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Mültecilerin Sesi
T ü r k i y e ’ d e Ya ş a y a n M ü l t e c i l e r i n G ö r ü ş l e r i n e A d a n m ı ş t ı r
Üç ayda bir yayınlanır

Bahar 2008

Böyle yaşıyoruz

Hala Buradayım

Hastaydım

Mülteci Kimdir?

Suç yok ceza var!

Newroz Yemeği

W.S. mülteci
arkadaşlarıyla birlikte
yaşadığı Aksaray’daki
evlerini ve sağlıklı
kalabilmek için
yapılması gerekenleri
anlatıyor.

İsmini vermeyen bir
mültecinin,
İstanbul’da geçirdiği
17 yılda edindiği
tecrübeler...

Sudanlı bir mülteci
şiddetten kaçtıktan
sonra nasıl rehabilite
olmaya başladığını
anlatıyor.

İstanbulluların
mahallelerinde yaşayan
mültecilerle ilgili
izlenimleri.

Sudanlı bir sağlık
uzmanından, ülkesinin
korkunç geleneği:
kadın sünneti.

Sayfa 5

Sayfa 6

TK, İran’daki
evindeyken Newroz
kutlamaları için
pişirdiği geleneksel
yemeğin tarifini
paylaşıyor. Sayfa 11

Sayfa 8

Sayfa 10

Sayfa 2

Evimiz
Bir mülteci evinden enstantaneler
“Adımı söylemeyeceğim ama neler yaptığımı anlatırım. Evden hiç çıkmıyorum çünkü çıkınca yapacak hiçbir şeyim yok.”
Mültecilerin Sesi - Bahar 2008

1

H

E

L

S

İ

N

K

İ

Y

U

R

T

İnsan hakları, tüm insanların hak ve saygınlık
açısından eşit ve özgür olarak doğduğu anlayışına
dayanır. İnsan hakları, her bir bireye bağımsız seçim
yapma ve yeteneklerini geliştirme özgürlüğü sağlar.
Bu özgürlükler başkalarının haklarına saygılı olmak ve
bu hakları çiğnememe zorunluluğu ile
dengelenmektedir. Bir başka deyişle, birçok hakkın
yanında bir sorumluluk da bulunmaktadır.
Ama maalesef mülteciler insan haklarından
yaralarnamamaktadır. İstanbul’da yaşayan mülteciler
açlıkla ve hastalıkla mücadele etmektedir.
Mülteciler bize en temel bazı sorunlarından bahsetti.
Bunlar; yerleşim, gıda ve iş sorunu. Mülteciler
genelde dışarıdan ve akrabalarından gelen paralar
sayesinde ihtiyaçlarını giderir. Ama bazılarının kimsesi
olmadığından, hiç çekinmeden birbirine maddi ve
manevi konuda destek vermektedirler.
Acaba onlar için ne yapabiliriz, ne yapmamız
gerekiyor?
-Hayyan Ramadan, Türkiye

……………….
Böyle yaşıyoruz...
“Ben ülkemden karımla birlikte kaçtım, burada bir süre
kaldıktan sonra tüm param bitti. Karım beni terk edip gitti,
şimdi nerede olduğunu bilmiyorum. Zaten oradan kaçma
nedenim karımdı. Şimdi artık hiçbir şey düşünemiyorum.
Günümü nasıl geçireceğimi düşünmem gerektiğini biliyorum
ama sadece ne yiyeceğimi düşünüyorum. Ben çok güçlü bir
adamım ama kimse beni çalıştırmıyor, daha doğrusu beni
çalıştırmak için izinleri yok.
Karım beni terk ettikten sonra sokakta, deniz kenarında
yatıyordum; kalacağım yer yoktu. Sonra arkadaşlarla tanıştım
ve onlarla kalmaya başladım. BM görüşmesinden sonra beni
İzmir’e gönderdiler ama ben gitmedim. Konyalı bir adamla
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tanıştım bana yardım
edeceğine söz verdi;
bana bir ev, bir iş
bulacağını söyledi. Bu
sayede karımın bana
döneceğini düşündüm.
Bana Ceylan Grup’ta
işe alınmam için bir
belge verdi. Ben de bu
belgeyi alıp Ankara
ofislerine gittim ve
başvuruda bulundum.
Ama beni işe almadılar
ve İzmir’e gitmem
gerektiğini söylediler.
Ben İzmir’de
yaşayamam…
Gitmeyeceğim.”

