktan farksız. Bölgede yaşananları, 
müslümanlara yaşam hakkı tanımayan bu 
sistemi kınıyorum. Arakan’da yaşanan insanlık 
ayıbı 21. yüzyılın yüz karasıdır.

Dünya myanmar’a
kor Ve saGır

SAlTUKoVA BElEdİYE  BAŞKANı 
SAYıN M.ZERRİN GÜNEŞ:
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rakan’ da yapılan bu katliama dünyanın ses-
siz kalmasının nedeni Çin’ e taşınan enerjidir.

ÇİN’ e enerjiyi kim taşıyor, tabii ki Batılılar. 
Arakan Bölgesindeki petrol ve doğal gaz 
pompalarının başındaki şirketlere bakınca 
mesele daha net anlaşılıyor. Bu hatlardan 
ÇİN’ e yıllık ortama 12 milyar metreküp 
doğal gaz taşınıyor. Ayrıca ARAKAN böl-
gesindeki Müslüman topraklarında 1.2 
trilyon metreküplük gaz ve 2.1 milyar 
varillik petrol rezervinin varlığından söz 
ediliyor. Bu doğalgaz ve petrol boru 
hatlarının korunması bahane edile-
rek Müslümanlar katlediliyor. Dün-
yanın bütün petrolleri, bir çocuğun 

bir damla kanı eder mi?
Bu itibarla sömürü 

düzeni kurmaya çalışan 
ve bu yol için her şeyi 
mubah gören anlayışı 
şiddetle kınıyorum. Bu 

kardeşlerimizin yanında ve dik bir şekilde 
durmaya bütün halkımızı davet ediyorum.

ArAkAn’DA kİMler 
kazanıyor

ÇATAlAğZı BElEdİYE
BAŞKANı SAYıN AdNAN AKGÜN:



#ArakanYalnızca
Zahide Ceylan

ayŞe KeŞiR

ÜmmÜgÜlsÜm TaT

ZehRanUR Ceylan

RUKiye KaRaKÖse

ŞUle demiRTaŞ

ayŞe yIldIRIm

emel ÖZdemiR

ZemFiRa aKman

gÜlCan TeZCan

FaTih TÜRK

mehmeT sIlay

emine yIlmaZ

gÜlay KURT

ZehRa gÜVeli

aygÜl FaZlIOĞlU

ayŞe KaRaKÖse

BURCU eyisOy dalKIRan

seda ŞiŞman

yeTeR mayalI

seVda URFa

mUnTeha KOR

ayFeR BalaBan

nURiye aTaseVen

handegÜl TeRKen

nURan sÖZen

seRaP BUhaRalI

gÜlŞen ÖZeR

saliha saĞdIÇ

BeTÜl TaT

hÜseyin KaRaCa

gOnCa BaBUR

deniZ OĞUR

ŞeRiFe KURT

Şeyma ÇaKIROĞlU yeŞil

ayŞenUR TUnCeR

naZ melis Zengin

ArakanDeğildir
Arakan’da, Suriye’de, Filistin’de Doğu Türkistan’da 

ve daha bir çok ülkede Müslümanlar insani 
ve siyasi krizlerle mücadele ediyor. Çatışmalar 
ve savaşlarla İslam Dünyası belirli bir alanda 
sıkıştırılmak isteniyor. Kudüs’te, Arakan’da 

yaşananlar bunun en büyük kanıtı. Müslümanlar 
üzerinde güç denemeleri yapıyorlar. Sınır 

ötesi savaşlarla İslam dünyasını umutsuzluğa 
sürüklemek istiyorlar. Bugün Arakan’da yaşanan 
zulüm, işkence, yavaşlatılmış soykırım bunun bir 
yansıması. Bizler dünya vicdanını ve uluslararası 
kamuoyunu yaşanan insani krizler için harekete 
geçmeye davet ediyoruz. Zulme sessiz kalmak, 
zulme destek olmaktır. Tarafımız, desteğimiz, 
duamız mazlumdan yana. Arakan bizler için 

yalnızca Arakan değildir. Bu acıya bugün karşı 
çıkmazsak gelecek bizden hesap soracak. 

Arakan’da yaşanan yavaşlatılmış soykırımın bir an 
önce sona ermesini istiyor ve dünya kamuoyunu 

sorumluluklarını hatırlamaya davet ediyoruz. 
#ArakanYalnızcaArakanDeğildir



zahideceylan@turuncudergi com

Sevgili Turuncu okurları,

Bu sayının hikayesi Arakan ziyaretimle başladı. 
Bir grup arkadaşımla beraber bölgede yaşananları yerinde görmek, 

halka moral vermek ve destek olmak amacıyla Arakan’a gittik.  Orada 
gördüklerimizin özeti; zulüm, işkence ve eziyetti.  Anlatılanlar bizi 
utandırıyor ve neden daha önce gelmedik sorusunu sorduruyordu. 

Arakan’da Rohingya Müslümanlarına karşı yavaşlatılmış bir soykırım başlatılmıştı. 
Yakılan mahalleler, yanarak can veren çocuklar, tecavüzler, işkenceler…

Çin, Hindistan, ABD, Batı Rohingya Müslümanlarının topraklarına ve doğal 
kaynaklarına göz dikmiş. Halkı topraklarından çıkartmaya çalışıyorlar. Bunu her 
türlü vahşetle deniyorlar. Şiddette sınır yok. Myanmar hükümeti askerle işbirliği 
içinde Budizmi merkeze alan bir din politikası geliştirmiş. Rohingya Müslümanlarını 
topraklarında istemiyor. Sözde dünyanın barış elçisi olan Budistler (?) Arakan’da 
yeri göğü kana bulayacak kadar çok vahşete imza atıyor. Bir milyondan fazla 
insan dünyanın gözü önünde yok ediliyor. Kimliksiz hayatlar, temel vatandaşlık 
hakları bile askıya alınan ve zorla sınır dışı edilen insanlar… Hepsi oradaydı. Arakan 
kamplarındaki baraka hastaneler, akşam yemeği için uzayan kuyruklar, ailesini 
ve arkadaşlarını kaybetmiş binlerce insan… Hayatta kalanların temel sorunu 
kimliksizlik… Kimlikleri yok. Beton ev ve cami yapmaları yasak. Yaşadıkları ahşap 
evler zarar görürse 6 yıl hapisle yargılanıyorlar. İzinsiz evlenmek yasak.  Yasaklarla 
kurulu bir açık hava hapishansi olmuş Myanmar,  devletin tek istediği var Rohingya 
Müslümanlarının adının bile yeryüzünden silinmesi.

Yıllar boyunca dünya yaşanan bu insani krize sessiz kalmış. 2012 yılında yaşanan 
olayların sosyal medyaya yansıması ile Arakan’da yaşanan zulüm gün yüzüne 
çıkmış. Türkiye, o tarihten bu yana hep devrede. Sayın Cumhurbaşkanımız katıldığı 
toplantılarda Arakan’daki mazlumların yaşadıklarını zalim yöneticilerin yüzüne 
vuruyor ve ‘neredesiniz?’ diye soruyor. Oysa zalimlerin kalpleri mühürlenmiş. 
Görmüyor, duymuyor. Arakan ziyaretinden sonra ‘ne yapabiliriz?’ sorusunun ardına 
düştüm. Dönüş yolu boyunca bölgede yaşanan katliamı düşündüm. Tarih Rohingya 
Müslümanlarının yaşadıklarını yazmalıydı. Bu amaçla arşivlerde yer alacak özel bir 
sayı hazırlamak için çalışmalara başladık. Zulüm karşısında safımız belli olmalıydı. 
Arakan’da yaşanan zulmü aradan 100 yıl geçse de unutmamalıydık. Hatırlamak için 
kaydını tutmaya, görmeye, konuşmaya, anlamaya ihtiyaç vardı. Biz de Arakan’ın 
sesi olacak, zulme başkaldıracak, Rohingya Müslümanlarının yaşadıklarını her 
yönüyle anlayacak belgesel niteliğinde, arşivlik, özel bir sayı hazırladık. Bu sayının 
hazırlanmasında katkı sağlayan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca Arakan’da, 
Suriye’de ve dünyanın dört bir yanında yaptığı çalışmalar için İnsani Yardım Vakfı 
İHH’ya, Kızılay’a, TİKA’ya, AFAD’a ve Diyanet İşlerine de şükranlarımı sunuyorum. 
Hazırlık aşamasında da gördük ki Arakan yalnızca Arakan değilmiş. Sultan 
Abdulhamid döneminde Asya Müslümanları ile kurulan gönül bağları hala sağlam, 
bizleri birbirimize bağlıyor. Arakan Müslümanları ümmetin bir parçası ve kendilerine 
uzanacak yardım elini bekliyor. Hamd olsun, Türkiye ‘Dünya 5’ten büyüktür’ diyerek 
Arakan başta olmak üzere tüm mazlumlara yardım elini, dostluk ve kardeşlik elini 
uzatıyor. Bizlere ise yaşananların kaydını düşmek kalıyor. Gelecek nesiller unutmasın, 
Arakan’ın sesi yankısız kalmasın diye.  

Zahide Ceylan

TURUNCU DERGİSİ ADRES
Regnum Sky Tower İşçi  Blokları Mh. 

Muhsin Yazıcıoğlu Cd. No:57 
Kat:18  Daire No:58 

ÇUKURAMBAR-ÇANKAYA/ANKARA

TELEFON:  0312 446 85 85
WEB:         www turuncudergi com
e-mail:       info@turuncudergi com
 editor@turuncudergi com

BASKI
ÇAĞLAYAN BASIM YAYIN A.Ş.

Sarnıç yolu No:7 Gaziemir / İzmir. 
Tel: 0232 274 2215. Fax:0232 274 2318

info@caglayanmatbaasi.com

‘TURUNCU’ Dergisi, yerel süreli aylık yayındır  
Basın yayın ilkelerine uymayı kabul eder  

Basılan ilanların tüm sorumluluğu 
ilan sahibine, yazılan yazıların 
sorumluluğu yazarlara aittir 

Kurum ve kuruluşlar için 
kargo dahil fiyatı 25 TL’dir  

TURKUVAZ DAĞITIM PAZARLAMA A Ş 
tarafından dağıtılmaktadır 

YAPIM EKİBİ PRODÜKSİYON ADINA
İMTİYAZ SAHİBİ VE 

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
M. Zahide CEYLAN

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
M. Zahide CEYLAN

KURUCU MİMARIMIZ
Şehit Erol Olçok

YAYIN KURULU BAŞKANI
Ayşe KEŞİR

YAYIN KURULU
Ayşe KEŞİR, Ayşe ERTEM, 

Hatice BİLİCİ, Gülfidan ÇALIŞKAN, 
Ümmügülsüm TAT, Esra YEREBAKAN, 
Gaye YARDIMCI,  Aygül FAZLIOĞLU, 

Rukiye KARAKÖSE, Nuran SÖZEN
Seda ŞİŞMAN, Ayfer BALABAN, 

Zehra GÜVELİ

GÖRSEL YÖNETMEN
Şerife AKYOL KURT

BASIN DANIŞMANI
Burcu EYİSOY DALKIRAN

İSTANBUL KOORDİNATÖRÜ
Gülay KURT

0507 485 55 95

ANKARA KOORDİNATÖRÜ
Betül TAT

0538 624 54 72



Arakan’da Kosova ve Bosna Hersek’te yaşananlara 
benzer bir senaryo sahnede. Yavaşlatılmış bir katliam ile 
bölge Müslümanlardan ‘arındırılmak’ isteniyor. 

32
DÜNYANIN SESSİZ KALDIĞI 
ZULÜM: ARAKAN

1 milyon 700 binden fazla Müslüman, Myanmar’da ordu ve 
fanatik Budistlerin şiddet eylemleri nedeniyle topraklarını 
terk etmek zorunda kaldı. 

86
Bölgede önümüzdeki senelerde eğitim konusunda ciddi bir 
çözüm üretilmezse dünya en az yarım milyonluk kayıp bir 
nesille karşı karşıya kalabilirler.

500.000 ÇOCUK KAYIP NESİL OLMA
TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA48

 
42 Madagaskar’dan Myanmar’a kadar her taraftaki Müslümanlar 

hilafetle ilişki kurmuşlardı. 1870’te Birmanya’daki 
(Myanmar) Ava Sultanının Sadrazamı Osmanlı
yönetimiyle ilişki kurmak için mektup göndermişti. 

ARAKAN YALNIZCA ARAKAN DEĞİLDİR

ZORUNLU GÖÇ, YAVAŞLATILMIŞ SOYKIRIM

 Myanmar’da yaşayan farklı dinî ve etnik yapıların birbirlerini 
tanıma ve anlamasına yönelik destekleyici çalışmalar yapılması, 
kapalı bir toplum yapısı olan ülke için zorunlu bir adımdır. 

94

ARAKAN’DA İNSANİ KRİZ NASIL ÇÖZÜLÜR?

96 FOTOĞRAFLARLA ARAKAN, 
SURİYE VE FİLİSTİN

68 Daha önce yapılan zulüm çok sessiz ilerledi, uluslararası 
kamuoyu haberdar olmadı. Dünya  basınında yer almadı 
çünkü sosyal medya diye bir şey yoktu.

ARAKANLI AKTIVIST AYOUB KHAN: 
“BM, ZALİMİN YANINDA YER ALIYOR”

76 Suriye’de, Yemen’de, Irak’ta ve Libya’da ümidini yitiren ve bir 
türlü anlaşamayan İslam dünyası, İİT’nin aldığı bu kararla 
yeniden birleşme ve bir araya gelme istidadı gösterdi. 

TURAN KIŞLAKÇI RÖPORTAJI

82 genelkurmay arşivlerinde de onların Milli Mücadele 
sırasında aralarında topladıkları cüz’i yardımı akıl almaz 
kanallar bularak Ankara’ya gönderdikleri bilgisi var. 

MYANMAR’DA BİLİNMEYEN 
OSMANLI ŞEHİTLİĞİ

Tüm bu olumsuzluklara rağmen açık olan bir şey var ki, 
artık Osmanlı’nın bakiyesi durumundaki Türkiye tüm bu 
coğrafyalar için bir umudu ifade ediyor.

70

İMKANDER BAŞKANI MURAT ÖZER:
MAZLUMLARIN UMUDUYUZ

Türkiye’nin son 15 yılda yaptığı dış yardım stratejisi ile gönül 
coğrafyası politikası birbirini tamamlıyor. gönül coğrafyası 
Osmanlı çekilirken beş kıtada ardımızda kalan halktır. 

36

MAZLUMUN UMUDU TÜRKİYE
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86
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ARAKANARAKAN

Size dokunup, Sarılıp 
kendi dillerince ağıtlar yakan 

ve aynı dili konuşmadığımız 
halde  birbirimizi anladığımız 

ortak noktamız, dÜnya 
Üzerinde mÜSlÜman 

olduğumuz için alabildiğince 
dÜnya toplumundan 

Soyutlanmak

Fotoğraflan: Talha Aslan 29Ocak 2018 / Turuncu Dergİ 
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SURİYE

Fotoğraflar: Yağmur Al Sharef

dünyanın her bir yerine, halkın da 
katkıları ile her türlü insani yardım 

götüren ihh'ya sonsuz teşekkürler.

tek ricamızla bize  yardımını 
esirgemeyen, 11 bin km öteye 

400 kilo yardımı ile katkıda bulunan 
lc Waikiki'ye de minnettarız, 

minnettarlar royingha müslümanları



ar akan

ARAKAN ARAKAN
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ARAKAN ARAKAN

A
rakan’da Kosova 
ve Bosna Hersek’te 
yaşananlara benzer 
bir senaryo sahnede. 
Yavaşlatılmış bir katliam 
ile bölge Müslümanlardan 
‘arındırılmak’ isteniyor. 
Olayların ekonomik, 
politik ve dinler arası bir 
boyutu var. Müslümanları 

bölgeden temizleme fikri beraberinde 
birçok zulmü getiriyor. Dini terörizm ve 
Müslümanları terörizme itme çalışmaları da 
dikkatlerden kaçmıyor. Genele bakıldığında 
bu durum yalnızca Myanmar’da değil Güney 
Asya toplumlarının birçoğunda mevcut. 

Arakan’da aslında sistematik katliam 
ve soykırım yaşanıyor. Nüfusu yaklaşık 
60 milyon olan Myanmar’da resmi 
rakamlara göre halkın %4’ü gerçekte 
ise %14’ü Müslüman. Vatandaşlık 
verilmeyen, yurttaşlık haklarının hiç birisini 
kullanamayan Arakanlılar. Devlet ve Budist 
güçler bölgede katliam üstüne katliam 
yapıyor. Evler yakılıyor, katliamlar yapılıyor, 
toplu tecavüzlerle soykırım dünyanın gözü 
önünde yaşanıyor. Myanmar Hükümeti 
yaşananları inkar ediyor. Yazılı, görsel 
ve dijital medyada gerçeği karartma 
argümanlarının tamamını kullanıyor. 
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ARAKAN ARAKAN

Bugün katliamın ne zaman sona 
ereceğine, çözümün hangi noktada 
ortaya çıkacağına dair hiçbir fikir 
yok. Uluslararası kamuoyunun 
çözüm dediği şey ise sığınmacılara 
gıda yardımı ulaştırılmasından ileri 
gitmiyor. Katliamlar devam ediyor, 
Arakan’dan dünyaya acı dersler 
veriliyor, kimse duymuyor. Belki de 
duymak istemiyor.

Bugün İslam Dünyası büyük 
imtihanlar veriyor. Hepimiz Allah’ın 
davasının bitmeyeceğini biliyoruz. 
Hakk ile Batılın mücadelesi yüzyıllardır 
devam ediyor. İslam tarihinde ne 
dönemler yaşandığını ne sorunlar 
çıktığını hepimiz biliyoruz. Mekke’de 
bitti derken Medine’de yeni bir 
oluşum, güç çok şeyi değiştirmiş. 
Müslümanların iç sorunları da çok 
fazla. Mesela bugün terör örgütü 
olmayan İslam ülkesi hemen hemen 
yok gibi. Müslümanları iç terörle 
tehdit ediyorlar. 

Batı’nın ve küresel güçlerin 
unuttuğu şey şu; Müslümanlar 
hep var olmuş ve inşallah hep var 
olacaklar. İslam dünyasının doğusu 
çökerken Endülüs yükselmiş. 
İspanyollar Endülüs’ü yıkarken, 

doğu’da Osmanlı yükselmiş. 
Bugün dünyada yaşana gelişmlere 

bakıldığında yükselen Türkiye’yi 
görüyoruz. Arakan’ın, Suriye’nin, 
Kudüs’ün derdi ile dertlenen 
ve ümmetin kaderinin çatışma 
olmadığını söyleyen bir Türkiye.

Bu ay sizlere Arakan’ı, Suriye’yi, 
Kudüs’ü anlatan dosyalar hazırladık. 
Zulme karşı duruşumuzu, zalimleri 
unutmayacağımızı ve safımızın 
ümmetten yana olduğunu tarih 
yazsın diye. Biliriz ki tarih satır 
aralarına yazar. Zulme sessiz kalıp ona 
ortak olanları da, zulüm karşısında 
sesinin çıktığı yere kadar gür çığlıklar 
atanları da… 

Batı’nın ve küresel 
güçlerin unuttuğu şey 
şu; Müslümanlar hep 
var olmuş ve inşallah 

hep var olacaklar. 
İslam dünyasının 

doğusu çökerken 
Endülüs yükselmiş. 

İspanyollar Endülüs’ü 
yıkarken, doğu’da 

Osmanlı yükselmiş. 
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ARAKAN ARAKAN

K
alkınma yardımları diplomaside ince 
güç (soft power) olarak adlandırılıyor. 
ABD’den İsveç’e, Tunus’a kadar 
birçok ülke kalkınma yardımlarını dış 
politika enstrümanı olarak etkili bir 
biçimde kullanıyor. Türkiye’nin son 15 
yılda yaptığı dış yardım stratejisi ile 
gönül coğrafyası politikası birbirini 
tamamlıyor.
Gönül coğrafyası terimini sık sık 

kullanıyoruz. Bilmeyenler için anlatalım nedir gönül 
coğrafyası? Gönül coğrafyası Osmanlı çekilirken beş 
kıtada ardımızda kalan halktır. Aramıza konulan 100 
yıllık mesafeye rağmen bizi unutmayan ve başımıza bir 
şey gelirse ‘elbette Türkler gelir’ diye her zorluğa göğüs 
gererek 100 yıldır kardeş hasretiyle bekleyen halk… 

MAZLUMUN
UMUDU

 En fazla mültecİbİzİm topraklarımızdayaşıyor. Kİşİ başına düşen gelİre göre en fazlakalkınma yardımı yapanülke yİne Türkİye.Mekansal uzaklıklar gönül bağları kurmamızı engelleyemİyor.
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ARAKAN

Ülkemiz 100 önce olduğu gibi 
bugün de ümmet ile arasında yeni 
köprüler kuruyor. En fazla mülteci bizim 
topraklarımızda yaşıyor. Kişi başına 
düşen gelire göre en fazla kalkınma 
yardımı yapan ülke yine Türkiye. 
Mekansal uzaklıklar gönül bağları 
kurmamızı engelleyemiyor. 
Asya kıtasındaki Rohingyalıların acısı 
bu yüzden bizim acımız ve çözüme 
kavuşturmamız gereken sorun oluyor. 
Myanmar’da katliam ve zorunlu göç 
tam beş yıl aradan sonra yeniden 
başladı. Birleşmiş Milletler için yalnızca 
istatistiki veri olan Müslümanlar 
bölgede katledildi. 
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Bangladeş’de kapıları kapatınca 
Müslüman halk soykırım ve açlıktan 
ölmek arasında iki tercihin (!) arasında 
sıkıştı. 
TÜRKİYE ARAKAN’DA  
YAŞANANLARA MÜDAHALE ETTİ

Uluslararası kamuoyu ise sessizliğini 
bozmadı. Hatırlarsınız 2013 yılında 
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları 
İzleme Örgütü Arakan’da 2012 yılında 
yaşananlar için hazırladığı raporda 
‘Yapabileceğimiz Tek Şey Dua Etmek’ 
yazıyordu. Oysa zalimlerle ittifak 
yapanların duası ironi bile olmuyordu. 
Birleşmiş Milletler söz konusu 
Müslümanlar olunca birleşemiyordu!