Arkadaşlarla
gündüz yatıyoruz, akşam kalkıyoruz.
Çünkü günde bir defa yemek yiyorum
ve gündüz hareket etmeyerek daha az
enerji harcıyorum. Bu şekilde hayatta
kalabiliyorum.
“Biz duş alırken ne yapıyoruz biliyor musunuz? Tuzu suyla
karıştırarak yıkanıyoruz, bunu neden yaptığımızı anladınız
mı? Ben nargile içiyorum tütününü kendim hazırlıyorum,
Isınmak için de çay içiyoruz, sıkılmamak için kâğıt
oynuyoruz. Allah’a inancım var ama açıkçası biz artık insan
filan değiliz. İnsan bir kere ölür, ben ise günde bin kere
ölüyorum.”
-- W.S., Sudan, Hayyan Ramadan’a anlattığı biçimde.
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Kapalı ve kalabalık dairelerde
yaşamanın sağlık riskleri
Barınma sorunu, Türkiye’deki birçok sığınmacı için hem
büyük bir stres kaynağı hem de ağır maddi yük oluşturuyor.
Sığınmacı ve mülteciler zulüm korkusu ile yurtlarından kaçıp
az bir para ile gemilerle ya da karayoluyla uzun yolculuklara
çıkıyor. Türkiye’ye geldiklerinde ise çoğu kez yasal statüleri
olmadan kendi geçimlerini sağlamaları gerekiyor.
Bu yüzden pek çok sığınmacı ve mülteci yıkık dökük
dairelerde grup halinde barınmak zorunda bulur kendini.
Düzgün bir tesisat, ısınma ve havalandırma sistemi olmayan
bu dairelerde kalan sığınmacı ve mülteciler, pek çok bulaşıcı
hastalığa maruz kalıyor.
Bunlardan en kötüsü ışık almayan ve havasız ortamlarda
adeta coşan veremdir. Tedavi edilmediği takdirde, verem
öldürücü bir hastalıktır. HIV/AIDS gibi hastalıklar sebebiyle
zaten zayıflamış bir bağışıklık sistemi olan kişiler için
özellikle tehlikelidir. Halbuki verem ilaçları hem çok etkili,
hem de ucuzdur, veremden korunma önlemleri de genel
olarak kolay ve ücretsizdir. Barınma koşullarının tetiklediği
diğer birçok sağlık sorunu da önlenebilir ve tedavi edilebilir.
Bu sığınmacı ve mülteciler için iyi bir haber çünkü Avrupa
Birliği ülkelerinde yaşayan göçmen grupları arasında verem,
yerli vatandaşlara göre dört kat daha sık görülmektedir.
Sığınmacı ve mültecilerin kapalı alanlarda yaptıkları pek çok
seyahat, yaşadıkları evler pek çok virütik ve deri
hastalıklarının, ayrıca psikolojik sorunların gelişmesine sebep
olmaktadır.

Evinizin sağlığınıza zarar Vermemesini
Sağlamak için ne yapabilirsiniz?
• Havalar çok soğuk değilse muhakkak camları açıp evi
havalandırın (Verem iyi havalandırılmış mekanlarda
yaşamını sürdüremez).
• Gün içerisinde perdeleri açıp eve güneş ışığı girmesini
sağlayın. (Güneş ışınları veremi öldürür).
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• Mikropların ölmesi için yatak örtülerini ve mutfak
yüzeylerini sıkça sıcak su ile yıkayın.
• Mutfak ve banyonuzda anti-bakteriyal bir sabun
bulundurun ve gün içersinde ellerinizi bolca yıkayın.

Barınma koşulları yüzünden oluşan
hastalıkların belirtileri nelerdir?
Tıbbi masrafları karşılayamayacağınızı düşünseniz de
aşağıdaki belirtileri gösteriyorsanız bir doktora görünmeniz
çok önemlidir:
• Haftalarca geçmeyen ve derinden gelen bir öksürüğünüz
varsa
• Öksürürken yeşil veya sarı renkte ya da kanla karışık
balgam çıkarıyorsanız
• Göğsünüz, sırtınız veya böbreklerinizde ağrınız varsa
• Anormal bir yorgunluk, mide bulantısı veya nefes
darlığınız varsa.