Türkiye birçok olayda olduğu gibi 
Arakan konusunda da varlığını belli 
etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konu ile 
ilgili otuz devlet ve hükümet başkanı 
ile görüştüğünü açıkladı. Ayrıca 
konuyu dönem başkanlığını yürüttüğü 
İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Astana’daki 
toplantısının gündemine soktu ve 
mesele sonuç raporunda genişçe yer 
aldı. Maddelere bakıldığında mevcut 
durumun kınanmakla bırakılmayıp 

meselenin çözümü için somut 
tavsiyeler içermesi de dikkat çekici. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuyu 
BM gündemine taşıyacağını da 
açıklamıştı. Hem İslam İşbirliği Teşkilatı 
hem de BM’nin bu etkili hamlelerde 
bulunmasını artık beklemiyoruz daha 
doğrusu bekleyemiyoruz. 

Ülkemiz nerede bir insanlık ayıbı 
olsa onun durdurulması için tüm 
uluslar arası kanalları ve argümanları 
devreye sokuyor. Türkiye uluslararası 
kamuoyuna çağrı yaptıkça Birleşmiş 
Milletler’in işlevsizliği, ABD’nin 
arabuluculuğu önemini kaybediyor. 

Zalimlerin adının geçtiği 
topraklarda mazlumların umudu oluyor 
Türkiye. Küresel güçler artık katliamlar 
karşısında tepkisizliklerini korumasıyla 
tanınıyor. Katliamlar küresel güçlerin 
desteği ile yapılıyor. 

Türkiye yeryüzünde insani krizlerin 
çözüme kavuşması ve çatışmaların 
bitmesi tarihi sorumluluğunu 
yerine getiriyor. Gelecek nesillere 
bırakacağımız miras insanlık için de 
bizler için de önem taşıyor.

ARAKAN

Türkiye birçok 
olayda olduğu gibi 
Arakan konusunda 
da varlığını belli etti. 
Cumhurbaşkanı 
Erdoğan konu ile 
ilgili otuz devlet ve 
hükümet başkanı 
ile görüştüğünü 
açıkladı. 
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A
sya kıtasındaki 
Müslümanlar 
özellikle de Hindistan 
Müslümanları Osmanlı 
İmparatorluğunu 
yakından takip 
ediyordu. Osmanlı 
hilafetin merkeziydi. 
Resmi tarih 
anlatıcılığının bize 

‘zayıf’ vurgusuyla anlattığı dönemlerde 
bile dünyanın  önemli, stratejik 
öneme sahip devletlerinden biriydi. 
Asya’dan Afrika’ya oradan Asya’ya 
tüm Müslümanların gözü kulağı, ilgi 
odağı Osmanlı’daydı. Madagaskar’dan 
Myanmar’a kadar her taraftaki 
Müslümanlar hilafetle ilişki kurmuşlardı. 
1870’te Birmanya’daki (Myanmar) 
Ava Sultanının Sadrazamı Osmanlı 
yönetimiyle ilişki kurmak için mektup 
göndermişti. 

hiCaz demiryolu 
II. Abdülhamid döneminde 

Osmanlı’nın Asya’daki faaliyetleri 
neticesinde padişah Hindistan, Çin 
ve Myanmar Müslümanları arasında 
popüler olmuştu. 1897’de Türk-Yunan 

Savaşı çıkınca Asya’daki Müslümanlar 
hemen yardım toplayarak Türkiye’ye 
gönderdiler. Savaş kısa bir süre sonra 
Osmanlı’nın zaferiyle sona erdi. 

Osmanlı İmparatorluğu’nda 19. 
yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
birçok demiryolu yapılmıştı; ancak 
bunların çoğu Avrupalı sermaye 
çevreleri tarafından inşa edilmişti. 
Kutsal hac yolculuğunu kolaylaştıracak 
Hicaz demiryolu dünyanın dört bir 
tarafındaki Müslümanların yardımlarıyla 
inşa edildi. Başta Hindistan, Mısır, 
Rusya ve Fas’tan olmak üzere 
Endonezya’dan, Singapur’dan, Güney 
Afrika’dan, Tunus, Cezayir, İngiltere ve 
Amerika’dan bağışlar yapıldı. Hicaz 
demiryoluna yardım edenler arasında 
Myanmarlı Müslümanlar da vardı. 
Osmanlı yönetimi Myanmar’dan 
yardım gönderenlere Hicaz demiryolu 
madalyaları göndererek teşekkür etti. 
BalKan Savaşları 

II. Abdülhamid’in tahttan 
indirilmesinden sonra hükümdar 
olan Sultan Mehmed Reşad’ın tahta 
çıkışı; dünyanın her tarafındaki 
Müslümanlar’ın yanı sıra, Myanmar’daki 
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Müslümanlar tarafından da telgraf 
gönderilerek kutlandı. 

1911’de İtalyanlar’ın Libya’yı işgali 
üzerine dünyanın dört bir tarafındaki 
Müslümanlar’dan yardım gönderildi 
ve İtalya değişik ülkelerde protesto 
edildi. 1912’de Balkan savaşları 
sırasında Hindistan, Çin, Singapur 
ve Myanmar’daki Müslümanlar’dan 
maddi yardımlar geldiği gibi, sağlık 
ekipleri de teşkil edilerek Türkiye’ye 
gönderilmişti. 

O dönemde Myanmar’ın adı 
Birmanya (Burma) idi. Birmanya’daki 
Müslümanlar topladıkları yardımları 
konsolosluk, Osmanlı Bankası 
ve Avrupa bankaları aracılığıyla 
Türkiye’ye gönderdiler. Örneğin, 
İbrahim Ali Molla ve Abdurrahman 
efendiler topladıkları 800 İngiliz 
lirasını Rangoon’daki fahri Osmanlı 
şehbenderliğine teslim etmişlerdi. Yine 
savaş yardımı olarak Birmanya Hilal-i 
Ahmer’i, yani Kızılay’ı üyelerinden 
İbrahim Ali Molla ve Abdurrahman 
ve Cemal efendiler topladıkları 

3000 İngiliz lirasını göndermişlerdi. 
Rangoon’un yanı sıra Birmanya’nın 
önemli şehirlerinden Mandalay’daki 
Müslümanlar da para toplayarak 
Osmanlı İmparatorluğu’na gönderdiler. 
Moulmein şehrindeki Müslümanlar 
da yardıma katıldılar. Birmanyalı 
Müslümanlar fakir ve ülkede azınlıkta 
olduklarına bakmadan ellerinde ne 
varsa Türkiye’ye yollamışlardı. 

Kıacası Arakan bizler için yalnızca 
Arakan değildir. 2. Abdülhamit Hicaz 
Demiryolu inşaatını başlattığında 
Arakan Müslümanları kendi aralarında 
para toplayıp Osmanlı’ya göndermiştir. 
Ayrıca Balkan Savaşları sırasında 
Hindistan Müslümanlarının çıkardığı 
bir gazeteye ilan veren Arakanlı 
kardeşlerimiz Balkan faciasını yaşayan 
ordumuza yardım çağrısı yapmıştır. 

Bir asır önce bizden yardımlarını 
esirgemeyen Arakan halkının bugün 
yaşadıklarını görmezden gelemeyiz. 
Arakan’da yaşanan zulme sessiz 
kalmamız, onları yalnız bırakmamız 
düşünülemez.

ARAKAN

Bir asır önce 
bizden yardımlarını 
esirgemeyen 
Arakan halkının 
bugün yaşadıklarını 
görmezden 
gelemeyiz. 
Arakan’da yaşanan 
zulme sessiz 
kalmamız, onları 
yalnız bırakmamız 
düşünülemez.



M
üslümanlar, 
Myanmar’da 5 yıldır 
çok zor koşullar 
altında hayata 
tutunmaya çalışıyor. 
Arakan halkının 
yaşadığı kamplar 
içler acısı. 1978 ve 

1991 insani krizlerinden çok daha 
büyük bir krizle karşı karşıya kalmış 
durumdalar. Ülke olarak kimden 
gelirse gelsin ve ne adına yapılırsa 
yapılsın şiddeti asla kabul etmiyoruz. 
Myanmar güvenlik güçlerine karşı 
yapılan saldırıları lanetliyoruz. 
Fakat saldırıların sorumluluğunun 
bütün bir topluluğa mal edilmesi 
de aynı şekilde yanlıştır, hatalıdır. 
Maalesef olay sonrasında kolektif 
cezalandırmaya gidildiğini 
görüyoruz. Arakan eyaletindeki 
sorunların şiddetle çözülemeyeceği 
açıktır. Myanmar’ın ikinci en yoksul 
eyaleti olan Arakan eyaletinin 
kalkınması ve istikrarı ancak temel 
insan haklarına riayetle mümkündür. 
Hiçbir ayrım yapmadan tüm 
sivillerin can ve mal güvenliğinin 
temini, Myanmar hükûmetinin 
ve güvenlik güçlerinin en temel 
vazifesidir. Öncelikle insani 
yardımların erişimi önündeki 
engellerin kaldırılması gerekiyor. 

Yardımların ihtiyaç sahibi herkese 
ulaştırılması, yerlerinden edilen 
kişilerin emniyet içinde evlerine 
geri dönmelerinin sağlanması 
da büyük önem arz ediyor. Hak 
ihlallerine, sürgünlere, radikal 
grupların Arakanlı Müslümanlara 
yönelik şiddet eylemlerine de son 
verilmesini istiyoruz. Mynmar’da 
bu temel başlıklardan bir an önce 
somut adımlar atılmasını bekliyoruz. 
Önlem alınmazsa tüm bölgenin 
istikrarı ve geleceği risk altındadır. 
Bu son kriz Sayın Kofi Annan’ın 
başkanlık ettiği ‘Rakhine Danışma 
Komisyonunun’ tavsiyelerinin bir an 
önce uygulanması gerektiğine işaret 
ediyor. Vatandaşlığı bulunmayan, 
seyahat özgürlüğünden yoksun, 
başta eğitim ve sağlık olmak 
üzere temel hizmetlere erişim 
imkânlarından mahrum Arakanlıların 
geleceğe umut içinde bakmalarını 
bekleyemeyiz. Çözümün gecikmesi 
veya geciktirilmesi, bölgedeki 
Müslümanların karşı karşıya kaldıkları 
mağduriyetleri istismar etmek 
isteyen terör örgütlerinin işine 
yaramaktadır. Bu çok daha büyük 
acıların ve yıkımların önünü açacak 
bir tehdittir” 

Birleşmiş Milletler 
72. Genel Kurul Toplantısı
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A
rakan’da 
yaşananlar, 
ırkı, rengi, 
cinsiyeti, dili, 
dini, görüşleri 
ve kökenleri ne 
olursa olsun 
herkesin insan 
haklarının 
devletler 

tarafından korunmasını zorunlu 
kılan İnsan Hakları Evrensel 
Bildirgesi’nin 2. maddesini açıkça 
ihlâl etmektedir. Geçtiğimiz yıllarda 
Rohingya Müslümanlarına yönelik 
şiddet olaylarında artış meydana 
gelmiş; bunun sonucunda 
birçok kişi yerlerinden edilmiş 
veya hayatlarını kaybetmiştir. 
Yaşanan gelişmeleri incelemek 
için Myanmar’a ilk kez 2012 
yılında gittiğimde, çoğunluğu 
Rohingya Müslümanlarından 
oluşan yaklaşık 200 kişi yaşanan 
olaylarda hayatını kaybetmişti. 
Geçtiğimiz yıl içerisinde güvenlik 
koşulları daha da kötüleşmiş; 
on binlerce insan neredeyse 
kesin olarak öldürülmekle 
kendisi de ekonomik sorunlarla 
boğuşan komşu Bangladeş’e 
sığınmak arasında bir seçim 
yapmak zorunda kalmıştır. 
Bölgede yaşanan insani krizi göz 
ardı etmek mümkün değildir: 
Uluslararası Göç Örgütü’nün  
yayınladığı verilere göre 18 
bin 500 Rohingya Müslümanı, 
Bangladeş’te bulunan mülteci 
kamplarına ulaşmıştı. Birleşmiş 
Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiseri ise bu sayıyı 270 bin 
olarak güncelledi.  Bangladeş-
Myanmar sınırında bulunan 
Kutupalong Mülteci Kampını 
ziyaret ettiğimde, çoğunluğu 
kadın ve çocuklardan oluşan 
Rohingya Müslümanları bana 
sevdiklerinin ve akrabalarının 
nasıl katledildiğine dair korkunç 
hikâyeler anlattı. Bazıları, 
eşlerinin katledilişini izlemek 
zorunda bırakılmıştı. Diğerleri 
ise köylerinin yakılıp yıkılmasına 

şahit olmuştu. Hayatta kalabilmek 
için başkalarının merhametine 
muhtaç oldukları açıkça belli 
oluyordu. Türkiye, Myanmar’da 
yaşananları derin bir kaygıyla 
takip etmektedir. Ancak kaygı 
duyduğumuzu ifade etmenin 
sahadaki gerçekleri değiştirmeye 
yetmediğini gayet iyi biliyoruz” 
Bu nedenle bölgede yaşanan 
sorunları çözmek amacıyla 
geçtiğimiz haftalarda bir dizi 
diplomatik ve insani adım 
attık. Bangladeş ve Myanmarlı 
liderlerle temaslarda bulunarak 
mülteci konumundaki Rohingya 
Müslümanlarına bin ton insani 
yardım ulaştırdık. Geçtiğimiz 
hafta bu yardımların ihtiyaç 
sahiplerine dağıtılmasını 
şahsen takip ettim; katliamdan 
kurtulanlarla ve şahitlerle 
görüştüm. Aynı zamanda 
Bangladeş’te bulunan Rohingya 
Müslümanlarının ihtiyaçlarının 
karşılanması için maddi yardım 
yapma sözü verdik. Bangladeş-
Myanmar sınırındaki mültecilerin 
koşullarının iyileştirilmesi amacıyla 
yeni barınma merkezleri kurma 
niyetimizi ifade ettik. dünya 
liderleri, Türkiye’nin adımlarını 
takip ederek bölgede kalıcı 
çözümü sağlayacak kapsamlı 
ve uzun vadeli bir strateji 
geliştirmelidir. uluslararası 
toplum Myanmar hükûmetiyle 
birlikte çalışarak Rohingya 
Müslümanlarına vatandaşlık 
verilmesini ve Bangladeş’teki 
mültecilerin ülkelerine güvenli bir 
şekilde dönmesini sağlamalıdır. 
Rohingya Müslümanlarının 
dünyanın ücra bir köşesinde 
yaşaması onların hayatlarını daha 
değersiz, yaşadıklarını daha az acılı 
veya bölgedeki durumu daha iyi 
kılmıyor. İnsanlık, Srebrenica’da ve 
Ruanda’da hayatlarını kaybeden 
milyonlarca masuma yaptığı gibi 
Rohingya Müslümanlarına sırtını 
dönmemelidir. Gerekli adımlar 
bugün atılmalıdır. 
CNN INTERNATIONAL

ARAKAN ARAKAN

EMiNE ERDOĞAN:

 DÜNYA ROHiNGYA 
MÜSLÜMANLARININ 

ACILARINA
GÖZLERiNi KAPATAMAZ
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ARAKAN

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM:

 iNSANLIK 
buGÜN HAREKETE 
GEçMEYECEKSE
NE ZAMAN
HAREKETE 
GEçECEK?

B
angladeş’in başkenti 
Dakka’da resmi temaslarını 
sürdüren Başbakan 
Binali Yıldırım, Cox’s 
Bazar kentindeki mülteci 
kampına geçerek Arakanlı 
Müslümanları ziyaret etti.

Yıldırım, Türk İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansının (TİKA) Cox’s Bazar kenti 
yakınlarında bulunan Maynar Guna 
bölgesindeki yerleşkesinde mültecilere 
yemek dağıttı ve gazetecilerin 
sorularını yanıtladı.

Arakanlı Müslümanların dramına 
değinen Başbakan Yıldırım, “Buralara 
canını kurtarmak için gelmek zorunda 
kalan insanlarla beraberiz. Bugün 
buraya bakanlarımızla ziyaretimizin 
amacı burada ağır şartlarda mücadele 
veren mülteci kardeşlerimize daha 
fazla nasıl destek olabiliriz bunun için. 
Myanmar ve Bangladeş arasında 24 
Kasım’da imzalanan anlaşması ümit 
ederim inşallah sağlıklı bir şekilde işler. 

Birleşmiş Milletler başta olmak üzere 
bütün dünya ülkelerinin dikkatini 
Türkiye olarak buraya çekiyoruz, 
insanlık dramını bütün dünyaya 
anlatmaya çalışıyoruz.” dedi.

Yıldırım, “Bugünkü ziyaretimizin 
amacı insanlık dramına dikkat çekmek. 
Burası artık insanlığın yok olduğu 
yer. İslam dünyası ve dışındakilere de 
aynı çağrıyı yapıyoruz. İnsanlık bugün 
harekete geçmeyecekse ne zaman 
harekete geçecek? Ümit ederimki 
başta Müslüman ülkeler olmak 
üzere diğer ülkeler buraya daha fazla 
zaman ayırırlar ve insanların acılarını 
hafifletecek bir iş yapmış olurlar. 
Buradaki yaşanan insanlık ayıbını bir an 
önce ortadan kaldırmak için gereken 
desteği vermelerini bekliyoruz. Türkiye 
başından beri binlerce kilometre 
uzakta olmasına rağmen kendi 
imkanlarıyla bunu başlattı. Bunun artık 
uluslararası bir kampanyaya dönüşme 
vakti geldi.”  diye konuştu.

Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerini 
de anlatan Başbakan Yıldırım, “Türkiye, 
AFAD, Kızılay, Türk Diyanet Vakfı ve 
TİKA ile sağlık, eğitim, barınma, yemek 
dağıtımı gibi çalışmalar yürütüyor. 
Kamp alanları inşa etmek istiyoruz. 
Bangladeş’ten talepte bulunduk. 
İnşallah daha gelişmiş barınma yerleri 
temin edilmiş olacak. Nihai çözüm 
buradaki insanların kendi topraklarına 
dönüşünün sağlanmasıdır.” ifadelerini 
kullandı. 

Arakanlı Müslümanlarla 
kucaklaşarak tek tek ellerini sıkan 
Yıldırım, ağlayan bir Arakanlı kadının 
sorununu dinledi.
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Başbakan Binali Yıldırım ve 
beraberindeki heyet, yıllardır 
sistematik bir şekilde katliama 
uğrayan Arakanlı Müslüman-
ların sığındığı Bangladeş’i 

ziyaret etti. Başbakan Yıldırım ile birlikte 
Bagladeş’teki sığınmacı kamplarını 
ziyaret eden AK Parti İnsan Haklarından 
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve 
İstanbul Milletvekili Dr. Ravza Kavakçı 
Kan ile Arakan’ı, Arakan’daki katliamı ve 
çözüm çabalarını konuştuk.

Arakan’da neler oluyor?
Eylül ayında Sayın Cumhurbaşkanı-

mızın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanımız, Dışişleri Bakanımız, 
AFAD, Kızılay, sivil toplum örgütlerinin 
temsilcileri ve Genel Başkan Yardımcısı 
olarak ben Cox’s Bazar bölgesindeki 
kamplara gittik. Gittiğimizde gördü-
ğüm manzara beni çok endişelendirdi. 
İnsanların gözünde duygu kalmamış. 
Çocuklar bir şekilde her yerde gülümser, 
o ziyarette çocukları gülümseteme-

dik. Hatta insanlar donmuş, duyguları 
alınmış, canlı cesetler gibiydi. Hikayeleri 
dinlediğimizde içimiz daha da parçalan-
dı. Vahşet, katliamın ötesinde soykırım... 
Hitler’i hatırlatan vahşetler yaşanıyor. Bu 
vahşetten en çok kadınlar ve çocuklar 
etkileniyor. Annelerin namusuna el uza-
tılıyor, çocuklar ateşe atılıyor... İnsan ne 
kadar vahşileşebilir, ne kadar insanlıktan 
uzaklaşabilir, Arakan’da görüyorsunuz. 
Her iki ziyaretimde de hem insanlığım-
dan utandım, yani aynı yaratılış grubuna 

mensup olduğum insanlar bu vahşeti 
yaptı. Hem de oraya yardım götüren 
bir milletin evladı olduğum için Allah’a 
hamd ettim. Karışık duygular yaşıyorsu-
nuz. Türkiye ilk 2012’de beri bu hadiseyi 
gündemde tutmaya çalışıyor. Ülkeler 
Türkiye’ye şükranlarını sunuyor. New 
York’ta Birleşmiş Millet toplantısına 
gittiğimizde Sayın Cumhurbaşkanımız 
“Dünya 5’ten büyüktür” diyerek Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulunda Rohingya 
Müslümanlarına katliam uygulayan 
Myanmar askeri hükümetine baskı ya-
pılması konusunda konuşmalarını yaptı. 
Uluslararası toplumu davet etti. Özel 
toplantılar yapıldı. Türkiye bu konuda 
üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. 