Doktora gitmek için maddi koşullarınız
uygun değilse
• Mülteci ve sığınmacılar genellikle kendi tıbbi masraflarını
karşılamak zorundadır. Fakat eğer kayıt olduğunuz polise
ödeyemeyecek durumda olduğunuzu ispat ederseniz,
ücretsiz tedavi olmanız için polisin sizi devlet hastanelerine
yönlendirmesi gerekir.
• Polisten bulunduğunuz şehirdeki Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı hakkında bilgi isteyebilirsiniz. Bu vakıf
size sağlık masraflarınız konusunda yardımcı olabilir.
• Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği’nin
Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Aksaray ve Niğde şehirlerinde
bulunan yerel ofislerine başvurabilirsiniz. (Merkez Ofis
Ankara: 0312-426 0319)
• İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı’nın Eskişehir, Bilecik ve
Kütahya’da bulunan yerel ofislerine başvurabilirsiniz.
(Merkez ofis Istanbul: 0212-254 1796/76)
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Hala buradayım:
Türkiye’de 17 yıllık mülteci
hayatı
1991 Mart ayında Türkiye’ye geldim. Rusya’da uluslarası
hukuk alanındaki üniversite eğitimimi yeni tamamlamıştım.
Ülkemde bir savaş devam etmekte olduğu halde ülkeme geri
dönmem bekleniyordu. Fakat ben eğitimime devam
edebilmek ya da ülkemdeki savaş bitene kadar çalışabilmek
için Avrupa’ya gitmek istiyordum. Türkiye’den geçersem
vize alabileceğimi düşünmüştüm.
Fakat vize alamadım. Birçok kez kaçak yollardan kaçmayı
denedim ama her defasında yakalandım ve geri getirildim.
Yunanistan’a gitmek için İzmir’den deniz yoluyla kaçmayı
denedim. Edirne sınırından kara yoluyla kaçmayı denedim.
Eğer ülkeden kaçak olarak çıkmaya çalışırken yakalanırsan
seni her defasında nezarete kapatıyorlar.
Türkiye’deki ilk işim o kadar kötü değildi. Sirkeci’de bir
otelde tercüman olarak çalıştım. Rusça, Fransızca, İngilizce,
Türkçe ve kendi dilimi konuşuyorum. O sıralarda Sovyetler
Birliği’nde “Glasnost” (açıklık) rüzgarı esiyordu, o yüzden
Sovyet ülkelerinden çok sayıda turist geliyordu.