Ülkeler Myanmar’daki katliamı neden 
göz ardı ediyor?

Bu yeni bir şey değil aslında. Ruan-
da’da katliam yapıldı, dünya sessiz kaldı. 
Bosna’da oldu, sessiz kaldı. Suriye’de 
Aylan bebeğin cesedi karaya vurana ka-
dar Suriye’yi umursamadılar. Görmezden 
gelecek hali aşınca ilgilenmeye başladılar. 
Maalesef dünya bu noktada duyarsız. İki-
yüzlülük ve çifte standart bilinen bir şey.

Rohingya Müslümanlarının Türkiye’ye ve 
Türk halkına bakışı nedir?

O mazlum insanlar Türkiye’ye 
müteşekkir. Bangladeş’teki kamplara 
ikinci ziyaretimizde bir tepenin üzerinde 
uzaktan bakıyorlardı. Başbakanımızda 
kamptan ayrılacağı sırada onları fark etti 
ve güvenlik nedeniyle birkaç dakikalığı-
na yanlarına gittik. O tepedeki yüzlerce 
insan alkışlayarak, el sallayarak uğurladı. 
Çocuklar Türkçe sözlerle karşıladı. 

Bölgede Türkiye’nin dışında uluslara-
rası yardım kuruluşları var mı?

Belki bir iki tane var ama çok fazla 
görmedim. Orada da Türkiye’nin ağırlığı 
görülüyor. Birleşmiş Milletler dışında yar-
dım için bölgede bulunan bir ülke yok.

Zulme komşu diğer Asya ülkelerinin 
katliamı bitirme noktası girişimi var mı?

Bildiğim kadarı ile yok. Ama Birleşmiş 
Milletler’in gündemine gelmiş olması 
önemli bir gelişme. Özellikle Birleşmiş 
Milletler’in Kudüs kararı da bize bu 
konuda ümit veriyor. Biz Türkiye olarak 
üzerimize düşeni yapıyoruz. Sayın Cum-
hurbaşkanımız bütün mazlumların hak-
kını savunuyor. Umarın en kısa zamanda 
Arakan konusunda ses getirecek kararlar 
alınıyor diye ümit ediyorum.

Birleşmiş Milletler’in Kudüs kararını 
duyunca neler hissettiniz?

Çok mutlu oldum. Biz hükümetimiz 
olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. 
Kudüs konusunda şunu da söylemek 
lazım. Ana muhalefet partisi de MHP 
ile birlikte Kudüs konusuna destek 
verdi. Biz kolay kolay hiçbir konuda bir 
araya gelemiyoruz ama bu noktada 
muhalefetimizle birlikte dimdik durduk. 
Amerika ve İsrail temsilcilerinin baştan 
sona kibir, küstahlık dolu ve tepeden 
bakan konuşmalarına karşı diğer ülkeler 
taşma noktasına gelmiş ve bu reaksiyon 
gösterilmiş oldu.

Her karışıklıkta ‘Patron benim’ diyen 
Amerika Birleşik Devletleri için yolun 
sonu nereye gidiyor?

Nasıl ki insanları bir doğum, gelişme 
ve ölüm süreci varsa devletlerin de bu 
süreci var. Amerika son dönemlerde 
çizdiği ‘Amerikan Rüyası’ ve ‘Özgürlükler 
Ülkesi’ kavramlarına aykırı hareket etme-
ye başladı. Bu çizgiye aykırı eylemlerde 
bulunmaya başladı. Ben uluslararası 
ilişkiler derslerinde hep oyun parkı ör-
neğini veririm. Oyun parkında oynayan 
çocuklardan hep mızıkçılık yapanı İsrail, 
onu koruyan ABD... Ama bu kez Kudüs 
konusunda diğer çocuklar Türkiye’nin 
desteğiyle mızıkçı çocuklara karşı dik 
durdu. Bundan sonra ABD ne yapacak 
göreceğiz.

Bundan sonra ABD’nin adımları ne olur? 
İlk defa geri adım atar mı?

Geri adım atar diye ümit ediyorum. 
Ama Amerika’nın ne yapacağından daha 
çok diğer ülkelerin ne yapacağı önemli. 
İlk defa onlar da “dur” dediler. Eğer birlik 
beraberlik içerisinde devam edilirse, 
Amerika’ya rest çekilirse neden olmasın. 
İlginç bir süreç olacak. Müslüman ülke-
lerin de Birleşmiş Milletler’in kararının 
ardından kendilerine çeki düzen verme-
leri gerekir. İstanbul’da güzel bir toplantı 
oldu. İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı 
moral vericiydi.

Okuyucularımıza neler   
söylemek istersiniz?

Turuncu dergisini yayın hayatına 
başladığı zamandan beri beğenerek 
takip ediyorum. Türkiye eski Türkiye 
değil. Artık sorumluluğumuz daha 
büyük. Alevi-Sünni, Türk-Kürt, yobaz-
laikçi vs. gibi farklılıklarla birbirine 

düşürülmeye çalışıldığı bir anlayış 
hakimdi. Devlet vatandaşını hakir 
görüyordu. Devletin gözünden 
vatandaş ezilecek bir şeydi. O Türkiye 
geride kaldı. O Türkiye’de vatandaşlar 
kendilerini öteki hissediyordu. Şimdi 
artık vatandaşına hizmeti şeref sayan, 
Allah’a hizmet olarak gören bir devlet 
anlayışı mevcut. Çok büyük bir değişim 
yaşadık. 1999 depreminde Başbakan 
Bülent Ecevit 3 gün bölgeye gidemedi. 
Devlet desteği olan hayır kurumlarımız 
vardı. Hepsi yolsuzluklarla anılıyordu. 
Çadırımız yoktu. Kurban derilerimizi 
gasp eden Türk Hava Kurumu vardı. 
Türk Hava Kurumunun başbakanı oraya 
götürecek bir tane uçağı yok muydu? 
Kızılay’ın çorbaları buz gibiydi. Devletin 
ne perişan bir halde olduğu o zaman 
ortaya çıktı. Günümüzde Arakan’a 
gidiyorsunuz, Bangladeş’e gidiyorsunuz, 
Haiti’ye gidiyorsunuz. Her yerde hem 
devletimizle oradayız hem de sivil 
toplum örgütlerimizde ilk biz gidiyoruz. 
Türkiye artık güçlü bir Türkiye, Türkiye 
artık uluslararası sistemde itilen kakılan 
bir Türkiye değil. Sorumluluğumuz 
büyük, o oranda düşmanımız da çok. 
Bu yüzden çok daha fazla çalışmamız 
lazım, birlik ve beraberlik içerisinde 
vatanımıza sahip çıkmamız lazım. 
İnşallah mazlumların yükünü yüklenmiş 
olan Sayın Cumhurbaşkanımızın, 
Sayın Başbakanımızın yükünü birazcık 
hafifletebilirsek vazifemizi yapmış 
olacağız. Bu yüzden okuyucularımızdan 
dua etmelerini istiyorum.

RÖPORTAJ

AK PARTİ İNSAN HAKLARINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN 
YARDIMCISI VE İSTANBUL MİLLETVEKİLİ DR. RAVZA KAVAKÇI KAN:

ARAKAN’DA HiTLER’i 
HATIRLATAN
BİR VAHŞET YAŞANIYOR

Vahşet, katlİamın ötesİınde soykırım... hİtler’İ hatırlatan Vahşetler yaşanıyor. Bu Vahşetten en çok 
kadınlar Ve çocuklar etkİlenİyor. annelerİn namusuna el uzatılıyor, çocuklar ateşe atılıyor... 
İnsan ne kadar VahşİleşeBİlİr, ne kadar İnsanlıktan uzaklaşaBİlİr, arakan’da görüyorsunuz. 

RÖPORTAJ: BURAK ÜNVERDİ
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AK Parti Düzce 
Miletvekili Ayşe Keşir 
ile dünyanın her 
yerinde zulüm gören 
mazlumları, Asya 

Müslümanlarını, Kudüs’ü, tarihten 
gelen misyonumuzu ve bugün dış 
politikada Türkiye’nin üstlendiği 
rolü konuştuk.

Suriye, Filistin, Arakan... Ve 
daha gündemde olmayan birçok 
yerde vahşet ve katliam var. Dünya 
nereye doğru gidiyor?

Tüm dünyadaki mazlumlar 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 
gündemindedir. Biz sadece 
mazlum olma paydasında bile 
tüm insanlarla birlikte oluruz, 
başka bir aidiyete gerek yok! 
Türkiye Cumhuriyeti bu mazlum 

coğrafyalarda bu gündemi yapar, 
hem Sayın Cumhurbaşkanımızın 
siyasete, dünyaya ve insanlığa 
bakışı hem de partimizin en 
önemli misyonlarından biridir. 
Dünya bunu geçmişte farklı 
şekillerde tecrübe etti sömürge 
devletleri, dünya savaşlarıyla... 
İnsanlık, insanlığı kaybediyor 
aslında. Bizim temel değerimiz 
İslam. Temel referansımız Kur-an’ı 
Kerim ve peygamberimizin (sas) 
sünnetleri bize tüm mazlumların 
yanında olmayı emrediyor. 
Arab’ın Acem’e, Acem’in Arab’a 
üstünlüğü yoktur hükmü bizim 
için en önemli rehberlerden 
biridir. Suriye komşumuz, Filistin 
çok yakın coğrafyamız ki orası 
Selahaddin Eyyubi’den beri hem 

hizmet verdiğimiz hem de 400 yıl 
şerefle yönettiğimiz bir coğrafyadır. 
O yüzden her biriyle ilgili, temel 
insanlık aidiyeti noktasında 
Türkiye’nin söyleyecek bir sözü 
vardır, yapacak bir eylemi vardır.

Osmanlı ile Asya Müslümanları 
arasındaki bağı 100 yıl sonra tekrar 
nasıl kurabiliriz?

Biz kabuklarına çekilme lüksü 
olan bir devlet değiliz. Gücümüz 
ya da söz söyleme yetkimiz sadece 
coğrafi sınırlarımızla ilgili değil. 
Burada temel noktamız insan ve 
insan olma değeri, Hz. Ömer’in 
dediği gibi, dağdaki bir koyunu 
kurt kapsa biz bundan sorumlu 
olduğumuz kanaatindeyiz. Asya 
Müslümanları bunun için, Afrika 
Müslümanları bunu içinde... 

Türk’ün gücünü biliyorlar, yüzyillarin hafizaSi var. Türk’ün 
güçlendiğinde naSil Söz Sahİbİ olacağini, naSil başarili ve adİl bİr 

yöneTİm Sergİleyeceğİnİ oSmanli’nin 600 yillik varliğiyla bİlİyorlar. 
bİz ne yazik kİ Tarİh kİTaplarini okurken her şeyİ yüzeySel okuyoruz. 

bİz bİrçok şeyİ unuTuyoruz ama onlar hİç unuTmuyor.

RÖPORTAJ: BURAK ÜNVERDİ

aK parti düzCe milletveKili ayşe Keşir: 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 
ARAKAN KONUSUNDAKi 

HASASSiYETiNDEN ASLA 
VAZGEÇMEYECEK

Ben daha yeni Mali’den 
döndüm, Afrika’nın güneyinde, 
çoğu kişinin haritada yerini 
gösteremeyeceği bir yer... Kişi 
başına milli gelir 50 dolardan 
daha az. Mali’deki bir bakan 
bana şunu söyledi: “Ben yıllarca 
Avrupa’da bulundum, Avrupalıları 
tanırım, Avrupa’nın Türkiye’ye 
bakışını çok iyi biliyorum. Son 
15 yılda siz Türkiye Cumhuriyeti 
olarak yaşadığınız değişimin belki 
farkında değilsiniz, ama millet 
olma şuurunuzu Recep Tayyip 
Erdoğan’la tekrar hatırladınız.”

Özellikle Osmanlı döneminde 
Asya’ya be Afrika’ya Türklerin 
yaptığı hizmet asla unutulmadı. 
Dönem dönem Türkiye kendi 
iç sorunlarıyla boğuştu. Ama 

Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte 
o bölgelerle hukukumuzu 
tekrar geliştirdik. Sayın 
Cumhurbaşkanımız Balkanlara peş 
peşe iki seyahat yaptı, Novi Pazar 
ve Gümülcine’ye. O ziyaretlerin 
sadece fotoğraflarına bakın, 
sadece fotoğraflara bakınca bile 
hem Türkiye’nin gücünü hem de 
insanların Recep Tayyip Erdoğan’a 
ve Türkiye’ye bakışını çok net 
görürsünüz.

Türkiye’yi tekrar kabuğuna 
çekilmeye zorlayan güçlerin 
hedefi nedir?

Türk’ün gücünü biliyorlar, 
yüzyılların hafızası var. Türk’ün 
güçlendiğinde nasıl söz sahibi 
olacağını, nasıl başarılı ve adil 
bir yönetim sergileyeceğini 

Osmanlı’nın 600 yıllık varlığıyla 
biliyorlar. Biz ne yazık ki tarih 
kitaplarını okurken her şeyi 
yüzeysel okuyoruz. Biz birçok 
şeyi unutuyoruz ama onlar hiç 
unutmuyor.

Türkler İslam’la şereflendikten 
sonra İslam coğrafyasının 
fotoğrafına bir bakın, Türkiye’yi 
kısmen kendilerince zayıflattıktan 
sonra İslam coğrafyasının 
fotoğrafına bakın. Onlar İslam 
coğrafyasını o fotoğrafta sıkıştırıp 
bırakmak istiyorlar. Bütün mesele 
bu aslında...

Müslüman coğrafyalarda 
“Müslüman terörist” projesi inşa 
etmeye çalışıyorlar. Arakan’da 
da bunun yapılmaması için neler 
yapılabilir?
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Bu dünyanın ikiyüzlülüğüdür. 
Teröristin dini, kimliği, aidiyeti olmaz. 
Terörist, teröristtir. İsterse birileri 
dini hanesine Müslüman yazdırsın. 
Bunun hiçbir önemi yok. Bir defa 
İslam’ı yaşayan, felsefesini bilen 
hiç kimse terörle İslam’ı yan yana 
getirmez. Bunu konuşmaya bile 
değer bulmuyorum. Ancak anlatmak 
amacı ile şunu diyebiliriz; İslami terör 

kavramı bir siyasi kavramdır. İslam 
dünyasının toplum algısını aşağı 
çekmek yapılıyor. Müslüman terörist 
olarak öldürülenlerin pek çoğu Avrupa 
vatandaşı... 

11 Eylül’den bütün Müslüman 
coğrafyasına söylenenleri biliyorsunuz. 
Bunların hepsi siyasi hamleler ve 
oluşturulan senaryolardır. Biz Türkiye 
Cumhuriyeti olarak asla Müslüman 
ve terörist kelimelerinin yan yana 
geleceğini, toplumsal karşılığı 
olacağını düşünmüyoruz. Hiçbir 
Müslümanın da bunu kabul etmesi 
mümkün değildir.

BM’nin Kudüs kararının 
duyduğunuzda ne hissettiniz?

İlk duyduğumda Sayın 
Cumhurbaşkanımıza kalbimde 
şükranlarımı ve teşekkürlerimi 
sundum. Öncesinde İslam İşbirliği 
Teşkilatı’nın aldığı karar dünya tarihine 
geçecek bir karardı. Müslüman ülkeler 
ilk defa bu kadar güç ve birlik içinde 
tek sesle bir açıklama yaptı. Buna 
dünya ve BM asla kayıtsız kalamazdı. 
Bir de tabi hala insanlık vicdanını 
yaşadığını ümit etmek istiyorum.

BM’nin Kudüs kararını ülkelerin ABD’ye 
bir isyanı olarak görebilir miyiz?

Trump yönetiminin sadece Kudüs 

kararı değil, pek çok kararı, tavrı, ülke 
içinde ve dışındaki söylemleri dünyada 
ve özellikle Avrupa’da huzursuzluk 
yaratıyor. Onun için Avrupa ülkelerinin 
neredeyse tamamının Kudüs kararına 
evet demesi önemlidir. Dünyanın 
kendi içinde devam eden bir 
uluslararası dengesi vardır. Trump 
yönetiminin pervasızlığı Kudüs 
kararı ile tavan yaptı. BM’de de bu 
pervasızlığın daha da ileri gitmemesi 
için diğer ülkeler de dur deme ihtiyacı 
hissetti.

Türkiye’nin Kudüs tasarısının BM’de 
kabul edilmesinin ardından Avrupa 
ülkelerinde Türkiye ile ilgili pozitif 
açıklamalar geldi. Bunu Türkiye’nin 
ABD’ye karşı başarısı ile ilişkilendirebilir 
miyiz? Türkiye yükselen bir güç olarak 
ön plana mı çıkıyor?

Muhakkak! Bu aslında 
Cumhurbaşkanımızın liderliği ile 
başlayan bir süreç. Cumhurbaşkanımız 
ilk büyük çıkışını İsrail’e “One minute” 
diyerek başlattı. O gün başlayan ve 
yükselerek devam eden o trend  
bugün bu BM kararını getirdi.   
İçeride de Türkiye’nin itibarının 
bitildiğini savunanlara karşı büyük bir 
ders oldu. Uluslararası ilişkilerde mutlak 
doğru ya da mutlak yanlış yoktur. 
Dönemsel işbirlikleri vardır. 

RÖPORTAJ RÖPORTAJ

Dünyanın kendi 
içinde devam eden 
bir uluslararası 
dengesi vardır. 
Trump yönetiminin 
pervasızlığı Kudüs 
kararı ile tavan 
yaptı. BM’de de bu 
pervasızlığın daha 
da ileri gitmemesi 
için diğer ülkeler de 
dur deme ihtiyacı 
hissetti.

Milletvekili Keşir’e ve 
Başbakan Yıldırım’a 

teşekkür eden anne 
Mehtap Kazancı, 
“Aslına bakacak 

olursanız oğluma 
kavuşacağım 

konusunda çok 
fazlaca ümitsizdim. 

Ayşe Hanım’ı 
gördükten sonra her 

şey değişti” diyor.

Dünya devletlerinin yükselen ve 
büyüyen bir güç olarak Türkiye’ye 
kayıtsız kalması mümkün değil.

Türkiye Filistin sorununu dünya 
gündemine sokmayı başardı. 
Arakan’da ki katliamı çözebilmek için 
ve dünya gündemine getirebilmek 
için ne yapılabilir?

Sayın Başbakanımızın Bangladeş 
ziyareti bu anlamda çok önemliydi. 
Dünyada Türk milleti dışında o 
insanlara bu şefkati ve ilgiyi gösteren 
başka bir millet yok. Onun için 
Türkiye en üst düzeyde bu ziyaretleri 
sürdürerek bu konuyu dünya 
gündeminde tutmaya çalışan yegane 
ülkedir. Türkiye Arakan konusunda 
üzerine düşeni her anlamda 
yapıyor. Türkiye Arakan’dan asla 
vazgeçmeyecek.

TTerör örgütü DEAŞ tarafından 3 
yıl önce Irak’a kaçırılan 7 yaşındaki 
Alparslan geçtiğimiz günlerde 
annesine kavuştu. Bildiğimiz 
kadarıyla  Alparslan’ın annesi önce 
size ulaştı. Anne ile ilk görüşmenizden 
kavuşma anına kadar neler yaşandı? 
Sizden dinlemek isteriz.

Alparslan DEAŞ’lı babası 
tarafından 3 yıl önce Düzce’den Irak’a 

kaçırılmış. Anne Mehtap hanım bize 
ulaştı. Eski eşi ile ayrılık sürecinden, 
evladının babası tarafından 
kaçırıldığından bahsetti. Çok üzücü 
bir olay. Annenin yaşadığı duygular, 
küçük bir çocuğun terör örgütü üyesi 
bir baba tarafından kaçırılması beni 
derinden  etkiledi. Hemen devreye 
girdik. Durumu Sayın Başbakanımıza 
ilettik. Daha sonra araştırmalar 
neticesinde babanın yine DEAŞ’lı bir 
kadınla evlendiğini ve Alplarslanın 
onlarla beraber yaşadığı bilgisine 
ulaştık. Baba Irak’ta bir eylem 
sırasında ölmüş, Alparslan Irak’ta 
bir yetimhanede kalıyormuş. Milli 
İstihbarat Teşkilatı (MİT) devreye girdi. 
Diplomatik süreç başladı. Alparslan 4 
ay süren titiz bir çalışma sonucunda 
Türkiye’ye geldi, ailesine kavuştu. Tabi 
zor bir süreç, çocuk annesinden uzun 
süre ayrı kalmış. Sayın Başbakanımız 
Binali Yıldırım ve eşi Semiha Hanım 
Alparslan’ı ve ailesini kabul etti. Bu 
durumda olan bir çok çocuk olduğu 
bilgisine ulaştık. Başbakanımız Irak’ta 
DEAŞ terör örgütüne kaptırılan 
çocukları aileleriyle buluşturmaya 
devam edileceğini ifade etti. İnşaallah 
çocuklarımız ailelerine en yakın 
zamanda kavuşur.  



D evletlerin çözüme 
ulaştırmayarak 
uluslararası güçlere 
müdahale alanı 
yarattıkları iç savaş 

ve çatışmaları, sonuçları onarılamaz 
vekâlet savaşlarına dönerken, bu 
savaşlar her gün binlerce masum 
insanın hayatına mal oluyor. Birçok 
devletin yıllarını ve insan potansiyelini 
-toplumun belli kesimlerine yönelik- 
baskılarla tüketen stratejiler, neden 
bu denli yaralara sebep olacak 
şekilde üretiliyor ve neden bütün 

bu ziyanlar batı âlemi dışındakiler 
olarak kategorize edilmiş üçüncü 
dünya ülkelerinde oluyor? Bu soruyu 
cevaplamaya, giderek artan savaşların 
da gösterdiği gibi, hiçbir devletin ve 
uluslararası kurumun niyeti yok.