Koşullarımız çok kötüydü:
sağlıksız bir ortam, yemek çok
kötüydü, bazen ne su ne de elektrik
oluyordu. Mahkumlardan daha
kötü koşullarda tutuluyorduk. Biz
de grev yapmaya karar verdik.
İstanbul’da 1993 yılında Afrikalı göçmenlere karşı bir
kampanya yürütüldü. Bizden 400 kişiyi Türkiye’nin
doğusunda, Sivas’ta bulunan bir göçmen kampına götürdüler.
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Aramızda Sri Lankalı, Tunuslu, Cezayirli, Faslı da vardı ama
çoğunluk siyahi Afrikalılardı. Her hafta daha çok insan
getiriyorlardı. Koşullarımız çok kötüydü: tam anlamıyla
sağlıksız bir ortamdı, yemek çok kötüydü, bazen ne su ne de
elektrik bulunuyordu. Tutuklu insanlardan daha kötü
koşullarda tutuluyorduk. Bu yüzden grev yapmaya karar
verdik. Ceza olarak bizi Irak sınırına taşıdılar – bizi Irak’a
yollamak istediler. Buradaki kamp daha da beterdi. İnsanlar
hergün buradan kaçmaya çalıştı. Ben de denedim ama
şanssızdım ve 1995 yılına kadar iki sene boyunca orada
kalmak zorunda kaldım.
Geceleri güvenlik çok sıkı değildi - birçok insan kaçmayı
başardı. Halbuki Türk ordusu ve PKK bu bölgede çatışma
içinde olduklarından, jandarma ve asker korkusundan
insanların kaçmayacaklarını düşündüler. En sonunda ben de
kaçmayı başardım. Tır şöförleri bizleri alıp Diyarbakır’a
kadar kamyonlarının arkalarına sakladılar, oradan da
İstanbul’a otobüsle devam ettik. O zamanlar doğudaki
Kürtler bize ve amaçlarımıza sempati ile yaklaşıyorlardı
çünkü onlar da Türk ordusu ile benzer sorunlar yaşıyorlardı.
Bize yardımcı oldular.
Döndüğümde yine Taksim’de başka bir otelde çalışmaya
başladım. Tarlabaşı ve Aksaray’da eski, ucuz evlerde
yaşamaya başladım. Yasalara göre burada ev kiralamak için
vize veya benzeri belgeler göstermek gerekiyor, fakat
Aksaray ve Tarlabaşı’nda bu kanunlar geçerli değil. 3 -10
arası kadar insanla birlikte daire paylaştım. Her ay 15 ya da
10 lira civarında kira veriyordum. Çok, çok uzun bir süreçti
ama en sonunda mülteci statüsünü kazandım.
Tabii ki, bazı insanlar hayatta kalabilmek için uyuşturucu,
kara para aklama gibi kötü işlere bulaşabiliyorlar. Afganlar
bunu yapıyor, Türkler yapıyor, İranlılar yapıyor, Pakistanlılar
da. Ama hiçbir siyahi kişi Afrika’dan buraya yanında
uyuşturucu ile gelmez. Eğer bu işlere karışan bazı Afrikalılar
varsa da patronları Türk, İranlı ya da Afgandır. İnsanların sağ
kalması için kötü ve yasadışı işlere bulaşmaları gerekiyor
demek istemiyorum. Fakat eğer bunu yaparlarsa Türk
vatandaşları ile aynı koşullarda yargılanmaları gerekir. Eğer
suçluysalar, Türk kanunlarına göre cezalandırılmalıdırlar.
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Bu günlerde, bir siyahın herhangi bir
sorunu olursa, avukat tutma hakkı
var. İnsan kendini artık daha güvende
hissediyor. Gece klüplerine
gidebiliyor, dans edebiliyor, bir
kadeh şarap içebiliyoruz.

komşu ülkede savaş başlıyor. Afrika bir yanardağ gibi. Bu
sorunlar yüzünden Afrika ekonomisi çok zayıf. Rüşvetçi
liderler, yetersiz eğitim, berbat bir sağlık sistemi, sıfır
teknoloji, adaletsizlik, kabilecilik, demokrasi ve şeffaflığın
olmaması… Bu liste daha uzar. Durum kötüye gittikçe
Afrikalılar daha iyi bir hayat, bir iş ve daha iyi yaşam
koşulları bulmak ümidiyle kıtayı terk ediyorlar. Bitmek
bilmeyen savaşlar devam ettikçe, insanlar kaçmaya mecbur
kalıyorlar. Bu yüzden de bütün göçlerin haklı olduğunu
düşünüyorum. Gerçek sığınmacılar, mülteciler ve ekonomik
göçmenlerin ülkelerini terk etmek için haklı nedenleri var.

Bu günlerde, eğer bir siyahın herhangi bir sorunu olursa,
avukat tutmaya hakkı var. İnsan kendini artık daha güvende
hissediyor. Siyahi insanlar artık gece klüplerine gidebiliyor,
dans edebiliyor, bir kadeh şarap içebiliyor. Halbuki eskiden
polisler geceleri onları aramaya çıkarlardı. Artık polisler
insan hakkı eğitimleri alıyorlar ve bu bize karşı davranışlarını
değiştirmelerini sağlıyor ya da öyle olmasını ümit ediyoruz.
Bizler de Türkler gibi muamele görmek istiyoruz.

Eğer Afrika’da durumu
düzeltmeyi başarabilirsek, artık
Amerika’ya ya da Avrupa’ya
göçmen olarak değil, işadamları
veya turist olarak gideceğiz.

Ben halen yeniden yerleştirilmeyi bekliyorum. İş iznim
olmadığı için yasal olarak çalışamıyorum. Vatansızım. Bu
koşullarda burada kalmayı hayal edemiyorum. Eşim ve
çocuklarım bir ülkeye, ben başka bir ülkeye gönderilsek bile,
tekrar bir araya gelmenin bir yolunu buluruz. Fakat burada
acı çekiyoruz. Hiçbir belgen veya hakkın olmadan bir ülkede
16 sene boyunca yaşamayı hayal edebiliyor musunuz? Bir
insan ne kadar vatansız kalabilir? Yasadışı yaşamak demek
yeraltında yaşamak demek; insan haklarının yarısından
mahrum kalıyorsun.
İstanbul’da bulunan bütün Afrikalı göçmenler ülkelerindeki
koşullardan dolayı göç ediyorlar. Bir ülkede savaş biterken
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Afrika’da bizler, Batılı ülkeler tarafından sömürüldüğümüzü,
zengin ve güçlü ülkeleri ilgilendiren iş alanlarında gerekli
eşitlik ve adalete sahip olmadığımızı düşünüyoruz. Fakat
bütün sorunlarımız için Batılı ülkeleri de suçlayamayız.
Buraya geldiğimden beri bunu farkettim. Kendi kendimize
işlerimizi idare edebilirsek Afrika’da herşey daha iyi
olacaktır. Eğer bunu başarabilirsek, artık Amerika’ya ya da
Avrupa’ya göçmen olarak değil, işadamları veya turist olarak
gideceğiz.
--G.
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Hastaydım ve gidecek yerim
yoktu...
Yargılanmadan ve hiç bir suç işlememiş olmama rağmen yedi
ay gözaltında tutulduktan sonra ülkemi terkettim.
Etiyopya’ya kaçtım ve bir yıl orada yaşadıktan sonra gizlice
ülkeme geri döndüm. Tam 15 gün kaldıktan sonra kendimi
güvende hissetmediğim için 15 Eylül 2005’te tekrar kaçtım.
O günden beri de ailemden hiç kimseyle konuşamadım bile.
Darfur, Sudan’a gittim ve orada devletin yürüttüğü bir
yardım programında çalışmaya başladım. İşyerinde tanık
olduğum yolsuzluklarla ilgili laf ettiğim için silahlı gruplara
bilgi sızdırmakla suçlandım.
Ben de Eylül 2007’de Libya üzerinden Türkiye’ye kaçtım.
Önce İzmir’e vardım, sonra da 25 Eylül’de Ankara’daki BM
Mülteciler Yüksek Komiserliğine (BMMYK) gittim. İlk
mülakat için 50 gün sonraya, 15 Kasım’a randevu verdiler. O
elli gün boyunca kalacak yer ve hayatta kalabilmek için para
bulmaya çalışıp durdum. Mülakat günü geldiğinde Ankara’ya
gidecek param bile yoktu. Ben de HYD Mülteci Destek
Ofisine (RLAP) gittim. Bir otobüs şirketine faks çektiler de
BMMYK randevuma gidebildim. BMMYK bana Hatay’a
gitmemi söyledi ama bilet param olmadığı için gidemedim. O
yüzden bir mültecinin yardımıyla İstanbul’a geri döndüm.

İkamet yerimin Hatay’dan
İzmir’e değiştirilmesinin sorunu
çözeceğini sandım ama pek
farketmedi. Hala çok ciddi acı
çekiyordum.
Sık sık RLAP’e gidiyordum. Onlardan İnsan Kaynağını
Geliştirme Vakfı (İKGV) adında bir kurumun mültecileri
kaydettiğini öğrendim. Ocak 2008’de oraya giderek
sorunlarımdan söz ettim. Vakfın yöneticisinin müdahalesiyle
ikamet yerim Hatay’dan İzmir’e değiştirildi. Bunun
sorunlarımı çözeceğini düşünüyordum ama çok farketmedi.
İKGV ekibi beni bir psikologla görüştürdü. Sorunlarımı
dinleyen psikolog beni (Türkiye) İnsan Hakları Vakfı’na
gönderdi. Maruz kaldığım işkenceyi dinlediklerinde,
dosyamla ilgili BMMYK’nın atlamış olduğu bazı bazı
olaylar dikkatlerini çekti. Oradaki ilk görüştüğüm kişiye
omurgamla ilgili problemimi söyledim ve beni bir çok
doktorun muayene etmesini sağladılar. Kemik hastalıkları
uzmanı, göz doktoru, dermatolog, göğüs hastalıkları uzmanı
ve bir psikiyatrist beni muayene etti. Bu bakımı alabildiğim
için çok müteşekkirim. TİHV ve İKGV’nin gösterdiği ilgi
sayesinde psikolojik olarak kendimi çok daha iyi
hissediyorum; diğer hastalıklarım da iyileşmeye başladı.
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Bu kadar çok tıbbi sorunum olduğu için son mülakat tarihimi
17 Ağustos 2008’den daha erken bir tarihe, 31 Ocak 2008’e
aldılar. Biraz rahatlamaya başlamıştım ve ikametim
İzmir’den İstanbul’a alınınca psikolojik olarak yaşadığım
stres de hafifledi.