Arakan Müslümanları -ya da 
bölgede Rohingyalar olarak bilinen 
halk- yıllardır başkalarının yarattığı 
problemler yüzünden artık tükeniyor. 
Son olarak Ekim 2016 ve Ağustos 
2017’de meydana gelen olaylar 
sonrası neredeyse Arakan’daki tüm 
Rohingyalar evlerini terk etmek 

zorunda kaldı. Diasporada yaşayan 
Rohingya sayısı 3 milyon üzerinde iken 
Arakan’da kalan nüfusun ise 150 ila 300 
bin civarında olduğu tahmin ediliyor.

Ekim 2016 Ağustos 2017 
tarihlerinde meydana gelen 
olaylar Rohingyaların yoğun olarak 
yaşadığı Myanmar’ın Arakan 
bölgesinde Rohingyaların yoğun 
yaşadığı bölgelerdeki farklı güvenlik 
merkezlerine yönelik eş zamanlı 
saldırılar olarak basına yansıdı. Devlet 
yetkililerine göre saldırılar Müslümanlar 
tarafından gerçekleştirildi. Bu iddialar, 

sosyal medyada bir grup Rohingya’nın 
saldırı planları ve hedefleri ile ilgili 
açıklamalarının yer aldığı görüntülerin 
yayılmasıyla daha da güçlendi. Bu 
görüntülerde “dünyanın her yerindeki 
Rohingyalara cihat için hazırlık 
yapmaları ve kendilerine katılmaları” 
çağrısı yapılıyordu. Rohingyaların 
Myanmar içinde serbest dolaşımlarının 
dahi mümkün olmadığı, âdeta yarı 
açık cezaevi koşullarını andıran bir 
baskı altında tutuldukları gerçeği göz 
önünde bulundurulduğunda, yapılan 
bu eş zamanlı saldırılar ve kullanılan 
sofistike taktikler, bu saldırıların 
dışarıda planlandığı ve desteklendiği 
iddialarını güçlendirmekteydi. Ancak 
saldırıları kimin organize ettiğine ve 
gerçekleştirdiğine dair bir soruşturma 
ve netlik olmaksızın Müslümanların 
yoğun yaşadığı bölgelere yapılan 
ağır operasyonlar devam ederken bu 
süreçte yüzbinlerce Rohingya evlerini 
terk etmek zorunda kaldı.  Son bilgilere 
göre Bangladeş tarafındaki mültecilerle 
yapılan görüşmelerde tespit edilebilen 
6700 insanın hayatını kaybettiği ifade 
ediliyor. Bunların 700’ü ise çocuk.

Hiçbir topluluğun ve milletin 
tahammül edemeyeceği koşullarda 
yaşayıp, akla gelebilecek her türlü 
insanlık dışı muamelelerle yaşama 
hakkına engel olunan bu halk, BM 
tarafından “şiddete en çok maruz kalan 
azınlık” olarak ilan edilmişti. Dünya 
kamuoyunun bölgede iyileştirmelere 
dair olumlu bir bekleyişine sebep 
olan 2012’de göreve gelen de 
facto lideri Aung San Suu Kyi ve 
kısmî demokratikleşmenin farklı bir 
siyaset izlemeyeceği/izleyemeyeceği 
sonucuyla Rohingyalar daha da çaresiz 
bir sürecin içine itildi.

myanmar’da BirçoK FarKlı 
etniK grup BulunurKen 
neden rohingya 
müSlümanları hedeFte? 

Bu sorunun cevabının tarihî, sosyal, 
siyasi olarak çok boyutlu ve yaralı bir 
geçmişi var. Aslında gidişat Müslüman 
Rohingya nüfusunun ülkeden 
gönderilmesi olarak planlanmış ve 
yürürlüğe konmuş gibi gözükse 
de ülkede Myanmar yönetimiyle 
problemli daha birçok etnik unsur 

bulunuyor. Myanmar problemi bir din 
savaşı haline büründürerek ülkedeki 
diğer etniklerle ortak özellik olan 
Budizm’i Rohingya Müslümanlarını 
dışlamada merkezîleştiriyor. Din 
üzerinden ortak düşman yaratma ve 
ona karşı birleşme çabalarıyla sosyal 
kopuşun tabandan gerçekleştirilmesi 
en birincil hedef gibi gözüküyor. 
Ülkede, zikredilen diğer etnik 
gruplarla Burma devleti arasında 
çatışmalar/anlaşmazlıklar halen yer yer 
devam ederken hâlihazırda odaklar 
Rohingyaların ülkeyi terke zorlanması 
sürecinde yoğunlaştı. Budist halkla 
yapılan röportajlar ve problemin 
sunuluş biçimleri bunu ispatlar 
doğrultuda. Müslüman ve Budistler 
arasındaki problemli sürecin tarihî 
gelişimi oldukça girift iken bu sürecin 
modern zamanlardaki dönüm noktası 
ise neredeyse bütün Asya alt kıtasının 
kaderini belirleyen 1947 yılı. 

Myanmar’da 135 etnik grup olup, 
bu etnikler resmi olarak tanınan 8 
büyük üst etnik grup altında toplanmış 
durumdadır.  Bu üst etnik gruplar ise 
Bamar, Chin, Kachin, Kayin, Kayah, Mon, 
Rakhine (Arakanlı Budist topluluk) ve 
Shan olarak bilinmekteler.  Arakan’da- 
şimdiki adı Rakhine’de- yaşayan 
Müslümanlar ise Rohingya olarak 
anılmaktalar. 

1947/1948 tarihleri ile İngiliz 
sömürgesinin bölgeyi birçok 
problemle baş başa bırakarak terk 
etmesi sonrasında, Arakan da, diğer 
azınlıkların adıyla anılan eyaletler 
Chin, Shan Kachin gibi bağımsızlığını 
o yıllarda ilan eden Burma Birliği’nin 
bir eyaleti olarak bu yapıya dâhil 
oldu. 1947’de yapılan Panglong 
Anlaşması çerçevesinde, o dönem 
sınırları çizilen Burma’nın yönetimi 
ülke sınırlarında kalan etnik liderlerle 
buluştu. Aung Sang Suu Kyi’nin babası 
ve dönemin Burma Birliği’nin lideri 
Aung Sang bu toplantıda azınlık 
gruplarına hakları ile ilgili güvenceler 
vermişti.  Anlaşma daha çok sınır 
bölgelerinde yoğunlaşmış bu etnik 
toplulukların temsilcileri tarafından da 
imzalandı. Anlaşma azınlıklara, Burma 
vatandaşlarıyla eşit hakların verilmesi 
ve sınır bölge yönetimlerine tam bir 
özerklik vaat ediyordu. 
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MyanMar probleMİ bİr dİn savaşı halİne büründürerek ülkedekİ dİğer etnİklerle 
ortak özellİk olan budİzM’İ rohİngya MüslüManlarını dışlaMada Merkezİleştİrİyor. 

dİn üzerİnden ortak düşMan yaratMa ve ona karşı bİrleşMe çabalarıyla sosyal 
kopuşun tabandan gerçekleştİrİlMesİ en bİrİncİl hedef gİbİ gözüküyor.

“BİR TOPLUMUN TÜKENİŞİ
ARAKAN MÜSLÜMANLARI”

İHH BAŞKANI BÜLENT YILDIRIM:

ARAKAN ARAKAN

Kurduğumuz ekmek 
fırınlarıyla her gün on 
binlerce kardeşimiz 

için ekmek ürettik 
ve dağıttık. Ancak 
Halep’in düşmesi 

üzerine yardımlarımızı 
Fırat Kalkanı Bölgesi 

olan Cerablus-
Azez hattına taşıdık. 

Şu anda bölgede 
düzenli olarak erzak 

dağıtımı ve kurban 
organizasyonları 

yapıyoruz. 

63Ocak 2018 / Turuncu Dergİ 



Arakan’daki Müslüman liderler 
ise, Mayıs 1946’da Muhammed Ali 
Cinnah ile görüşerek Rohingyaların 
yaşadığı Buthudaung ve Maungdaw 
bölgelerinin o dönem Pakistan ile 
beraber olan ve Doğu Pakistan olarak 
anılan Bangladeş tarafına ilhakını teklif 
etmişti. İki ay sonra da Kuzey Arakan 
Müslümanlar Birliği şu an Arakan 
eyaletinin başkenti ve şimdiki adı 
Sittwe olan Akyab’da kuruldu.

Fakat aynı yıl Aung Sang’ın bir 
suikast sonucu ölmesi ile Panglong 
Anlaşması hiçbir zaman uygulamaya 
geçemedi. Bu tarihten çok yakın 
zamanlara kadar birçok azınlık lideri 
mücadelenin diğer bir Panglong 
Anlaşması gündeme gelene kadar 
devam edeceğini belirtmişlerdi. 

Bu dönemde Burma Birliği’nin yeni 
hükümeti, bölgede ayrı bir Müslüman 
devlete bağımsızlık veya otonomi 
vermeyi ve bölgenin Doğu Pakistan 
tarafından ilhakını reddetti. Böylece 
Rohingyalar 1950’lerden itibaren 
yoğunlaşan, Burma’dan ayrılma ça-
balarına başlamış oldu. “Mujahideen 
Fighters-Mücahid Savaşçılar” olarak 
organize olan direniş grupları talepleri-
nin gerçekleştirilmesine dair eylemler-
de bulundu. Fakat bu direniş grupları 
1961’e kadar hükümet güçlerince 
bastırıldı ve zamanla gücünü kaybetti. 

Ülkede özellikle 1962 askerî 
darbesiyle Arakan’ın kuzeyinde 
Rohingyaların kontrolü kaybetmesinin 
ardından Myanmar hükümeti 
Mujahideen Grubu’nun bölgeye hâkim 
olduğu 1948-1971 yılları arasında 
buraya Bangladeş’ten Müslümanların 
gelişinin teşvik edildiğini iddia ederek 
bugünlere kadar gelen bir polemiği 
başlattı. Bunun yanı sıra bazı tarihçiler 
daha da geriye giderek bölge 
nüfusunun Burma İngiliz sömürgesi 
altındayken buraya Bangladeş’ten 
gelip yerleşen Bengaller olduğunu 
savunuyor. Bütün bu söylemler baz 
alınarak Burma hükümeti 29 Mart 
2014 tarihinde “Rohingya” isminin 
kullanımını yasakladı ve yapılan nüfus 
sayımında Rohingyaların azınlık 
“Bengaliler” olarak kaydedilmesini 
karara bağladı. Böylece ülkedeki 
Rohingyaların gelecek planları 
çerçevesinde Bangladeş’e sürülmesine 
de yasal zemin hazırlanmış oldu.  
Hâlihazırdaki olayların ve bunu takip 
eden yerinden etmelerin de bu planı 
destekler ve hızlandırır bir mahiyeti 
olması son olaylarla ilgili komplo 
teorilerini kuvvetlendiriyor. 

Bununla birlikte türlü zulümlere 
maruz kalan Müslüman halk 
bölgedeki şiddet olaylarına destek 
vermiyor, ancak yıllardır içinde 

bulundukları gayriinsani duruma sessiz 
kalınmasının şiddet olaylarına kapı 
açtığını düşünüyor. Myanmar dışında 
faaliyet gösteren bazı küçük çaplı 
direniş grubu liderleri, amaçlarının 
ayrılıkçılık, Budizm karşıtlığı ya da 
terörizm olmadığını, sadece Myanmar 
vatandaşları olarak toplumun diğer 
kesimleriyle eşit yaşam hakkına 
kavuşmayı ve devlet tarafından 
itibarlarının iadesini istediklerini 
ifade ediyor. Bu liderler halkın direniş 
örgütlerine desteğinin zayıf kaldığını 
da itiraf ediyor. Direniş gruplarına olan 
küçük çaplı desteğin tek sebebinin ise 
Rohingyaların sorunlarına, Myanmar 
ve uluslararası kamuoyu tarafından 
ancak bu şekilde dikkat çekileceğine 
inanılması olduğu belirtiliyor.

Genel olarak üçüncü dünya ülkele-
rinde etnik, dil ve din ayrımcılığı olarak 
algılanan -ya da bu şekilde dizayn 
edilen- modern ulus devlet düzeni, sı-
nırları içerisindeki yaşamları yüzyıllardır 
devam eden bu entitelerin her birini 
kendinden kabul ederek millî varlı-
ğını güçlendireceği yerde toplumsal 
çatışmaları alevlendiriyor.  Myanmar’da 
toplum, yaşanan çatışmalar üzerinden 
birbirine gitgide daha çok düşman-
laşırken bu süreç- te mağdur olanlar, 
hayatlarını kaybedenler, yine masum 
ve suçsuz insanlar oluyor.
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ARAKAN

halkbank.com.tr | 0850 222 0 400 Halkbank Dialog

80 yıldır adımızın verdiği sorumlulukla gece gündüz demeden
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500.000 çocuk kAYıp neSil 
olmA TehlikeSiYle kArşı kArşıYA

arakan’ın
geleceĞİnİ 
çalmayın

M
aynmar’ın yedi 
eyaletinden biri 
olan Arakan’da 
büyük bir 
küresel güç 
mücadelesi 
yaşanıyor. 
Stratejik olarak 
önemli olan ve 
2004 yılında 

doğalgaz rezervleri bulunan bölgede 
halk, topraklarını terk etmeleri 
için zorlanıyor. 2012 yılından bu 
yana yapılan sistematik işkenceler 
neticesinde yaklaşık 100.000 Arakanlı 
öldürüldü. 1,5 milyon Arakanlı kendi 
topraklarında  eğitim, sağlık, mülkiyet 
edinme ve seyahat etme gibi 
vatandaşlık hakları ellerinden alınmış 
olarak adeta vatansızlaştırıldı. Diğer 
1,5 milyon Arakanlı ise Bangladeş, 
Hindistan, Tayland ve Malezya’ya 
sığınmak zorunda bırakıldı. Hayatta 
kalmak için Bengladeş’e sığınan 
mülteciler zorunlu göçün getirdiği 
tüm sorunları yaşıyor. 

ARAKAN
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Kadıa

Aylık Kadın ve Yaşam Dergisi

Her ay güncel konularda en yetkili isimlerle yaptığımız röportajlar, 
alanında uzman yazarlarımızın ele aldığı dosya konularının yanı sıra kitap,

film, mutfak kültürü sayfalarımızla evlerinize konuk oluyoruz.

e-mail: info@turuncudergi.com

facebook.com/turuncukadindergisi

twitter.com/turuncudergisi

instagram.com/turuncudergisi

www.turuncudergi.com

Bizi sosyal medyada 
Takip etmeyi Unutmayın!
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Bugün bölgede en az 500.000 
çocuk olduğunu tahmin ediliyor. 
Bunların hemen hemen hepsi 
eğitimden uzak bir ortamda 
yaşamak zorunda kalıyor. 
Önümüzdeki senelerde eğitim 
konusunda ciddi bir çözüm 
üretilmezse dünya en az yarım 
milyonluk kayıp bir nesille karşı 
karşıya kalabilirler. Yeryüzünün 
herhangi bir yerinde çocukların 
yaşadığı sorunlar hepimizin 
geleceğini etkiliyor. Ne Rohingya 
Müslümanlarının ne de dünyanın 
geleceğini çalmaya hakkımız 
yok. Tek bir çocuğun geleceğini 
kaybetme lüksümüz yok.

ARAKAN



70 71Ocak  2018 / Turuncu Dergİ 71

Ayoub Khan, Arakan’lı 
bir aktivist. 2012 
yılında bölgede 
yaşanan çatışmadan 
sonra vatanını 

terk etmek zorunda kalmış. 
Arakan’da yaşananları, Rohingya 
Müsümanlarının durumunu, olayların 
perde arkasını kendisinden dinledik. 
Arakan’ın vatansız bırakılmak istenen 
halkını, devlet eliyle yapılan zulmü, 
işkenceyi, uygulanan yaptırımları 
konuştuk.

Ayoub Khan Bey, bize biraz 
kendinizden bahseder misiniz hangi 
koşullarda Almanya ya yerleştiniz? 
Arakan’a en son ne zaman gittiniz? 
Bölgede durum nasıl? 

46 yaşındayım . Evliyim 4 tane 
çocuğum var, Maungdaw Şehir 
Arakan eyaletten geliyorum. 
Arakan’daki akrabalarım 9 Ekim 2016 
tarihinde yaşanan olaylarda aile 
çevremden 18 kişi gözaltına alınmış, 2 
kişi ise işkence yapılarak öldürülmüş. 
O gün telefonum sessizdeydi, 
gidemedim. Olaylardan tam 11 gün 
sonra yani 20 Ekim 2016’da canımı 
kurtarmak için Arakan’ı terk etmek 

zorunda kaldım. Bölgede durum 
çok kötü. Arakan Müslümanlar için 
artık yasaklı bir bölge. İşkenceler 
yapılıyor. İzin olmadan bırakın 
şehir değiştirmeyi mahalle dışına 
bile çıkamazsınız. Evlilik için izin 
alamıyorsunuz, 2 çocuktan fazlasına 
sahip olmanıza müsaade etmiyorlar. 
Mescit, medrese tamir etmek, 
eğitim almak… Hepsi yasak. Açık bir 
hapishanede yaşıyorlar.

 Arakan’da yaşananların   
perde arkası ne? 

Müslümanlara düşmanlar. Bizi 
topraklarımızdan çıkartıp devlet 
eliyle yok etmek istiyorlar. Engeller 
var; baskı, zulüm, işkence… Vatansız 
kalalım, eğitimden mahrum 
kalalım, dinimizi unutalım istiyorlar. 
Müslümanları yabancılaştırma 
projesi uyguluyorlar.  Zorla National 
Verification Card ( NVC ) veriyorlar. 
Müslüman topluluğu ise bu kartları 
kabul etmiyor. Devlet bizlerin 
dışardan geldiğimizi, Bangladeş’ten 
geldiğimizi söylüyor ve ikinci sınıf 
vatandaş uygulamasına tabi tutmak 
istiyor bizleri. 

Turuncu Dergİ  / Ocak 2018

RÖPORTAJ

“BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
ZALİMİN YANINDA 
YER ALIYOR”

daha önce yapılan zulüm çok sessİz İlerledİ,
uluslararası kamuoyu haBerdar olmadı. dünya 
Basınında yer almadı çünkü sosyal medya dİye Bİr şey 
yoktu. şİmdİ rohİngya tV aracılığıyla Ve haBer merkezlerİ
İle dünyanın yaşadıklarımızdan haBerİ oldu.  

ARAKANLI AKTiViST AYOUB KHAN: 
Arakan’da Müslümanlar olarak bu 

durumu kabul etmedik. Mahallelerimizi 
yaktılar, çocukları canlı canlı yaktılar. 
Genç, yaşlı kadınlara tecavüz ettiler. 

Arakanlı Müslümanlar topraklarından 
edilirse Myanmar Hükümeti, Çin, Batı 
ne kazanacak?

İşin içinde herkesin menfaati var. 
Çin, Hindistan, Batı doğal kaynakların, 
dünyanın en güzel ve en değerli 
ağaçlarının, doğalgazın, benzinin sahibi 
olmak istiyorlar. Limanları Çin, doğalgazı 
Hindistan, benzini ABD şirketleri almış, 
Batı da başka ürünlerimizi kullanarak 
ucuz ticaret yapıyor. 

Uluslararası kamuoyu neden bu kadar 
sessiz?

Zulmü, katliamı, ırkçılığı, din 
düşmanlarını sadece Rohingya 
Müslümanlarına uyguluyorlar bu vahşeti 
sadece biz görüyoruz. Menfaat ve çıkar 
ilişkileri var. Ticari ilişkiler için zalimlerle 
dosta oluyorlar.

Arakan Müslümanlarının 
yaşadıklarından 2012 yılına kadar neden 
haberimiz olmadı?

Daha önce yapılan zulüm çok 
sessiz ilerledi, uluslararası kamuoyu 
haberdar olmadı. Dünya basınında yer 
almadı çünkü sosyal medya diye bir şey 
yoktu. Şimdi Rohingya TV aracılığıyla 
ve haber merkezleri ile dünyanın 
yaşadıklarımızdan haberi oldu. Herhangi 
bir bahane ile Rohingya Müslümanlarını 
hapse atmak, para cezası vermek, tehdit 
etmek, onlardan zorla para almak suç 
bile değildi. Zulüm yıllarca sürdü, hala da 
devam ediyor.

Rangun ( Yangoon ) dan 10 kişilik 
bir grup Arakan’a glmişti tebliğ için. 
3 Haziran 2012’de devletle işbirliği 
içindeki gruplar Müslümanlara saldırdı. 
Bu saldırılarda 969 Müslüman hayatını 
kaybetti. Çok acımasızlar. Daha sonra 
10 Haziran günü Cuma namazı sonrası 
toplu dua eden Müslümanlara ateş 
açtılar. Bu olay Türkiye başta olmak 
üzere dünya basınında yankılandı. 
Ezilen, zulüm gören Rohingya 
Müslümanlarının gerçek hikâyesi 
böylece gün yüzüne çıktı. Devlet ve 
asker işbirliği yaparak Akyab (Sittwe) 
da Rohingya Müslümanlarının 
mahallelerini yaktı, yok etti. 

Geçici olarak mülteciler için 
kamp kuruldu, evlerimize yani 
kendi topraklarımıza gitmemize izin 
vermediler. Arakan halkının topraklarına 
devlet el koydu. Dünyada böyle zulüm 
görülmedi. 25 Ağustos 2016 tarihinden 
itibaren devlet-asker işbirliğinde 
Rohingya Müslümanlarının mahalleleri 
yok ediliyor. Bugüne kadar yaklaşık 
700.000 mülteci Bangladeş sınırında 
yaşam mücadelesi veriyor.

Birleşmiş Milletler Müslümanların 
sorununa bu kadar kayıtsız kalıyorken 
BM’nin alternatifini neden üretemiyoruz?

BM zalimlerin yanında yer alıyor. 
Rusya, Çin, İsrail ve Hindistan’ın bunda 
büyük katkısı var. Adaletsiz, haksız, 
kanun dışı işler yapan ülkeler yüzünden 
alternatif üretemiyoruz.

Siz bölgedeki Müslüman halk için hangi 
çalışmaları yapıyorsunuz?

Halkımız maalesef eğitimsiz, fakir, 
karanlıkta yaşıyor. Myanmar devleti 
Rohingya Müslümanlarının geleceğini 
yok etmek için büyük oyun oynuyor. 
Biz onların geleceğini kurtarmak için 
önce eğitim vermemiz gerektiğinin 
farkındayız. Türkiye bizlere çok yardımcı 
oluyor. Türkiye Cumhuriyeti devletine 
ve yöneticilerine sizlerin aracılığınız ile 
teşekkür etmek istiyorum. 

Biliyorsunuz şu an Müslüman 
topraklarının birçoğunda çatışmalar, 
krizler, sorunlar var. Beklenen çözüm, 
çıkış noktası nerede?

Çıkış, çözüm noktası bütün 
Müslümanların birlikte olabilmesinde 
saklı. İslam ülkeleri birbirine destek 
olmak, Müslüman hakların haklarını 
korumak zorunda. 

Halkımız maalesef 
eğitimsiz, fakir, 

karanlıkta yaşıyor. 
Myanmar 

devleti Rohingya 
Müslümanlarının 

geleceğini yok 
etmek için büyük 

oyun oynuyor. Biz 
onların geleceğini 

kurtarmak için önce 
eğitim vermemiz 

gerektiğinin 
farkındayız. 

AYOub KHAN
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İMKAN-DER Başkanı Murat Özer 
ile Bangladeş’ten döndükten 
birkaç gün sonra Arakan’ı, 
Rohingya Müslümanlarının 
durumunu, zorunlu göçü, 

yavaşlatılmış soykırımı, dünyanın acıyı 
görmezden gelen halini, Türkiye’nin 
bölgedeki etkisini ve daha bir çok şeyi 
konuştuk. Buyurunuz…

Dünyanın farklı bölgelerinde, 
ihtiyaç sahibi mağdurlara ve 
mültecilere ulaşan bir derneğin genel 
başkanısınız. Bu doğrultuda pek çok 
mazlum coğrafyaya gidiyorsunuz. Bu 
bölgelerdeki Türkiye algısı nedir?
İslam dünyasının pek çok yeri, ne 
yazık ki savaş ya da iç çatışmalarla 
büyük bir krizin içerisinde. I. Dünya 
Savaşı’nın bittiği 1918’den bu 
yana, Orta Asya’dan, Kafkasya’ya, 
Balkanlardan Ortadoğu ve Afrika’ya 
kadar coğrafyamızda neredeyse hiçbir 
yer huzur bulabilmiş değil. Bunun 
sebebi, aslında I. Dünya savaşının 
gerçekte bitmemiş olması. Osmanlı’nın 
dağılmasıyla birlikte, çekildiğimiz 
tüm topraklarda ya doğrudan 
sömürge yönetimleri ya da işgalcilerin 
çıkarlarıyla uyumlu idarelerin olmasıdır. 
Doğal olarak bu durum iç çatışmaları 
ve savaşları beraberinde getirdi. Bosna, 
Çeçenistan, Afganistan, Irak ve Filistin 
bunun en çarpıcı örnekleri. Fakat 
tüm bu olumsuzluklara rağmen açık 
olan bir şey var ki, artık Osmanlı’nın 
bakiyesi durumundaki Türkiye tüm bu 
coğrafyalar için bir umudu ifade ediyor. 
Tüm İslam dünyası hatta Müslüman 
olmayan fakat sömürgeciler eliyle 
ezilen bölgeler dahi Türkiye’den çok 
şey bekliyor.

Türkiye’yi bu şekilde umudun 
bağlandığı bir ülke haline getiren şey 
nedir?
İslam dünyasında işgal edilmeyen 
tek toprak Anadolu’dur. Biz işgale 
yeltenenlere Milli Mücadele ile büyük 
bir cevap verdik. Elbette bunda başarılı 
olmamızın arkasında yatan temel 
saik, devletimizin hala devam ediyor 
oluşuydu ve ordumuzun önemli bir 
kısmı hala mevcuttu. Oysa ki aynı 

durum çekildiğimiz diğer bölgeler 
için geçerli değildi. Savunmasız kalan 
ve koruma kalkanını yitiren İslam 
dünyası ise sömürgecilerin eline 
esir düştü. Sözgelimi Cezayir 132 yıl 
Fransız işgalinde kaldı. Bu durum 
farklı sürelerde olmak üzere tüm 
İslam dünyasında görüldü. Biz, hiçbir 
zaman sömürge ülkesi olmadığımız 
için zihinlerimiz işgal edilmedi. Bu 
son derece önemlidir. Zihinlerimizin 
işgale uğramaması durumu, güçlü 
bir liderlikle buluştuğunda, 15 
Temmuz günü olduğu gibi görkemli 
bir direniş gerçekleştirebildik. 
Cumhurbaşkanımızın 2009 yılında 
Davos’da gerçekleştirdiği “one minute” 
çıkışı ve peşinden “dünya beşten 
büyüktür” diyerek dünyanın mevcut 
gidişatına ciddi bir tavır koyması 
İslam dünyasında büyük bir heyecan 
dalgası oluşturdu. Son olarak, ABD’nin 
ilk kıblemiz Kudüs’ü İsrail’in başkenti 
olarak kabul ettiğini açıklaması üzerine, 
Türkiye’nin öncülüğünde toplanan 
İslam İşbirliği Teşkilatı’nın “Kudüs’ü 
Filistin’in başkenti olarak kabul etmesi”, 
Türkiye’yi İslam dünyasının liderliğine 
götüren yolu açtı. Artık Türkiye’de 
rüzgar esse, bu durum mazlum 
coğrafyalarda fırtınaya dönüşüyor.

İslam dünyasında zihinsel bir işgal 
olduğunu söylüyorsunuz. Ülkemiz 
insanındaki duyarlılık, diğer bölgelerde 
yok mu?
Aynı duyarlılığı her yerde 
bekleyemeyiz. Bu haksızlık olur. 
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Yaşanan olumsuzluklara 
rağmen açık olan 
bir şey var ki, artık 

Osmanlı’nın bakiyesi 
durumundaki Türkiye, 

tüm bu coğrafyalar için 
bir umudu ifade ediyor. 

Tüm İslam dünyası 
hatta Müslüman 

olmayan fakat 
sömürgeciler eliyle 
ezilen bölgeler dahi 
Türkiye’den çok şey 

bekliyor.
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Cumhurbaşkanımızın 2009 yılında davos’da gerçekleştirdiği 
“one minute” çıkışı ve peşinden “dünya beşten büyüktür” demesi 

son olarak, abd’nin ilk kıblemiz kudüs’ü israil’in başkenti olarak 
kabul ettiğini açıklaması, türkiye’yi islam dünyasının liderliğine 

götüren yolu açtı. artık türkiye’de rüzgar esse, bu durum 
mazlum Coğrafyalarda fırtınaya dönüşüyor.

RÖPORTAJ: GÜLŞEN ÖZER

IMKANDER BASKANI MURAT ÖZER;
“ÜLKE OLARAK TÜM 
MAZLUMLARIN 

UMUDUYUZ”



RÖPORTAJ

75Ocak  2018 / Turuncu Dergİ 

Siz bölgede ne tür çalışmalar 
yapıyorsunuz?
Mülteci Kamplarında yaşayan Arakan-
lılar en temel ihtiyaçlardan dahi yoksun 
durumdalar. Biz İMKANDER olarak 
bölgeye acil gıda yardımında bulunuy-
oruz. Ancak, koşullar o kadar kötü ki, 
kampın ortasında lağım açıktan aktığı 
ve içilebilir nitelikte su bulunmadığı 
için salgın hastalıklar baş göstermiş 
durumda. Yaz aylarının gelmesi ve 
sıcaklığın artmasıyla birlikte bu du-
rum daha da kötüleşecek. Bizim gibi, 
ülkemizdeki pek çok yardım kuruluşu 
bölgede yoğun olarak çalışıyor. Katliam 
başladığında bölgeye ilk yardım elini 
uzatan ülke yine Türkiye oldu. Cum-
hurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan 
Hanımefendinin geniş bir heyetle 
bölgeye krizin başlamasının hemen ak-
abinde yaptığı ziyaret Arakanlılar üzer-
inde ciddi bir etki uyandırmış durumda. 
Mültecilerin sığındığı Bangladeş halkı 
dahi bu durumdan etkilenerek kısıtlı 
imkanlara sahip olmalarına rağmen 
yardım faaliyetlerine girişmişler. Yardım 
dağıttığımız sırada bize refakat eden 
Bangladeş askerleri sık sık, “Erdoğan 
sadece sizin değil bizim de liderimiz” 
diyerek sevgi ve beklentilerini ifade 
ediyorlardı.

İMKANDER ülkemize sığınan Çeçen 
mültecilerle tanınıyor. Kafkasyalı 
mülteciler için neler yapıyorsunuz?
Derneğimiz kurulduğunda ülkemizde 
mülteci olarak çoğunlukla Kafkasyalılar 
bulunmaktaydı. 1994’de Çeçenistan’ın 
Rusya tarafından işgal edilmesiyle 
birlikte 400 bine yakın Çeçen-İnguş 
mülteci durumuna düştü. Bunların bir 
kısmı ise Türkiye’ye geldi. Rusya’nın 
1999’da Dağıstan’a girmesiyle bir-
likte ise savaş tüm Kuzey Kafkasya’ya 
yayıldığı için ülkemize gelen mülteciler 
içinde Kabardeylerden, Nogay Tatar-
larına, Avarlardan Kumuk ve Karaçay 
Türklerine kadar çok çeşitli halklar bu-
lunuyor. Biz kardeşlerimizin barınma ve 
temel gıda ihtiyaçlarının giderilmesin-
den, hukuki desteğe, çocuklarımızın 
eğitilmesine kadar pek çok alanda 
faaliyet gösterdik ve halen bu çalışma-
larımız yoğun bir şekilde sürüyor.
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Türkiye’de ortalama her insanın az 
ya da çok, Kudüs, Çeçenistan, Bosna ya 
da Suriye konusunda bir bilgisi ya da 
tavrı vardır. Oysa ki, Araplar için Filistin 
meselesi, Türk dünyası için Doğu 
Türkistan meselesi başat bir konudur. 
Türk insanı için ise Balkanlar da, 
Kafkasya da, Doğu Türkistan da, Kudüs 
de ilgi duyulan, hüzünlenen, mevcut 
durumun değişmesi için gayret edilen 
bölgelerdir. Dünyanın hiçbir yerinde 
Bosna ya da Çeçenistan, Türkiye’de 
olduğu kadar ilgi görmemiştir. Bu 
bizim Osmanlı’nın mirasçısı bir toplum 
olmasıyla ve devletimizin neredeyse 
bin yıldır sürekliliği olmasıyla ilişkilidir.

Arakan’da geçtiğimiz Kurban 
Bayramı’ndan bu yana ciddi bir 
katliam var. Siz bu bölgede yardım 
faaliyeti yapıyorsunuz. Yakın 
zamanda bölgedeydiniz. Sizce bu kriz 
son bulacak mı?
Geçtiğimiz hafta, yardım 
faaliyetlerimizi yerinde görmek 

üzere Bangladeş’deki Arakan Mülteci 
Kampları’na gittim.  Bu bölgedeki 
durum gerçekten içler acısı. Şimdiye 
kadar gördüğüm en kötü şartlardaki 
mülteci kampı Arakanlıların yaşadığı 
kamplardı. Aslında bu bölgede 1970’li 
yıllardan bu yana Budist Myanmar 
yönetimi eliyle etnik ve dini bir 
soykırım yaşanıyor. Mevcut kamplarda 
400 bin kişi yaşıyordu. Şimdi bu 
rakam birkaç ay içerisinde yaşanan 
katliamla birlikte 1 milyona ulaşmış 
durumda. Kampta 45 bini tamamen 
sahipsiz 54 bin yetim var. Genç kızların 
ve kadınların büyük bir çoğunluğu 
tecavüze uğramış, çocuklar hatta 
bebekler son derece feci yöntemlerle 
katledilmiş. Her türlü işkence 
Arakanlı Müslümanlar üzerinde 
sistematik olarak uygulanıyor. Arakanlı 
kardeşlerimizin bu durumda yurtlarını 
terk etmekten başka çareleri ne yazık 
ki kalmamış durumda. Myanmar 
yönetimi sistematik bir şekilde bölgeyi 
Müslümanlardan arındırıyor.

Mülteci Kamplarında 
yaşayan Arakanlılar en 
temel ihtiyaçlardan dahi 
yoksun durumdalar. 
Biz İMKANDER olarak 
bölgeye acil gıda 
yardımında bulunuyoruz. 
Ancak, koşullar o kadar 
kötü ki, kampın ortasında 
lağım açıktan aktığı 
ve içilebilir nitelikte su 
bulunmadığı için salgın 
hastalıklar baş göstermiş 
durumda. 
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bataklıklardan su taşıyorlar. Bu sebeple, 
bölgede su kuyuları açıyoruz. Afrika’da 
bir köye suyun gelmesi, hayatın 
gelmesi demek. Hastalıkların azalması 
demek. Bunun dışında düzenli 
olarak erzak yardımı yapıyor, mescid 
inşa ediyor ve eğitim kurumlarını 
destekliyoruz.Yanıbaşımızda Suriye’de 
7 yıldır süren bir savaş var. Ülkemize 3,5 
milyon Suriyeli sığınmış durumda. 

İMKANDER Suriye’de nasıl bir  
faaliyet sürdürüyor?

Biz iç savaşın başladığı 2011 
yılından bu yana Suriye’de etkin 
bir faaliyet yürütüyoruz. Halep’in 
düştüğü son güne kadar şehirde 
faaliyet yürüten nadir kurumlardan 
biriydik. Bu çalışmamız sırasında 
yardım görevlimiz Suriyeli Türkmen 
kardeşimiz Ebu Firas’ı şehid verdik. 
Kurduğumuz ekmek fırınlarıyla 
her gün on binlerce kardeşimiz 

için ekmek ürettik ve dağıttık. 
Ancak Halep’in düşmesi üzerine 
yardımlarımızı Fırat Kalkanı Bölgesi 
olan Cerablus-Azez hattına taşıdık. Şu 
anda bölgede düzenli olarak erzak 
dağıtımı ve kurban organizasyonları 
yapıyoruz. Mülteci çocukların 
eğitimlerini Gaziantep’te bulunan 
Koordinasyon Merkezimiz vasıtasıyla 
destekliyoruz. Halen çocuklarımız 
içim kışlık giysi kampanyamız sürüyor. 
Suriye’de tarihin gördüğü en büyük 
katliamlardan biri yaşanıyor. 700 
binden fazla insan hayatını kaybetti. 
Bu alanda ne kadar yoğun çalışsak da 
yeterli olmayacak, bunu biliyoruz.

Mazlumların yaşadığı bölgelere 
Türkiye’nin yardım elini 
götürüyorsunuz. Gittiğiniz bölgelerde 
unutamadığınız bir anınız oldu mu?

Pek çok unutamadığım, 
hüzünlendiğim sahneyle karşılaştım. 
Ümmetimizin hali ne yazık ki içler 
acısı. Fakat bu durum zaten halkımızın 
malumu. Arakan Mülteci Kampına 
gittiğimde bir Fransız yardım 
görevlisiyle ilginç bir diyalog yaşadım. 
Kampa 1 saat uzaklıktaki Cox Bazar 
şehrinde dolaşırken hava kararmıştı. 
Bir otelin önünden geçerken, bizimde 
yabancı olduğumuzu anlayan bu 
yardım görevlisi yanımıza gelerek, hava 
karardıktan sonra sokağa çıkmaktan 
korktuğunu, bir lokantaya kadar 
kendisine refakat etmemizi istedi. 
Birlikte bir lokantaya gittik. Bizim 
akşam saatlerinde dışarı çıkmamıza 
şaşırdığını, neden korkmadığımızı 
sordu. Biz de, Müslüman olduğumuzu, 
Türkiye’den geldiğimizi söyledik. Ona 
korkmak için bir sebebimiz olmadığını, 
çünkü bizim tarih boyunca bu 
coğrafyaya iyilik götürmekten başka 
bir işimizin olmadığını söyledim. 
Kendisinin mensubu olduğu Batı’nın 
ise sömürü ve zulümden başka bir şey 
getirmediğini söylediğimde yüzünün 
aldığı ifadeyi hiç unutmuyorum.
Bu yoğun faaliyetleriniz içinde bize 
zaman ayırdığınız için teşekkür ederim.

Ben teşekkür ederim.

Kurduğumuz ekmek 
fırınlarıyla her gün on 
binlerce kardeşimiz 

için ekmek ürettik 
ve dağıttık. Ancak 
Halep’in düşmesi 

üzerine yardımlarımızı 
Fırat Kalkanı Bölgesi 

olan Cerablus-
Azez hattına taşıdık. 

Şu anda bölgede 
düzenli olarak erzak 

dağıtımı ve kurban 
organizasyonları 

yapıyoruz. 
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Mülteci çocukların eğitimleriyle ilgili 
neler yapıyorsunuz?

Ülkemize gelen mülteciler içinde 
en korumasız durumda olanlar 
ne yazık ki, Kafkasyalılar. Hukuken 
mülteci olarak kabul edilmiyorlar. 
Çocuklarımızın pek çoğu düzenli 
ikamet alamadıklarından okula 
gidemiyorlar. Biz bu sebeple, hukuki 
statüleri sağlanana kadar geçen sürede 
İstanbul’da kurduğumuz Muhacir 
Okulu vasıtasıyla çocuklarımıza temel 
Türkçe dersi ağırlıkta olmak üzere 
eğitim veriyoruz. Böylece Türkiye’ye 
adapte olmaları için ciddi bir aşama 
kaydediyorlar. Bu çalışmamız 7 yıldır 
kesintisiz olarak sürüyor.

Okulunuzda sadece Kafkasyalı  
mülteci çocuklar mı eğitim görüyor?

Hayır. Çeçen, Çerkes, İnguş ve 
Dağıstanlıların yanı sıra Özbekistan’dan 

Doğu Türkistan’a kadar pek çok 
bölgeden mülteci çocuğumuza 
eğitim veriyoruz. Hatta ailesiyle birlikte 
Müslüman olarak ülkemize gelmiş 
Çek Cumhuriyeti’nden Pavel isimli 
bir çocuğumuz dahi eğitim görüyor. 
Türkiye bu yönüyle tarihte olduğu gibi 
tam anlamıyla bir merhamet yurdu 
olmuş durumda.

Anladığımız kadarıyla çalışmalarınız 
Kafkasya’nın dışına taşmış durumda. 
Afrika, Asya ve Ortadoğu’da da yardım 
çalışmalarınız var. Kuraklık ve açlığın 
hüküm sürdüğü Afrika’da nasıl bir 
durumla karşı karşıyayız?

Afrika Batılı sömürge ülkeleri 
tarafından ne yazık ki, Ortadoğu’dan 
çok daha önce keşfedilmiş ve tüm 
yer altı-yer üstü kaynakları hala 
sömürülüyor. Aslında Afrika’daki 
açlığın arkasında da Batılı devletler 

bulunuyor. En ciddi altın rezervleri 
Afrika’da bulunuyor. Özellikle ekvator 
kuşağındaki Uganda, Ruanda gibi 
ülkeler yemyeşil ve geniş tarım 
arazilerine sahip. Açlığın en yayın 
olduğu Somali Afrika’nın en büyük 
hayvan pazarına sahip. Fakat, 
ellerindeki tüm bu kaynaklar, Batılı 
ülkeler tarafından tabiri caizse çalınıyor 
ve zenginlik birkaç yüzyıldır Batı’ya 
akıyor. Afrika halkı kendi zenginliklerine 
sahip çıkmasın diye de, bu bölgede 
sürekli olarak iç savaş çıkartılıyor ya 
da Batı destekli darbelerle yönetimler 
devriliyor.

Afrika’da ne tür çalışmalar 
yürütüyorsunuz?

Afrika’da en temel ihtiyaç içilebilir 
nitelikte suyun bulunmaması. İnsanlar 
her gün kilometrelerce yürüyerek su 
kuyularından ya da çoğunlukla 
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Turan Kışlakçı ile Kudüs’ü, 
BM’nin tarihi oylamasını, 
ABD’nin yitirdiği arabulu-
cu imajını, Ortadoğu’da 
yaşananları, Arakan’ı, İslam 
ülkelerinin son dönemde 

aldığı kritik kararları ve Türkiye’nin dış 
politikasını konuştuk. Buyurunuz. 

Uluslararası siyasetin kilit noktası   
olan Kudüs, neden önemli ve  
tartışmalı bir şehir?