(Türkiye) İnsan Hakları Vakfı ve
İKGV’nin gösterdiği ilgi sayesinde
psikolojik olarak kendimi çok daha
iyi hissediyorum; diğer
hastalıklarım da iyileşmeye başladı.
Fiziksel ve psikolojik durumumda ciddi iyileşme oldu ama
hayat benim için hala çok zor. Sürekli kalacak bir yer bulma
ve hayatta kalma uğraşı veriyorum. Tek bir odada iki
arkadaşımla birlikte yaşıyoruz. 150 YTL kira ve su, elektrik
faturaları gibi masraflarımız var. Diğer tüm mülteciler gibi,
biz de çalışma imkanımız olmadığı için birçok zorlukla karşı
karşıyayız.
Üstelik bize dışarıdan destek verecek kimsemiz de yok. 18
Şubat’taki kar fırtınasında yaşadığımız yerin damı fırtına
yüzünden uçtu. Ev sahibi tamir etmek için ancak o zaman
geldiği için üç gün boyunca başımızın üstünde bir çatı
olmadan yaşadık. Bu tür durumlarda ne yapacağımızı da
bilemiyoruz çünkü kendi ülkemizde yaşadığımız en soğuk
gün 18 derece filan oluyordu.
Her ayın başında bizim için yeni bir mücadele zamanı.
Elektrik, su faturaları ve kirayı ödemek için para bulmak
zorundayız.