Üç büyük semavi dinin (İslam, 
Hıristiyanlık ve Yahudilik) merkezi olan 
Kudüs’te yaşanacak her gelişme dünya 
halklarının tümünü ilgilendirecek bir 
konudur. Kudüs ile ilgili alınacak her 
karar için mutlaka bu üç dinin münte-
siplerinin onayı gerekmektedir. Ayrıca 
Kudüs, şark ile garb, mücadelesinin 
sembolüdür. İslam’ın zuhurundan önce 
bile bu topraklar, Bizans ile Fars devlet-
lerinin ana çatışma merkeziydi. Afrika 
ile Asya’nın, yer ile göklerin buluştuğu 
noktadır. Onun içindir ki, kadim dö-
nemlerden bugüne, Akdeniz’de büyük 
medeniyetlere imza atmış her devlet 
veya imparatorluk stratejik ve jeopolitik 
öneminden dolayı bu şehri kanatları 
altına almaya çalışmıştır. 
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Suriye’de, yemen’de, Irak’ta ve Libya’da ümidini yitiren ve bir türLü anLaşamayan iSLam 
dünyaSI, iit’nin aLdIğI bu kararLa yeniden birLeşme ve bir araya geLme iStidadI göSterdi. 

öte yandan, bu Sadece ‘aLemi iSLam’I değiL, tüm dünyayI güçLe terbiye etmeye çaLIşan 
emperyaLiSt güçLere karşI dünya haLkLarInIn da bir ittihadI oLacaktIr.

TURAN KIŞLAKÇI:

bM’DEKi TARiHi OYLAMA, 
KÜRESEL GÜCE 

KARŞI, DÜNYADA bÜYÜK biR 
RAHATSIZLIĞIN OLDuĞuNu GÖSTERDİ

Unutmamalı ki; Ganj nehri, 
Hinduizmi ve Budizmi bağrından 
doğurmuştu, Olimpos dağları Yunan 
mitolojisini beslemişti, Kenan diyarı 
ise Semavi dinlerin nüzuluna tanıklık 
etmişti.

1948’den bugüne İsrail işgali demog-
rafiyi ne kadar değiştirdi? 

Osmanlı 1917’de Filistin toprakla-
rından çekildiğinde Yahudilerin Filis-
tin’de sahip oldukları topraklar yüzde 
2,5 idi. Filistin topraklarına Yahudileri 
çekmeye çalışan İngilizler, 1917’den 
1947 yılına kadar onca uğraşa rağmen 
Yahudilerin sahip oldukları toprak 
alanlarını ancak yüzde 5,7’ye çıkara 
bilmişlerdi.  

BM, Kasım 1947 yılında gayrimeşru 
Filistin’i taksim planını açıkladığında, 
çünkü bu paylaştırma konusundaki 
karar BM Güvenlik Konseyi tarafından 
değil (Genel Asamble tarafından alın-
mıştır), Filistin topraklarında yaşayan 
Filistinli sayısı 1 milyon ve Yahudi 
nüfusu ise 150 bin civarında idi. Şimdi 
bu rakamları göz önüne aldığınızda 
Filistinlerin o günlerde taksim planını 
neden reddettiklerini daha iyi an-
layabiliyorsunuz. Taksim planından 
birkaç ay sonra 1948’de Siyonist terör 
örgütleri, İngilizlerin de desteğiyle 
Filistin topraklarının yüzde 78’ini işgal 
edip, devletlerini ilan etti. 

Başka bir deyişle İsrail, 1948’de 
Filistin’in %78’ini 1967’de ise kalan 
%22’sini işgal etti. Batı Şeria ve Gazze 
birlikte tarihi Filistin’in %22’sini oluş-
turmakta ve bu, mevcut kavganın 
konusudur. Filistinliler bugün daha 
önce kaybettikleri %78 için değil, 
kalan %22 için kavga veriyor. Kalan 
%22 içinde İsrail hâlâ Batı Şeria’nın 
%60’ını, Gazze’nin ise daha %40’ını 
kontrol ediyordu ancak bugün Gaz-
ze’den çekilmesine rağmen bölgeyi 5 
yıldır karadan, havadan ve denizden 
abluka altında tutuyor. Yani bugün-
lerde bir Filistin devleti olacaksa 
bile bu devletin birleşik bir toprağı 
olamayacak. Geri kalan da küçük 
parçalara ayrılacak, İsraillilerin inşa 
ettikleri, Filistin bölgelerini çepeçevre 
saran yollarla kontrol edilecek. Batı 
Kudüs bu tartışmada yok; hâlbuki BM 
kayıtlarına göre 19.000 dönümlük Batı 

Kudüs’ün 11.190 dönümü Araplara 
4.830 dönümü de Yahudilere ait. Bu 
durum Filistinlilerin neden kendi 
topraklarında kapana sıkışmış olduk-
larını açıklamıyor mu? Bir de bunların 
üstüne İsrail’in inşa etmekte olduğu 
“Irkçı Duvar”ın ve Gazze’ye uygulanan 
ambargonun Filistinlilerin hayatını na-
sıl yaşanılmaz hale getireceğini varın 
siz düşünün…

Trump’ın Kudüs kararının zamanla-
masını nasıl değerlendirirsiniz? Sizce 
neyi amaçlıyor? 

Arap aleminin kalbine saplanmış 
bir hançer olan İsrail, bugüne değin 
ABD’nin kayıtsız şartsız ve de sınır-
sız desteğiyle yaşayabilmiştir. Siyasi 
desteğin yanı sıra Batı’dan yağan para 
ve silah akışıyla bölgede hayatta kalan 
İsrail, aynı zamanda batılı güçlerin 
bölgedeki ileri karakolu olarak göreve 
ifa etmektedir. Trump’ın bu kararı 
almasında birçok neden zikredilebilir. 
Birinci neden olarak, ABD siyasetinde 
Yahudi lobilerinin ve Neo-conların 
etkinliğini ifade edebiliriz. Bunun yanı 
sıra, Ortadoğu’nun yeniden dizaynı 
ve bölgedeki enerji paylaşımlarının 
bunda büyük rol oynadığı çok açık bir 
gerçek.  

Türkiye’nin öncülüğünde İslam 
İşbirliği Teşkilatı’nın İstanbul’da aldığı 
‘’Doğu Kudüs’’ kararı İslam dünyasın-
da büyük bir heyecana neden oldu. Bu 
ümidini yitirmiş Müslüman coğrafya-
sında bir uyanışa vesile olabilir mi? 

Suriye’de, Yemen’de, Irak’ta ve 
Libya’da ümidini yitiren ve bir türlü 
anlaşamayan İslam dünyası, İİT’nin 
aldığı bu kararla yeniden birleşme ve 
bir araya gelme istidadı gösterdi. Öte 
yandan, bu sadece alemi İslam’ı değil, 
tüm dünyayı güçle terbiye etmeye 
çalışan emperyalist güçlere karşı dün-
ya halklarının da bir ittihadı olacaktır. 
Ayrıca bu karar, Türk diplomasinin 
vicdan ve adalet eksenli anlayışının 
en önemli hamlelerinden biri olarak 
tarihe geçti. 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 
yapılan oylamada, Trump’ın Kudüs’ü 
‘İsrail’in başkenti’ olarak tanımasına 
‘hükümsüz’ diyen karar, ezici çoğun-
lukla kabul edildi. Bu kararın  

Arap aleminin kalbine 
saplanmış bir hançer 

olan İsrail, bugüne 
değin ABD’nin 

kayıtsız şartsız ve de 
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yağan para ve silah 
akışıyla bölgede 

hayatta kalan İsrail, 
aynı zamanda batılı 
güçlerin bölgedeki 

ileri karakolu olarak 
göreve ifa etmektedir. 
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çıkmasında ABD’nin tutumunu ve 
Türkiye’nin etkisini nasıl değerlendiri-
yorsunuz?

BM Güvenlik Konseyi’nde kararın 
gündeme alınmasını tek başına veto 
eden ABD’ye karşı 14 ülkenin fire ver-
memesi tarihi bir olaydır. Ayrıca Trump 
yönetiminin Kudüs kararını reddeden 
karar tasarısı BM Genel Kurulu’nda da 
9’a karşı 128 oyla kabul edildi. Bu da, 
BM tarihine tarihi bir an olarak kayde-
dilmiştir. Tüm bunlar bize, Amerika’nın 
tarafsızlığını yitirdiğini tüm dünyaya 
göstermiştir. ABD’nin tehditlerine 
rağmen BM’deki tarihi oylama, küresel 
güce karşı, bazı ada devletleri ve fakir 
Afrika ülkeleri haricinde, dünya büyük 
bir rahatsızlığın olduğunu da gösterdi. 
ABD yönetiminin uluslararası huku-
ku çiğnediğini gösteren bu oylama, 
halkların zorbalığa galip geldiği bir 
gün olarak da tarihe geçecektir. İİT’nin 
İstanbul’da aldığı kararın,

Müslüman ülkelerin fire vermeden 
ve dünyanın özgür devletlerinin Kudüs 
konusunda Filistin’e destek çıkması-
nı sebep olduğu inkar edilemez. Bu 
ayrıca, Türkiye’nin bölgede ve dünyada 
etkinliğini daha da artırmıştır. İİT ve 
BM’den çıkan kararların manevi ve 
diplomatik değeri çok yüksektir.

Bazı Arap ülkeleri İstanbul’daki İİT 
konferansına ilgi göstermedi. Sizce 
bu ülkeler Kudüs konusunda nasıl bir 
sınav verdi? Kendi ülkelerinde bu iki-
yüzlü tutumlarını halklarına nasıl izah 
edebiliyorlar? 

ABD Başkanı Trump’ın pervazsız 
ve gayrimeşru kararının arkasında bu 
konferansa ilgi göstermeyen Arap 
ülkelerinin olduğu şüphe götürmez bir 
hakikat maalesef. Son yüzyıla baktığı-
mızda Filistin davasındaki her kaybın 
arkasında bazı devletlerin ihanetinin 
olduğu çok açık bir şekilde ortada. 
Yine üzülerek ifade etmek gerekiyor 
ki, demokratik olmayan bu rejimlerin 
halklarına izah edecek hiçbir şeyleri 
yok... Amerika’nın tarafsızlığını yitirdiği-
ni tüm dünyaya göstermiştir.

Türkiye’de alınan Kudüs kararı ve 
Cumhurbaşkanımızın dik duruşu 
özellikle İsrail ve Arap basınında nasıl 
karşılandı?

İslam dünyasında karar büyük alkış 
aldı. Arap basını kararı, Türkiye’nin “bü-
yük İslam kardeşi” olarak büyüklüğünü 
gösterdiğini ve bunun Trump’a “güçlü 
bir cevap” olduğunu kaydetti. Lond-
ra Merkezli El-Kudsu’l Arabi, Cezayir 
eş-Şuruk, Lübnan el-Mustakbel, Kuveyt 

el-Kabs, Mısır el-Ahram ve Ürdün’den 
el-Gad gibi birçok gazete, Trump’ın 
sorumsuzca aldığı karar, İİT kararı ile 
hükümsüz kalmıştır denildi. Bugüne 
değin BM kararlarını hep hiçe sayan 
İsrail’in bu karara karşı tavrı her zaman 
olduğu gibi saygısızcaydı ve “bizi etki-
lemez” dediler. 

Siz Kudüs’ü en iyi bilenlerdensiniz. 
Şu anda İsrail askerlerinin özellikle 
çocuklara yönelik şiddeti dünyanın 
gözü önünde gerçekleşiyor. Neden 
hedef çocuklar? Filistin halkına yapılan 
zulmün boyutu nedir? 

Bu konuda okumalar yapmaya 
çalışıyor ve sahada bulunarak olayları 
anlamaya çalışıyoruz. Bazıları İsrail’in 
şiddet kullanmasının nedenini Tevrat 
ve Zebur üzerinde yapılan münha-
rif yorumlara bağlamakta Zebur’da 
geçen; “Ey İsrail kavmi, sana milletleri 
esir ve Kenan ilini malikane olarak 
verdim. Onları bu demir sopa ile idare 
et. Bir çamur çömlek gibi onları parça 
parça edebilirsin. “ ve Tevrat’ta geçen 
“Ancak Tanrınız Rabbin mirası olarak 
size vereceği bu halkların kentlerinde 
soluk alan hiçbir canlıyı yaşatmayacak-
sınız. Tanrınız Rabbin size buyurduğu 
gibi, onları –Hitit, Amor, Kenan, Periz, 

Hiv ve Yevus halklarını- tümüyle yok 
edeceksiniz.” (Tesniye/Yasanın Tekrarı, 
20/16, 17) ayrıca “Şimdi git, Amalekli-
lere saldır. Onlara ait her şeyi tümüyle 
yok et, hiçbir şeyi esirgeme. Kadın, 
erkek, çoluk çocuk, öküz, koyun, deve, 
eşek hepsini öldür.” (1. Samuel, 15/3) 
gibi ayetleri örnek göstermektedirler. 
Bazı aydınlar ise, İsrail’in şiddet kul-
lanmasını kurucu fikri olan Siyonizm 
felsefesinden kaynaklandığını söyle-
mektedir. Çünkü Siyonist propagan-
danın, “tarihi haklar” kavramı ve toprak 
“vaadi” üzerinden Yahudiliğin içini 
boşaltıp, Tevrat ve Zebur’daki münharif 
yorumlar üzerinden Yahudileri teröre 
teşvik ettiğini belirtmektedir. Bu arada, 
şunu da unutmamalı BM Genel Kurulu 
10 Kasım 1975’de “Siyonizm’in bir çeşit 
ırkçılık, faşizm ve ırk ayırımı olduğunu” 
kabul eden 3379 sayılı karar, 35’e karşı 
72 devlet tarafından desteklenmişti. 
Fakat ABD’nin desteğiyle bu karar 90’lı 
yıllarda iptal edilmiştir. Bu kararın bu-
gün yeniden BM gündemine sokulma-
sı gerektiği kanısındayım. 

Halil-ur Rahman’da yapılanlar  
Mescid-i Aksa’nın başına gelir mi? 
Gelmemesi için neler yapılmalı?  

1997 yılında el-Halil şehri, ardın-
dan da Halilu’r Rahman Camii fiili 
olarak ikiye bölünmüştür. Şehir ve 
caminin ikiye bölünme süreci, 25 
Şubat 1994 tarihinde ABD vatanda-
şı radikal Yahudi Barush Goldstein 
adındaki bir teröristin Halilu’r Rahman 
Camii’inde gerçekleştirdiği katliam 
ile başlamıştır. Bu terörist saldırıda 29 
Filistinli hayatını kaybetmiş, 300 kişi 
de yaralanmıştı. Saldırının üzerinden 
yedi ay geçtikten sonra cami yeniden 
ibadete açılmış ancak bu süre zar-
fında caminin içerisine özel güvenlik 
sistemleri yerleştirilmiştir. Bunun yanı 
sıra caminin üçte ikilik kısmı sinagoga 
çevrilmiştir. Benzeri uygulamanın İsrail 
tarafından Mescid-i Aksa üzerinde de 
denenmeye çalışıldığı müteadid defa-
lar görülmüştür. Müslümanlara düşen 
Kudüs ve Aksa’da her gelişmeyi an be 
an takip etmeli ve kritik bir zamandan 
geçtiğimiz unutulmamalıdır. 

Yahudilerin işgal politikalarına Hıristi-
yanların bakışı ne? Onlar bu olaylarda 
kimin tarafında duruyor?

Şark kiliselerinin buna büyük tepki 
gösterdiklerini biliyoruz. Edward Said 
gibi Filistinli Hıristiyanların Filistin da-
vasının yılmaz savunucusu olduğunu 
da unutmamalı. Trump’ın son kararı 
sonrası Lübnan ve Filistin’de görüştü-
ğüm birçok Hıristiyan buna sert tepki 
gösteriyor ve Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın Kudüs kararını sonuna kadar 
desteklediklerini ifade ediyorlardı. 
Müslümanlar Kudüs’ü   
neden yalnız bıraktı? 

Müslümanlar Kudüs’ü yalnız bırak-
madı. Sorun İslam aleminin 200 yıldır 
maruz kaldıkları fiili ve kültürel işgaller-
dir. Bölük pörçük bir İslam aleminden 
bahsediyoruz. Irak, Afganistan ve Suri-
ye’de milyonlarca kadın ve çocuk ölür-
ken ruhsuz bir beden gibi kıpırdama-
yan bir dünyadan bahsediyoruz. Ama 
inanıyorum ki, Kudüs davası ümmetin 
uyanışına vesile olacak ve Selahaddin 
gibi biri çıkacak ve ümmetin yekvücut 
olmasını sağlayacaktır. 

Özellikle Filistin, Arakan, Suriye için 
müslüman kadınlara düşen  
sorumluluklar nelerdir?

Müslüman kadınların, ümmetin 
yeniden bilinçlenmesinde büyük rol 
oynayacağı kanısındayım. Müslüman 
nesillerin ve gençlerin bilinçlenmesi 
rolü başta olmak üzere kültürel faa-
liyetlerle Kudüs şehri ve Filistin tarihi 
hakkında büyük farkındalık oluştura-
bilirler. İlk aşamada bu başarılabilirse, 
Siyonizmin dünya genelinde yaydığı 
yalanlar ve iftiralara en büyük cevap 
olacaktır. Çünkü, Siyonizm yalanlar ve 
efsaneler ile hayatını idame ettiriyor. 
Müslüman nesillerin ye’se düşmeden 
umutla geleceğe bakmalarını sağ-
layabilirler. Ne diyordu Milli şairimiz 
Mehmet Akif Ersoy:
“Ye’s öyle bakattır ki; düşersen  
boğulursun. Ümide sarıl sımsıkı,  
seyret ne olursun!”

Psikolojik yenilginin en tehlikeli şey 
olduğu unutulmamalı. Koca sultan 
Selahaddin Eyyubi, Kudüs Haçlılar 
döneminde vahşi katliamlara tanıklık 
ettikten, 200 yıl işgal altında kaldıktan 
ve Mescid-i Aksa Haçlıların atlarını 
bağladığı bir ahır haline getirildikten 
sonra kurtarmıştı. Zafer eninde sonun-
da inananların olacaktır. 
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B
irinci Dünya Savaşı sıra-
sında ve sonrasında Irak, 
Filistin cephesinde çarpı-
şan askerlerimiz İngilizler 
tarafından esir edildiğinde 
ülkelerine gönderilmesin 
diye çok uzak yerlerde esir 
tutulmuşlardır. Örneğin; 

Sarıkamışta esir düşen 2000 askerimiz Sibirya 
ya sürülmüş diğer cephelerde İngilizlere karşı 
savaşan askerlerimiz ise Burma, Birmanya, 
Hindistan ve Hindiçin (Hindiçin, Güneydoğu 
Asya’da, kabaca Hindistan’ın doğusu ve Çin’in 
güneyinde kalan bölge) ülkelerindeki esir 
kamplarına yollanmış ve bu kamplarda sade-
ce çok az kişi yaşayabilmiş kalanı ise açlıktan 
ve hastalıktan can vermiş, inşallah şehitlik 
mertebesine ulaşmıştır. 

Bugün Burma’da bulunan “Thayet Myo 
Türk Şehitliği”nin hikâyesi ise İngilizler’in Os-
manlı askerini esir almasıyla başlıyor: İngilizle-
re tutsak düşerek İngiltere’nin bir sömürgesi 
olan Burma’ya getirilen 12 bin askerimiz yol, 
demiryolu, köprü ve suni göl yapımında işçi 
olarak çalıştırılmışlar. Bugün bile Burma’yı 
baştanbaşa geçen iki ana hattan biri olan 
başkent Yangon ile Thayet arasındaki 300 mil-
lik (9 bin km) demiryolu esir düşen Osmanlı 
askerleri tarafından yapılır. İnşaat biter ama 
salgın hastalıklara ve zor çalışma şartlarına 
dayanamayan 2 bin asker hattın son durağı 
Thayet kampında şehit düşer. Çalışmayı red-
deden birçok asker de öldürülmüştür. 

MYANMAR’DA
BiLiNMEYEN MiRAS:

ARAKAN ARAKAN

83Ocak  2018 / Turuncu Dergİ Turuncu Dergİ  / Ocak 201882

OSMANLI
SEHiTLiGi



elbise edindiğini hatırlıyor. Genelkurmay 
arşivlerinde de onların Milli Mücadele 
sırasında aralarında topladıkları cüz’i 
yardımı akıl almaz kanallar bularak 
Ankara’ya gönderdikleri bilgisi var. 

Osmanlı ailelere gönderilen “Savaş 
esiri” damgalı mektuplardan haberdar 
oldu

Peki Osmanlı uzun süre haber 
alamadığı bu askerlerden nasıl haberdar 
oluyor; Murat Bardakçı yazdığı yazıda 
Osmanlının bu askerlerden gönderilen 
mektuplar vasıtası ile haberdar olduğunu 
ifade ediyor: “İstanbul, Basra’da İngilizler’e 
esir düşen birliklerimizin âkıbetinden 
haftalarca haber alamadı ve askerlerin 
nerede oldukları ailelerine Burma’dan 
yollanan ve üzerinde “POW-Prisoner of 
War” yani“Savaş Esiri” damgası bulunan 
mektuplar sayesinde öğrenilebildi.
İngilizler, esir ettikleri askerlerimizi o 
zaman idareleri altında olan Hindistan’ın 
vilâyeti yaptıkları Burma’ya götürmüş, 
adları haritalarda bile geçmeyen ve 
en büyüğü “Tayetmo” olan “Meiktila”, 
“Munklon” ve “Şivebo” kamplarına 
koymuşlardı. Askerlerimizin çoğu 
Burma’nın alışık olmadıkları tropik iklimine 
ve salgınlara dayanamayarak vefat edince 
kampların bir köşesine defnedildiler. 
Sağ kalmayı başaranlar ise evlerine 
ancak 1918’de, Mondoros’taki o meş’um 
mütarekeyi imzalamamızdan sonra 
dönebildiler ama orada can verip şehid 
olanların mezarları kamplarda kaldı.” 