İçinde yaşamak zorunda
kaldığımız koşulları ortaya dökün,
raporlar yazın. Nasıl yaşadığımızı
insanlara anlatın.
Başta Türkiye’dekiler olmak üzere tüm insani yardım
örgütlerine ve mültecilere yardım etmek için çalışan
kurumlara sesleniyorum: İçinde yaşamak zorunda kaldığımız
koşulları ortaya dökün, raporlar yazın. Nasıl yaşadığımızı
insanlara anlatın. Sadece hayatta kalabilmek için
yaptıklarımızı duyurun.
Son olarak İKGV’deki herkese verdikleri büyük destek ve
mülteciler için yaptıklarından dolayı teşekkür etmek
istiyorum. Ayrıca, RLAP’e ve danışmanım Elif’e de bana
sağladıkları hukuki destekten dolayı şükranlarımı
belirtiyorum.
-- F, Sudan
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ﻛﻨﺖ ﻣﺮﻳﻀﺎ ﻭ ﻟﻢ ﺃﻋﺮﻑ ﺃﻟﻰ ﺃﻳﻦ ﺍﺫﻫﺐ
ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﻭﻃﻨﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﺃﻋﺘﻘﺎﻟﻲ ﳌﺪﺓ ﺳﺒﻌﺔ ﺍﺷﻬﺮ ﺩﻭﻥ ﺗﻬﻤﺔ ﺍﻭ ﺟﺮﳝﺔ ﺃﺭﺗﻜﺒﺘﻬﺎ ﻭ ﺩﻭﻥ ﺗﻘﺪﳝﻲ ﳌﺤﺎﻛﻤﻪ .ﻣﻜﺜﺖ ﻋﺎﻣﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻓﻲ
ﺩﻭﻟﺔ ﺍﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻋﺪﺕ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻟﺒﻠﺪﻱ ﻣﺘﻨﻜﺮﺍ ﳌﺪﺓ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻘﻲ ﺑﺄﻯ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﺎﺋﻠﺘﻲ ﻣﻨﺬ  ٫۱٥\۰۹\۲۰۰٥ﺣﻴﺚ ﻛﻨﺖ
ﺃﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻷﻏﺎﺛﺔ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﺑﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ .ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻲ ﺃﻛﺘﺸﻔﺖ ﺍﺧﺘﻼﺳﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ
ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﺗﻬﺎﻣﻲ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻠﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ.
ﺩﺧﻠﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺃﺯﻣﻴﺮ ﻣﺮﻭﺭﺍ ﺑﻠﻴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ  ۰۹\۲۰۰۷ﺫﻫﺒﺖ ﺃﻟﻰ ﺍﻧﻘﺮﺓ ﳌﻜﺘﺐ ﺍﻷﱈ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ  ۲٥\۰۹ﰎ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ
ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ  ۱٥\۱۱ﺍﻟﻰ ﺑﻌﺪ ﺧﻤﺴﻮﻥ ﻳﻮﻣﺎ ﻭ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﻌﺎﻧﺎﺓ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻃﻴﻠﺔ ﺍﳋﻤﺴﻮﻥ ﻳﻮﻣﺎ .ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺣﺎﻥ
ﻣﻮﻋﺪ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻭ ﻟﻢ ﺍﻛﻦ ﺍﻣﻠﻚ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺬﻛﺮﺓ ﺫﻫﺒﺖ ﺃﻟﻰ )ﺭ ﻝ ﺍ ﺏ( ﻭ ﰎ ﺃﺭﺳﺎﻝ ﻓﺎﻛﺲ ﺍﻟﻰ ﺍﺣﺪﻯ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﻮﺍﺻﻼﺕ ﺫﻫﺒﺖ ﻟﻠﻤﻘﺎﺑﻠﺔ
ﰎ ﺍﺭﺳﺎﻟﻲ ﺍﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ )ﻫﺘﺎﻱ( ﻟﻢ ﺍﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﻷﻧﻨﻲ ﻻ ﺍﻣﻠﻚ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺬﻛﺮﺓ .ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻗﺎﻡ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﻼﺟﻴﺌﲔ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﲔ
ﲟﺴﺎﻋﺪﺗﻲ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﺳﺘﻨﺎﺑﻮﻝ.
ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﺮﺩﺩﻱ ﺍﻟﻰ )ﺭ ﻝ ﺍ ﺏ( ﻋﻠﻤﺖ ﺑﺄﻧﻪ ﻡ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻣﻜﺘﺐ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻼﺟﻴﺌﲔ )ﻩ ﺭ ﺩ ﻑ( ﻭ ﻛﺎﻥ ﻫﺎ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ ٫۲۰۰۸
ﻗﻤﺖ ﲟﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﳌﻮﻇﻒ ﺍﳌﺴﺆﻝ ﻃﺮﺣﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﻭ ﻗﺎﻡ ﺑﺘﺮﺟﻤﺔ ﺣﺪﻳﺜﻲ ﳌﺴﺆﻝ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻲ ﻣﻦ )ﻫﺎﺗﺎﻱ( ﺍﻟﻰ)ﺍﺯﻣﻴﺮ(
ﻭﻟﻢ ﲢﻞ ﻣﺸﻜﻠﺘﻲ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺑﲔ ﻫﺘﺎﻱ ﻭ ﺍﺯﻣﻴﺮ .ﰎ ﲢﻮﻳﻠﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ )ﻩ ﺭ ﺩ ﻑ( ﺑﻌﺪ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻋﻠﻤﺖ ﺑﺤﺠﻢ
ﺍﳌﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺛﻢ ﲢﻮﻳﻠﻲ ﺍﻟﻰ
ﻋﻠﻢ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﳌﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﺳﻴﺘﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭ ﺍﻻﻫﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ
ﻭﺟﺪﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﻼﺟﻴﺌﲔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﺧﺒﺎﺭﻱ ﻟﻠﻤﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ ﺍﺻﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮﻳﺔ .ﰎ ﲢﻮﻳﻠﻲ ﺍﻟﻰ ﻋﺪﺩ
ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﲔ /ﺟﺮﺍﺣﺔ ﺍﻟﻌﻈﺎﻡ/ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ/ﺍﳉﻠﺪﻳﺔ/ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﺼﺪﺭﻳﺔ /ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ .ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺟﺪﺗﻪ ﻣﻦ )ﻩ