Geriye kalanlar ise ancak Mondros 
Mütarekesi’nden sonra ülkelerine 
geri dönme fırsatı bulurlar. Ancak 
rivayetlere göre askerlerin bir kısmı 
gemilere bindirilip gönderilirken 
evlenip geride kalmayı seçenler de 
olur. Burma’da şehit olan esirler için 
İngiliz hükümeti bir mezarlık yaptırır. 
Mezar taşlarının üstündeki künye 
bilgileri bugün hâlâ okunabilecek 
kadar canlı duruyor. İsimleri İngiliz 
alfabesiyle yazılan şehitlikte Kerküklü 
Muhammed, 20 Ekim’de ölen Şaban 
gibi pek çok asker yatıyor.

Gömü alanının yerini belirten, 
Türkçe ve Burmaca bir kitabe ve 
çoğu 1916 Mart ve Nisan ayları tarihli 

mezar taşları bulunmaktadır. Şehitlik 
kitabesinin Türkçe (Latin harfleri ile) 
kısmında bugün zor okunabilen, 
“Birinci Dünya Savaşı’nda Irak, Suriye, 
Filistin ve Arabistan cephelerinde 
Osmanlı ve İngiliz Orduları arasındaki 
çarpışmalar sırasında İngilizlere 
tutsak düşerek Burma’ya getirilen 
ve burada vefat eden aziz Türk 
askerlerinin anısına” ifadesi yer 
almaktadır. O dönem yöre halkının 
anlattığına göre esir Türk askerlerinin 
orada bulundukları süre içinde hiçbir 
şekilde disiplinini yitirmediğini, 
pejmurdeleşmediklerini, hepsinin 
çalışma dışındaki saatlerde yerli 
halkın arasına girmek için birer takım 
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şehitliK ilK 1961   
yılında FarK edildi

Myanmar’daki Osmanlı 
mezarlıkları hakkında ilk bilgi, 
1961 yılında Yeni Delhi (Hindistan) 
Büyükelçiliği’nden geldi. O 
dönemdeki adı “Birmanya” olan 
ülkeyi ziyaret eden Türkiye 
Büyükelçisi, Ankara’ya Thayet Myo 
ve Mekthla’da Türk askerlerine ait 
mezarlıklar bulunduğunu bildirdi. 
Myanmar halkının büyük çoğunluğu 
Budist. Ülkede az sayıda bulunan 
Müslümanların liderleri, 1982 yılında 
Dakka Büyükelçiliği’ne sadece 

Thayet Myo’da 800 kadar Türk şehit 
mezarının olduğunu söylemiş. Yeni 
Delhi Büyükelçiliği ise yıllar önce 
uzun uğraşlar sonucu Türk askerlerine 
ait olduğu kesinlik kazanmış 221 
mezar taşı tespit etmiş. Yine aynı 
büyükelçilik Mekthla’da 760 kabir 
bulunduğunu, ancak İkinci Dünya 
Savaşı sırasında İngiliz ve Japon 
askerleri arasındaki çatışmalarda 
mezarların çoğunun tahrip olduğu 
bilgisine ulaşmış. Büyükelçilik, 
Shewoba’da 100, Aungban’da 18-20, 
Kyautse’deki Müslüman mezarlığında 
ise Yusuf Efendi isimli bir Türk subay 
şehidini belirlemiş.

Şehitlik, 2015 yılının mayıs 
ayında TİKA, Türkiye’nin Myanmar 
Büyükelçiliği, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı ve Milli Savunma 
Bakanlığının katkılarıyla yeniden 
inşa edilerek daha korunaklı ve 
bakımlı hale getirildi. 2015 yılında 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından TİKA Projeleri 
Toplu Açılış Töreni kapsamında açılışı 
gerçekleştirilen Thayet Şehitliği’ne, 
Thayet kasabasından erişimi sağlayan 
yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki 
yol da TİKA tarafından inşa edildi.

Şehitlik, 2015 yılının mayıs 
ayında TİKA, Türkiye’nin 
Myanmar Büyükelçiliği, 
Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı ve Milli Savunma 
Bakanlığının katkılarıyla 
yeniden inşa edilerek 
daha korunaklı ve bakımlı 
hale getirildi.

www.yenikapıhaber.com
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Myanmar’a bağlı 
Arakan eyaletinde 
1970’lerden 2017 
başına kadar 
1 milyon 700 

binden fazla Müslüman, Myanmar’da 
ordu ve fanatik Budistlerin şiddet 
eylemleri nedeniyle topraklarını terk 
etmek zorunda kaldı. Bu dönemde 
Arakanlı Müslüman mültecilerin 400 
bini Bangladeş’e, 300 binden fazlası 
Pakistan’a, 300 bini Suudi Arabistan’a, 
55 bini diğer Körfez ülkelerine, 10 

bini Hindistan’a, 100 binden fazlası 
Malezya başta olmak üzere Asya 
Pasifik ülkelerine ve dünyanın diğer 
bölgelerine yasal ya da yasa dışı 
yollardan göç etti. Göçlere karşın, 
nüfus artış hızı yüksek seyrettiğinden 
Müslümanlar eyaletteki varlıklarını 
sürdürebildi. AB Komisyonu’na bağlı 
Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım 
Genel Müdürlüğü’nün “Rohingya Krizi” 
başlıklı raporuna göre, 2017 başında 
Arakan’daki Müslüman nüfusun 800 
bin olduğu tahmin ediliyordu.

Arakanlı Müslümanlar açısından 
dönüm noktası ise 25 Ağustos 2017 
tarihi oldu. Arakan’daki sınır karakolla-
rına düzenlenen eş zamanlı saldırıları 
gerekçe gösteren Myanmar ordusu 
ve fanatik Budistlerin yerli nüfusa yö-
nelik kitlesel şiddet eylemleri başlattı. 
BMYK, 25 Ağustos’tan bu yana şiddet 
eylemelerinden kaçarak Bangladeş’e 
sığınan Arakanlı Müslümanların sayı-
sının 603 bine çıktığını duyurdu. Böy-
lece Bangladeş’te bulunan Arakanlı 
mültecilerin sayısı 1 milyona ulaştı.

ARAKAN ARAKAN

ZORUNLU

SİSTEMATİK

YAVAŞLATILMIŞ
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Milyonlardan geriye birkaç yüz bin kaldı
Bangladeş’e son geçişlerin ardından, 

1970’lerde 1,9 milyonluk olduğu tahmin 
edilen, normal koşullarda yıllar içinde 
milyonlarla ifade edilmesi beklenen 
Arakan’daki Müslüman nüfusunun bugün 
200 binin altına düştüğü tahmin ediliyor.

Arakan eyaletinde bir ayı aşkın süredir 
yine gerginlik hakim. Aslında son dört yıldır 
zaman zaman düşük bir profil sergilemekle 
birlikte, gerginliğin bitmediği, bölgedeki 
Müslümanların baskı ve şiddet ortamından 
uzaklaştırılamadığı bir bölge Arakan.

9 Ekim’den bu yana gerçekleşen 
hadiselerin önceki dönemlerden ayrılan 
yönleri olduğu görülüyor. İlki coğrafi 
konumu itibarıyla çatışmaların halkın 
önemli bir bölümünün yaşadığı eyalet 
başkenti Sittwe çevresinde değil de, 
eyaletin ve dolayısıyla Myanmar’ın 
Bangladeş’le sınır bölgesinde gerçekleşiyor 
olması. Bir diğer husus ise operasyonlarda 
hedef alınan kişilerle ilgili olarak resmi 
makamlarca ilk kez ‘isyancı’ kavramının 
kullanılması. 

2012 yılı mayıs sonu ve haziran ayında 
uluslararası medyaya yansıyan şiddet 
olayları eyalet başkenti Sittwe ve civarında 
gerçekleşmişti. Son olaylar ise Arakan 
eyaleti ile Bangladeş sınırında meydana 
geldi. Burası Arakanlıların Bangladeş’e 
yasa dışı yollardan geçiş güzergahı olması 
yönüyle dikkat çeken bir bölge. Sınır 
bölgesi olmanın getirdiği zorlukların 
dışında hem Bangdaleş hem de özellikle 
Myanmar resmi makamlarının Arakanlılara 
yönelik yaklaşımları bu toplumun çilesini 
daha da artırıyor.

maruz Kalınan  
BaSKılara tepKi

Myanmar resmi makamlarından 
yapılan açıklamalarda, Bangladeş’ten sınırı 
geçen birkaç yüz kişilik bir grubun üç polis 
noktasına saldırdığı bildirildi. Böylesi bir 
saldırı ilk defa gerçekleştiriliyor. Bununla 
birlikte saldırıyı gerçekleştiren grubun, 
daha çok kesici türden silahlara sahip 
olması ve saldırdıkları polis noktalarındaki 
güvenlik güçlerinin silahlarını almaları, 
olayın, kapsamlı ve büyük çaplı bir 
organizasyondan ziyade maruz kalınan 
baskı ve zulümler sonrasında ortaya 
konulan bir tepki olduğunu düşündürüyor.

Arakanlı oldukları tahmin edilen 
bu grubun saldırısının ardından, 
güvenlik güçlerinin takviye edilmesi 
ve bölgede Müslüman kitleleri hedef 
alan bir operasyona başlanması 
çeşitli insan hakları örgütlerince 
yine bir baskı ve şiddet ortamının 
doğabileceği uyarılarını da 
beraberinde getirdi. Son günlerde 
bölge halkının köylerini terk ederek 
kaçmaları da bu kaygıları teyid eder 
mahiyette.

‘Sınırın öte yakasından yapılan 
saldırı’ olgusu, bölgede yeni bir 
gelişme olarak değerlendirilmeli. 
‘Sınırın öte yakası’ denilerek esasında 
kastedilen Bangladeşliler değil, aksine 
Arakanlı Müslümanlar. Ancak bunun 
bir tür kafa karışıklığına yol açması 
da mümkün. Arakan eyaletinde 
yaşanan zorluklardan kaçanlar, sınırın 
öte yakasında Bangladeş’te Cox’s 

Bazar şehrine kadar olan bölgede, 
örneğin Kutupalong, Nayapara, 
Leda Site yerleşim yerlerinde 
hayat sürmeye çalışıyorlar. Kaldı ki 
Arakan’dan Bangladeş’e göç son dört 
yılda yaşananlarla sınırlı değil. 1980’li 
yıllardaki şiddet dalgası önemli bir 
göç hadisesinin yaşanmasına neden 
olmuştu.

Bu göçlere rağmen, sınırın 
öte yakasında, yani Bangladeş’te 
yaşamın tatminkar olduğu soucu 
çıkarılmamalı. Yoğun nüfuslu 
Bangladeş’te işsizlik ve yoksulluk kadar 
mevcut hükümetin zaten ülkedeki 
belli başlı Müslüman gruplara yönelik 
baskıcı tutumu, yanı başındaki 
göçmen Müslümanlara yönelik 
politikalarını da şu veya bu şekilde 
etkiliyor. Ayrıca, ‘komşu ülke’ Myanmar 
yönetimiyle aranın bozulmaması 
çabasının da bu politikada bir rolü var.

Myanmar resmi 
makamlarından 

yapılan 
açıklamalarda, 
Bangladeş’ten 

sınırı geçen birkaç 
yüz kişilik bir 

grubun üç polis 
noktasına saldırdığı 

bildirildi. Böylesi 
bir saldırı ilk defa 
gerçekleştiriliyor.
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2012 SonraSı Süreç

2012 yılında yaşananlardan 
sonra uluslararası kamuoyunun 
verdiği tepkiler karşısında dönemin 
Devlet Başkanı Thein Sein’in, Arakanlı 
Müslüman toplumla ilgili olumlu 
değişiklikler olacağı ‘sözü’ yerine 
getirilmedi. Bu çerçevede, aradan 
geçen üç yılı aşkın zamanda Arakanlı 
Müslümanların konumunda bir 
iyileşmeden bahsetmek maalesef 
mümkün değil. Şehir ve kasabalardan 
çıkartılan Müslümanlar sığınmacı 
kampları adıyla anılan yerlerde sınırlı 
imkânlar ve haklarla yaşam sürmeye 
devam ediyorlar.

Durumun vahametinin diğer bir 
işareti, ülkede otuz yıl aradan sonra, 
2014 yılında yapılan genel nüfus 
sayımında, farklı statüler altında 

kaydedilmeleri koşulu dışında 
Arakanlı Müslümanların sayılmaması. 
Ardından, yaklaşık yirmi yıl sonra, 
2015 yılı Kasım ayında yapılan genel 
seçimleri ‘demokrat’ ve ‘reformcu’ 
kimliğiyle öne çıkan Nobel ödüllü 
Su Çi’nin başında bulunduğu 
Ulusal Demokrasi Birliği’nin (NLD) 
kazanmasına ve Arakanlıların 
sorunlarına çare bulunacağı 
umuduna rağmen, bu süreçte 
olumlu herhangi bir adım atıldığına 
tanık olunmadı. Aksine, Burma 
milliyetçisi Budistlerin önderliğinde 
zaman zaman yapılan gösteriler bir 
tehdit niteliği havasına bürünerek 
bir yandan Arakanlıları, öte yandan 
merkezi hükümet ve aralarında 
Birleşmiş Milletler de olmak üzere 
uluslararası camianın bölgedeki 
temsilcilerini hedef aldı.

Arakanlı Müslümanlar, karşı 
karşıya kaldıkları bunca mağduriyet 
ve zulmün sona ermemesi nedeniyle 
tek çare olarak takalarla denize 
açılarak kaderin onları götüreceği 
yere umutlarını bağladı. Bu arayışın 
en son ve bu süreçteki en önemli 
tezahürü de 2015 yılı mayıs ayında 
sayılarının binlerce olduğu ifade 
edilen teknelerle Hint Okyanusuna 
açılmaları oldu. Dünya kamuoyunun 
bu gelişmeden haberdar olması ise 
bölgedeki üç ülke yetkililerinin bu 
insanları sınırlarına kabul etmemesi 
sonucu gerçekleşti. Gelen tepkiler 
ve ilgili ülkelerin yetkilileri arasında 
başlatılan ‘kriz toplantıları’ sonunda 
denize açılan Arakanlıların az bir 
bölümünün Endonezya’nın Açe 
Eyaleti’nde kamplarda yaşamasına 
izin verildi.

müSlümanların   
Can ve mal emniyeti yoK

Bugün gelinen noktada Arakan eyaletinde 
sorunun devam etmesinde belirleyici olan bazı 
dikkat çekici faktörler var: Bunların başında, se-
çimler sonrasında eyalet yönetiminin bölgede 
yaşayan Budist kökenli Arakanlıların hakimiye-
tinde olması geliyor.

Merkezi hükümetin soruna çözüm perspek-
tifli yaklaşmaması ve öyle ki, Su Çi’nin öncü-
lüğünde, ülkenin dört bir yanında on yıllarca 
bağımsızlık veya otonomi talebiyle savaşan 
etnik gruplarla -1948 yılındaki bağımsızlık önce-
si etnik yapıların ‘federal’ bir yapı altında birliğini 
sağlamaya yönelik konferansa atfen- 21. Yüzyıl 
Panglong Barış toplantılarına başlarken, Arakanlı 
Müslümanları bu oluşuma davet etmemesi, öte 
yandan Arakanlı Müslümanları temsil mahiye-
tinde ne ülke içerisinde, ki bu zaten mevcut 
şartlarda mümkün değil, ne de dışarıda siyasi 
bir yapının bulunmaması da mevcut durumun 
başlıca nedenleri arasında.

Bu ana başlıklar çerçevesinde ilk maddeye 
bakıldığında, bölgedeki Müslümanların canları 
ve mallarının güven altında olmadığı sonucu 
çıkarılabilir. Topraklarına el konulan, şehir ve köy 
yerleşimlerinden çıkartılan Müslümanlar hakları-
nı arayabilecekleri bir merciden yoksunlar. Su 
Çi’nin barış görüşmeleri gibi ülkenin güven 
ve istikrarına büyük katkı yapacağına kuşku 
olmayan girişime Arakanlıları davet etmemesi-
nin ardında ‘derin Burma’ milliyetçiliğinin baskısı 
bulunuyor. 

Sorun myanmar’a terK 
edilemeyeCeK Boyutta

Bu topluluğun, ülkedeki onlarca etnik yapı 
arasında yer almasına olanak tanınmıyor, aksine 
dışarlıklı ve yasadışı bir toplumsal grup olarak 
addediliyor. Bu nedenledir ki ‘vatansızlık’ olgusu-
nun içerdiği ne kadar olumsuzluk varsa bunun-
la yüzleşmek zorunda bırakılıyorlar. Arakanlı 
Müslümanlar kendilerini temsil edecek aktif 
bir yapıdan mahrumlar. 2012 yılında yaşanan 
gelişmeler sonrasında kimi girişimler çerçeve-
sinde kurulan ve başkanlığına ABD’de öğretim 
görevlisi olan bir profesörün getirildiği ‘Arakan 
Rohingya Birliği’nden (ARU) ise ses çıkmıyor. 
Arakan Müslümanlarının sorununun, Myanmar 
devletine terk edilemeyecek boyutta olduğu 
gün geçtikçe daha da iyi anlaşılıyor. Ancak bu 
sürecin ‘kanıksanmışlık’ gibi bir başka soruna 
evrilmesi ise en büyük tehlike olarak beliriyor.

Mohammed Abdullah Arakan katliamında sağ bacağını kaybetti. 
Eşi, dört çocuğu ve babasıyla birlikte Bangladeş mülteci 
kamplarında erzak yardımları ile hayata tutunmaya çalışıyor.

Kapılarından bakar bakmaz beni içeri aldılar. Türk olduğumu onların sesini duyurmak için buraya geldiğimi söyle-
dim. Sevindiler, beni anladıklarından kuşkum yok. Evin en yaşlı olanı ellerini açıp dua etti. onlara yalnız olmadıkla-
rını hatırlatmak istedim, sanıyorum bunu başarmıştım. Belki de bizim onların duasına ihtiyacımız vardı, kim bilir.
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 Myanmar’da yaşayan 
farklı dinî ve etnik yapıların 
birbirlerini tanıma ve 
anlamasına yönelik 
destekleyici çalışmalar 
yapılması, kapalı bir 
toplum yapısı olan ülke 
için zorunlu bir adımdır.  
Yardım çalışmalarında 
çocukların ve gençlerin 
eğitimleri başta olmak 
üzere sürdürülebilir 
yardımlar öncelenmelidir. 

M
yanmar’da hükümet 
güçleri ve Budist çete-
lerin saldırılarına maruz 
kalan Rohingya Müs-
lümanlarının yaşadığı 
sorunların çözümü için 
tüm tarafların üzerine 
düşen bazı sorumlu-

luklar vardır. Ancak öncelikli olarak bu 
sorunların doğru bir şekilde tespiti ve 
yapılabileceklerin açık olarak ortaya 
konması gerekmektedir. Bu gerçekten 
hareketle sürece dair öne çıkan noktalar 
ve tarafların öncelikli olarak dikkate alabi-
leceği bazı hususları belirtmek gerek. 

myanmar hüKümeti
 “Vatansız” bir topluluk olmaya 

zorlanan bu insanlar için çözümün 
adresi, ne umutsuzca sürüklendikleri 
denizler ne de Bangladeş hükümetidir. 
Yüzyıllardır bu topraklarda yaşayan 
Rohingyaların mağduriyetini giderecek 
olan yine Myanmar hükümetidir. Sivil 

yöneticilerin soruna çözüm bulamama-
sı halinde, şiddet mağduru insanların 
istenmeyen yöntemlere kayması daha 
da kolaylaşmaktadır. Rohingyalar, hiçbir 
sınır tanımayan şiddet grupları, insan 
kaçakçıları ve organ mafyalarının birinci 
adresi haline gelmektedir.  Ekim 2016’da 
ve son dönemde yaşanan olaylar bu 
öngörüleri maalesef doğrulamıştır. Bu 
uyarılara kulak verilmemesinin bedelini 
ise her zaman olduğu gibi yine masum 
insanlar ödemektedir.  Sorunun çözü-
mü konusunda hükümetin atacağı ilk 
adım, Rohingyalara vatandaşlık haklarını 
vermektir.   Rohingyaların yaşadıkları 
bölgelere düzenlenen askerî operas-
yonlarda insanların vahşice katledilmesi 
ve yüz binlerce sivilin ülkeden gönde-
rilmesi, etnik temizliktir ve BM Güvenlik 
Konseyi’nin de kabul ettiği üzere bütün 
bu uygulamalar suçtur.   Myanmar 
hükümeti, askerî yöntemler ve tek taraflı 
dayatmalar yerine sorunun tarafı olan 
tüm aktörlerle görüşmeye açık olmalıdır. 

ARAKAN ARAKAN

rohingya oluşum ve  
SiyaSi yapılanmaları

 Rohingya oluşumlarının bir bütün 
halinde hareket edememeleri, problem-
lerini uluslararası arenada dile getirecek 
bütüncül bir yapıya sahip olmamaları ve 
gruplar arası anlaşmazlıklar, halkın temsil 
probleminin başlıca sebebidir. Rohing-
yaların temsil problemini çözmek üzere 
acil adımlar atılmalıdır. Şiddet olaylarının 
bedelini masum halk ödemektedir. Bu 
nedenle Rohingyalar adına yapıldığı 
söylenen eylemlerin bizzat Rohingya 
STK’ları tarafından tespit edilerek bu 
saldırganların gerçek hedeflerinin açığa 
çıkarılması ve bu konuda Myanmar yö-
netimiyle irtibata geçilip şaibeli bilgilerin 
açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.   
Rohingya siyasi oluşumlarının diaspora-
da bulundukları ülkelerden Myanmar’a 
yaptırım çağrısında bulunmak yerine 
Myanmar devleti ile görüşme taleplerin-
de bulunmaları, sorunun çözümü adına 
daha yapıcı sonuçlar getirecektir. 

Sivil toplum ve analizler
 Arakanlı sivillerin insani sorunları-

nın çözümü için öncelikle sivil kuruluş-
lar siyasilere yol gösterecek çalışmalar 
başlatmalıdır. Myanmar’da toplum, 
yaşanan çatışmalar üzerinden gitgide 
birbirine daha çok düşmanlaşırken bu 
süreçte mağdur olanlar, hayatlarını 
kaybedenler yine masum ve suç-
suz insanlardır. Gerek yerel gerekse 
uluslararası STK’lar, halkları birbirine 
yakınlaştıracak inisiyatifler geliştirme-
lidir.  Birçok insani krizde etkili çözüm 
süreçleri başlatılmadığı için sadece 
günü kurtarmakla sınırlı kalınmakta ve 
kökleri çok derinlerde yatan prob-
lemlere uzun vadeli kalıcı çözümler 
bulanamamaktadır. Akademisyenler 
ve STK’lar bu döngüyü aşacak giri-
şimlerde bulunmalıdır. Uluslararası 
kamuoyunun sorunun çözümüne dair 
artan ilgisizliğini tersine çevirmek için 
sadece Arakan konusu ile ilgili ulusla-
rarası STK’ların ortaklığında inisiyatifler 
geliştirilmelidir.  Günümüz itibarıyla 
uluslararası kurumların raporları, göz-
lem ve incelemeleri, kurulan araştırma 
komisyonlarının değerlendirmeleri 
halen tam bir karşılık bulamamış ve ne 
yazık ki sorunun çözümü noktasında 
bir ilerleme kaydedilememiştir. Bu 
nedenle artık sonuç alıcı girişimlere 
yoğunlaşılması teşvik edilmelidir. 

Myanmar’da diğer etnik gruplarla 
devam eden barış süreçlerine müdahil 
olmak isteyen Batı dünyası, soruna 
çıkarcı ve daha da parçalayıcı bir 
anlayışla yaklaşmaktadır. Sivil girişim-
lerin öncülüğünde sonuç alıcı rapor 
ve eylemler üretilmelidir.  Myanmar’da 
yaşayan farklı dinî ve etnik yapıların 
birbirlerini tanıma ve anlamasına 
yönelik destekleyici çalışmalar yapıl-
ması, kapalı bir toplum yapısı olan 
ülke için zorunlu bir adımdır.  Arakan 
tarafında yerlerinden edilen, iç göçe 
zorlanan ve Arakan içerisinde sıkışmış 
Rohingyaların köylerine, yaşadıkları 
yerlere dönebilmeleri konusu “kamp-
lara sıkışmış insanlara yardım” telaşıyla 
gölgelenmektedir. Burada da tıpkı 
İsrail’in Filistinlileri kamplara sürmesi ve 
uluslararası toplumun kampları bes-
lemesiyle İsrail’e zaman kazandırması 
bağlamında bir durum söz konusu-

dur. Bu konu çerçevesinde ülkesinde 
yerinden edilmiş kişilerin (Internally 
Displaced Persons/IDPs) asıl toprakla-
rına yahut buralardaki durum iyileşene 
kadar geçici yerleşim bölgelerine 
yerleşerek sosyal hayata katılımları 
sağlanmalıdır. Bu konuda gerektiğinde 
ulusal ve uluslararası STK’lardan da 
yardım alınabilmelidir.

çevre ülKeler
Rohingyalar genel olarak başta 

Bangladeş olmak üzere Endonezya, 
Malezya, Tayland, Pakistan, Hindistan, 
Körfez ülkeleri, Suudi Arabistan ve Batı 
ülkelerinde yaşamaktadır. Bu gruplar 
arasında en dezavantajlı topluluk ise 
Bangladeş sınırlarında ölüme terk 
edilen mültecilerdir. Bangladeş’teki 
Rohingya mültecilerinin durumunun 
iyileştirilmesine yönelik yardımların 
artırılması elzemdir. Yardım çalışmala-
rında çocukların ve gençlerin eğitim-
leri başta olmak üzere sürdürülebilir 
yardımlar öncelenmelidir. Arakan 
eyaleti genelinde sağlık, eğitim ve 
birlikte yaşama konuları bağlamında 
projeler geliştirilerek Myanmar yöne-
timine sunulması ve bu çerçevede 
bölgedeki sosyal kalkınmaya destek 
çalışmaları başlatılması gerekmekte-
dir. Diğer ülkeler, sorunu Myanmar’ın 
millî bütünlüğü ve sınırları içerisinde 
yaşayan her insanın eşit haklara sahip 
olduğu bir gelecek inşa edilmesi 
ilkesiyle ele almalıdır. Uluslararası ve 
bölgesel aktörlerin sorunun iki önemli 
tarafı olan Bangladeş ve Myanmar 
ile birlikte çözüm için yapıcı bir ilişki 
geliştirmesi önem arz etmektedir.  
Myanmar’ın da üyesi olduğu bölgesel 
bir kuruluş olan ASEAN’ın, mevzuyu ele 
alırken yoğun bir Rohingya nüfusu ba-
rındıran ve Arakan’da meydana gelen 
her olaydan büyük ölçüde etkilenen 
Bangladeş’i sürece dâhil etmesi ge-
rekmektedir. Bangladeş’in bu süreçte 
yalnız kalmasından dolayı mültecileri 
geri göndermesine yahut kapıları 
kapatmasına meydan vermemek için 
ASEAN üyelerinin Bangladeş’e yardımcı 
olması önem arz etmektedir. İİT, gerek 
Myanmar hükümeti ile gerekse Bang-
ladeş ile Arakanlıların insani durumuna 
yönelik ortak çalışmalar yürütmelidir.
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Hiçbir topluluğun ve 
milletin tahammül 
edemeyeceği 
koşullarda yaşayıp, 
akla gelebilecek her 
türlü insanlık dışı 

muamelelerle yaşama hakkına engel 
olunan bu halk, uluslararası örgütler 
tarafından şiddete en çok maruz kalan 
azınlık olarak ilan edilmişti.

Arakan Müslümanları ya da 
bölgede Rohingyalar olarak bilinen 
halk son aylarda yine acı olaylarla 
gündeme geldi. 9 Ekim 2016’da 
Rohingyaların yoğun olarak yaşadığı 
Myanmar’ın Rakhine bölgesinde 
farklı güvenlik merkezlerine yönelik 
saldırılarda 9 güvenlik memuru 
öldü. Bu saldırıları kimin düzenlediği 
halen netleşmemişken ülkede 
Müslümanların yaşadığı bölgelere 
yönelik ağır operasyonlar başladı. Bu 
operasyonlarda binlerce kişi evlerini 
terk etmek zorunda kaldı. Bölgeyle 
sağlıklı bir iletişim kurulamadığı 
için ölümlere dair net bir sayı yok. 
Bölgeden gelen kısıtlı bilgiler arasında 

köylerden haraç toplandığı ve para 
vermeyenlerin birinci dereceden 
erkek akrabaları alıkonulduğu var. 
Müslüman kadınlar ise her an her 
türlü tacize uğramakla karşı karşıya. 
Bölgede küçük çaplı ve özellikle de 
gıda üzerine devam eden ticaretin 
durduğu ve böylece insanların gıdaya 
ve de ilaca ihtiyaçlarının had safhada 
olduğu belirtiliyor. Evlerinin ateşe 
verilmesi tehlikesinden korkan insanlar, 
geceleri topluca köy ya da kasaba 
meydanlarında geçiriyor.

Hiçbir topluluğun ve milletin 
tahammül edemeyeceği koşullarda 
yaşayıp, akla gelebilecek her türlü 
insanlık dışı muamelelerle yaşama 
hakkına engel olunan bu halk, 
uluslararası örgütler tarafından şiddete 
en çok maruz kalan azınlık olarak 
ilan edilmişti. Fakat ne uluslararası 
kamuoyu ne de Myanmar, bu 
insanların acılarına çözüm bulmak 
niyetinde değil. Dünya kamuoyunun 
bölgede iyileştirmelere dair olumlu bir 
bekleyişine sebep olan Myanmar’ın 
2012’de göreve gelen de facto lideri 

Aung San Suu Kyi’nin de farklı bir 
siyaset izlemeyeceğinin anlaşılmasıyla 
Rohingyalar daha da çaresiz bir sürecin 
içine itildi.

Modern dönemde Rohingyaların 
kaderi de bütün Hint alt kıtasının 
kaderini değiştiren 1947/1948 tarihleri 
ile başladı. İngiliz sömürgesinin 
bölgeyi birçok problemle baş başa 
bırakarak terk etmesi sonrasında, 
Arakan, bağımsızlığını o yıllarda ilan 
eden Burma Birliği’nin bir eyaleti olarak 
bu yapıya dâhil oldu. Arakan’daki 
Müslüman liderler, Mayıs 1946’da 
Muhammed Ali Cinnah ile görüşerek 
Rohingyaların yaşadığı Buthudaung 
ve Maungdaw bölgelerinin Bangladeş 
tarafına ilhakını teklif ettiler. İki ay 
sonra da Kuzey Arakan Müslümanlar 
Birliği şu an Arakan eyaletinin başkenti 
ve şimdiki adı Sittwe olan Akyab’da 
kuruldu. Bu dönemde Burma Birliği’nin 
yeni hükümeti, bölgede ayrı bir 
Müslüman devlete bağımsızlık veya 
otonomi vermeyi ve bölgenin Doğu 
Pakistan tarafından ilhakını reddetti. 
Böylece Rohingyalar 1950’lerden 
itibaren yoğunlaşan, Burma’dan 
ayrılma çabalarına başlamış oldu. 
“Mujahideen Fighters-Mücahid 
Savaşçılar” olarak organize olan 
direniş grupları Myanmar’a cihat 
ilan etti fakat bu ve diğer direniş 
gruplarının eylemleri 1961’e kadar 
hükümet güçlerince bastırıldı ve 
zamanla gücünü kaybetti. Bölgede 
Rohingyaların kontrolü kaybetmesinin 
ardından Burma hükümeti 
Mujahideen Grubu’nun bölgeye hâkim 
olduğu 1948-1971 yılları arasında 
buraya Bangladeş’ten Müslümanların 
gelişinin teşvik edildiğini iddia ederek 
bugünlere kadar gelen bir polemiği 
başlattı. Bunun yanı sıra bazı tarihçiler 
daha da geriye giderek bölge 
nüfusunun Burma İngiliz sömürgesi 
altındayken buraya Bangladeş’ten 
gelip yerleşen Bengaller olduğunu 
savunuyor.

Bütün bu söylemler baz 
alınarak Burma hükümeti 29 Mart 
2014 tarihinde “Rohingya” isminin 
kullanımını yasakladı ve yapılan nüfus 
sayımında Rohingyaların azınlık 
“Bengalliler” olarak kaydedilmesini 
karara bağladı. Böylece ülkedeki 

Rohingyaların gelecek planları 
çerçevesinde Bangladeş’e sürülmesine 
de yasal zemin hazırlanmış oldu. 
Hâlihazırdaki olayların ve bunu takip 
eden yerinden etmelerin de bu planı 
destekler ve hızlandırır bir mahiyeti 
olması son olaylarla ilgili komplo 
teorilerini kuvvetlendiriyor.

Bununla birlikte türlü zulümlere 
maruz kalan Müslüman halk 
bölgedeki şiddet olaylarına destek 
vermiyor ancak yıllardır içinde 
bulundukları gayriinsani duruma sessiz 
kalınmasının şiddet olaylarına kapı 
açtığını düşünüyor. Myanmar dışında 
faaliyet gösteren bazı küçük çaplı 
direniş grubu liderleri, amaçlarının 
ayrılıkçılık, Budizm karşıtlığı ya da 
terörizm olmadığını, sadece Myanmar 
vatandaşları olarak toplumun diğer 
kesimleriyle eşit yaşam hakkına 
kavuşmayı ve devlet tarafından 
itibarlarının iadesini istediklerini 
ifade ediyor. Bu liderler halkın direniş 
örgütlerine desteğinin zayıf kaldığını 
da itiraf ediyor. Direniş gruplarına olan 
küçük çaplı desteğin tek sebebinin ise 
Rohingyaların sorunlarına, Myanmar 
ve uluslararası kamuoyu tarafından 
ancak bu şekilde dikkat çekileceğine 
inanılması olduğu belirtiliyor. Fakat 
bölgeden gelen son haberler insan 
kıyımını adil çözümlerle bitirmek gibi 
bir niyetin asla olmadığı yönünde. 
Kuruluş yılı baz alındığında 68 yıllık 
bir geçmişi olan Myanmar bu kadar 
acıya sebep olarak, insanını kuşatıcı bir 
devlet olma vasfını yitirmiş durumda 
ve “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” 
düsturunun üzerine bina edildiği 
“insan” -bu topraklarda-tarihte hiç 
olmadığı kadar değersiz.
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Kuruluş yılı baz alındığında 
68 yıllık bir geçmişi olan 
Myanmar bu kadar acıya 
sebep olarak, insanını 
kuşatıcı bir devlet olma 
vasfını yitirmiş durumda 
ve “İnsanı yaşat ki devlet 
yaşasın” düsturunun 
üzerine bina edildiği 
“insan” -bu topraklarda-
tarihte hiç olmadığı 
kadar değersiz.
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Uyandığında 
Türkiye’den 

onun için gön-
derilen minik 

hediyelerle 
karşılacak.
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Küçük yaşına rağmen kamplarda en çok kullanılan 
şeyin bambu olduğunu farketmiş gelene geçene 
satmaya çalışıyordu. Herşeylerini kaybetmiş olsa-
lar bile yeniden başlamanın ne demek olduğunu 
küçükcük yaşlarında öğrenmişlerdi.

Elindeki fişle gıda dağıtılan 
alana gülerek koşan bir çocuk 
gördüğümde dağıtım çoktan 

başlamış, bitmek üzereydi. 
dün geceden dağıtılan fişler 

ertesi gün yardım alabilmelerini 
sağlıyor. ola ki kaybederlerse o 

gün aç yatabilirler.

FİŞ kAYBOlUrsA 
o Gün aç 

YATABİlİrler
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Erzak dağıtımların yapıldığı alanın 
etrafı Bangladeş askerleri tarafından 
bambularla çevrilmişti. İHH ve 
diğer STK’ların dağıttığı yardımları 
belgelemek için ben de o alanın 
içindeydim. Bir gün önceden askerler 
tarafından dağıtılan erzak fişlerini 
alamayan Rohingya Müslümanları 
ellerini açıp yardım sırasına girebilmek 
için yalvarıyordu.

erZAk FİŞİ İÇİn
el açıyorlar
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Arakan’da zulüm devam ederken 
katliamdan kaçarak Bangladeş’e yeni 
göç edenler, bambu ağaçlarından 
direk dikerek başlarını sokabilecekleri 
bir odalı evlerini inşa etmek için 
çalışıyorlar. Sonrasında İHH İnsani 
Yardım Vakfının dağıttığı brandaları 
duvar yapacaklar. 200 yıldır Ümmetin 
kanayan yarası Arakan’da da Rohingya 
Müslümanlarının betondan ev inşa 
etmeleri yasaktı.

Kamplardaki bazı kadınlar kimseye muhtaç olmamak için ticaret yapmaya başla-
mışlar. Her gün yardım kuyruklarına girmek el açıp istemek kolay bir durum değil. 

eV İnŞA eTMelerİ
yasaktı
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Pet şişeye iki çubuk 
geçirmiş, tahtadan te-
kerlek yapmış son model 
arabasını iple gezdiren 
bir çocuk ve ona özenip 
kendilerine oyuncak 
araba yapmaya çalışan 
mülteci çocuklar.  Bir 
çocuk ;et şişeye pervane 
takmış, pervaneye ipi 
dolamış deldiği delikten 
ipi çekiyor ve motoru 
çalıştırıyordu. Pervane 
döndükçe ağzından ses 
çıkarıp uçağını havaland-
ırmak için uğraşıyordu.
Arakanlı mülteci çocuklar 
oyuncak bulamadıkları 
için kısıtlı imkanlarla pet 
şişelerden araba ve uçak 
yapmayı başarmışlar. 

PeT ŞİŞeDen 
oyunCak
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Ağlayan Çocuklar
Kafesli evlerde ağlar çocuklar,

Odalarda akşam olurken henüz.
O zaman gözümün önünde parlar,

Buruşuk buruşuk, ağlayan bir yüz.

Ne vakit karanlık kaplasa yeri,
Başlar çocukların büyük kederi;

Bakınır, korkuyla dolu gözleri:
Ya artık bir daha olmazsa gündüz?

Gittikçe kesilir derken sedalar,
Gece; bir siyah el gözümü bağlar;

Duyarım, içime sığınmış, ağlar,
Bir ufacık çocuk, bir küçük öksüz...

Necip Fazıl Kısakürek
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Bir torba pirinç alabilmek 
için bazen saatlerce sıra 

bekliyorlar.

Arakan erkeklerin ağladığı yerdir. 
Çocukların babalarına, babaların 

boşluğa baktığı yerdir Arakan. 

o günkü dağıtımdan arta kalan gıda 
yardımından fiş alamayanlarında 
faydalanabileceği söylendiğinde yüzlerce 
insanın koşuşturmasını gördüm. 
Bangladeş mülteci kamplarında 1 kg 
daha sıvı yağ alabilmek için yüzlerce 
insan koşuştururken yaşadığım hayat 
gözümün önüne geldi, kendimi en kötü 
hissettiğim anlardan biriydi.

Bangladeş mülteci 
kamplarındaki çocukların 
büyük çoğunluğu giyecek 
elbiseleri olmadığı için çıplak 
geziyorlar. Yaşça biraz daha 
büyümüş olanlar ise bellerine 
sardıları geleneksel kıyafetleri 
giyorlar. Bu kız çocuğu da 
fotoğraf makinesinden 
korkan çocuklardan bir tanesi. 
Ağlamalarına dayanamasam 
da onların sesini duyurmak 
zorunda olduğumu 
biliyordum.

Beni görünce bastı çığlığı ortalığı ayağa 
kaldırdı. Ağlayarak kaçmaya başladı. 
Küçük yaşlarında katliam yaşayan 
çocuklar, yaşadıkları ağır tramva nedeniyle 
elimdeki fotoğraf makinesini silah 
zannediyorlardı. Bir çoğu benden kaçıp 
saklandılar. En çok onları istemeyerek 
ağlattığım zaman zorluk çektim.

FOTOĞrAF
 MAkİnesİnİ 
sİlAH
ZAnneDİYOrlAr

Arakanda anne olmanın ne kadar zor 
olduğunu, çaresiz bakışlarından anlarsınız. 

Evladının isteği karşısında aciz kalmak
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İHH’nın dağıttı hijyen paketlerini alabilmek için sabahın erken saatlerinde sıraya girmiş 
Rohingya msülümanlarını gördüğümde aklıma göçmen kuşların V şekline uçtukları geldi. 

Ancak bir fark var; çoğunun erkekleri vahşice katledildiği için yalnız uçmak zorundalar.

Açılan su kuyularından faydalanan 
aileleri görmek için kampların 
derinliklerine doğru ilerledim ve ilk 
su kuyusunun yanında babasını 
yıkayan bir genç adam gördüm. 
o an insanların açtırdıkları su 
kuyularının ne kadar büyük 
sevaplara sebep olduklarını 
düşündüm ve hayırlı evlat olmanın 
ne demek olduğunu.

Tüm yaşananlara 
rağmen Allah’ın kitabını 

ezberlemeye çalışan 
çocuklar bana hafızlık 

yaptığım günleri hatırlattı. 
Mescit olarak kullanılan 

betondan bir yapının için 
de Kuran seslerini semaya 

yükseltiyorlardı. Zihin 
açıklığı için kuru üzüm 

dağıttık ve onlarla bir süre 
vakit geçirdik.
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ARAKAN ARAKAN



125Ocak  2018 / Turuncu Dergİ 124 Turuncu Dergİ  / Ocak  2018

ARAKAN ARAKAN

Yokluk ne demek 
bilir misiniz? 
Bir çift ayakkabıya 
sarılmak ne 
demektir?

Bu fotoğrafta çocuğun 
çamaşırı ve etrafın 
çöpünden başka 
kirliliklerde var. 
onları görmezden 
geldiğimiz sürece biz 
de kirleneceğiz.
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ARAKAN ARAKAN

Katliamdan canlarını kurtarıp kaçabilen çocukların 
oynayabilecekleri, iyi vakit geçirebilecekleri bir 
rehabilitasyon merkezi bulunuyor. İHH’nın desteklediği 
öğretmenler, Arakanlı çocukların yaşadığı travmayı 
atlatabilmeleri için onlara acılarını unutturmaya 
çalışıyorlardı. Tam da o esnada dışarıdan içeriyi izleyen 
ve eğitim için sıra bekleyen onlarca çocuk gördüm. 
Eğitim için sıra bekliyor olmaları beni derinden yaraladı.
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 onu plastik bir sürahiyle 
oynarken gördüm, ne yaptıysam 
fotoğrafını çektirmedi. Sürahiyle 
yüzünü kapattı, ağacın arkasına 

saklandı sonra koşarak babasının 
yanına gitti. Kendimi bir süre 
unutturduktan sonra onun o 

muhteşem bakışlarını yakaladım. 
Beni fark ettiğinde artık çok geçti.
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ARAKANARAKAN
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FOTOĞRAFLARLA

sur iye
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SURİYE SURİYE
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SURİYE SURİYE
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FOTOĞRAFLARLA

Filis tin
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FİLİSTİN FİLİSTİN
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