ﺭ ﺩ ﻑ( ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﲢﺴﻨﺖ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭ ﺯﺍﻟﺖ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﻨﺖ ﺃﻋﺎﻧﻴﻬﺎ.
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﰎ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ  ۲۷\۰۸\۲۰۰۸ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺃﺛﺮﻩ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻓﻲ ﲢﺴﻦ ﺍﳊﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻛﻢ ﰎ ﺍﻳﻀﺎ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﺯﻣﻴﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﺳﺘﻨﺎﺑﻮﻝ.
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺙ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺃﻵ ﺍﻧﻨﻲ ﻣﺎﻇﻠﺖ ﺍﻋﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭ ﺍﻻﻋﺎﺷﺔ ﺣﻴﺚ ﺍﻧﻨﻲ ﺍﻗﻴﻢ
ﻣﻦ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻊ ﺯﻣﻼﺋﻲ ﺍﺛﻨﲔ .ﻧﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ  ۱٥۰ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﻳﺠﺎﺭ  +ﻓﻮﺍﺗﻴﺮ ﺍﳌﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺎﺷﺔ.
ﻧﻌﺎﻧﻲ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﺟﺪﺍ ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺉ ﻓﺮﺹ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺟﻴﺌﲔ.
ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺣﺪ ﺑﺎﳋﺎﺭﺝ ﻳﻘﺪﻡ ﻟﻨﺎ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ .ﺍﺛﻨﺎﺀ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻟﻌﺎﺻﻔﺔ ﺍﻟﺜﻠﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  ۱۸\۰۲\۲۰۰۸ﻗﺎﻣﺖ
ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ ﺑﺎﺯﺍﻟﺔ ﺳﻘﻒ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺘﻲ ﻧﺴﻜﻦ ﺑﻬﺎ ﻋﺸﻨﺎ ﲢﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﳌﺪﺓ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﻳﺎﻡ ﻧﻠﺘﺤﻒ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭ ﺗﻔﺘﺮﺵ ﺍﻵﺭﺽ ﺣﺘﻰ ﺣﻀﻮﺭ
ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳌﻨﺰﻝ ﺍﻟﺬﻯ ﻗﺎﻡ ﺑﺎﺻﻼﺡ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﺬﻭﻗﻨﺎ ﻣﺮ ﺍﻟﻌﺬﺍﺏ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻧﻨﺎ ﻗﺎﺩﻣﲔ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﺩﻧﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻟﻠﺤﺮﺍﺭﺓ ﺑﻬﺎ ﺷﺘﺎﺀ ۱۸
ﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﻋﺰ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﺗﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﳌﻌﺎﻧﺎﺓ ﻣﻊ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﲔ ﺩﻓﻊ ﺍﻳﺠﺎﺭ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ  +ﻓﻮﺍﺗﻴﺮ ﺍﳌﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ .ﻧﻨﺎﺷﺪ
ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﳌﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻜﺎﺗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ
ﺍﳋﺼﻮﺹ  ,ﺗﺴﻠﻴﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻼﺟﻴﺌﲔ ﻭ ﻋﻤﻞ ﻣﺴﻮﺣﺎﺕ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﻣﻦ ﺍﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ
ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺸﺮ.
ﻓﻲ ﺧﺘﺎﻡ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻻ ﻳﺴﻌﻨﻲ ﺍﻻ ﺍﻥ ﺍﺷﻜﺮ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺮ ) ﻩ ﺭ ﺩ ﻑ( ﻟﻼﻫﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺬﻱ ﻭ ﺟﺪﺗﻪ ﻭ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ
ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺍﻟﺼﻌﺎﺏ ﻭ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ ﻓﻲ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼﺗﻬﻤﺰ
ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻔﻮﺗﻨﻲ ﺍﻥ ﺍﺷﻜﺮ ﺍﺳﺮﺓ )ﺭ ﻝ ﺍ ﺏ( ﻭ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ )ﺍﻟﻴﻒ( ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺎ ﳒﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻜﻞ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
ﻑ ،ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
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Mülteci kimdir?
Uluslararası hukuka göre mülteci, vatandaşları oldukları ülke
dışında yaşayan ve zulüm ya da haklı nedenlerle zulüm
görme endişesi nedeniyle ülkelerine dönmek istemeyen ya da
dönemeyen kişilerdir. Bu zulüm tehdidi ırk, din, uyruk, siyasi
düşünce ya da belli bir gruba mensubiyet gibi nedenlerden
kaynaklanabilir.
Bu nedenlerle sığınma arayışıyla Türkiye’ye gelenler
yetkililere kayıt yaptırmalı ve Ankara’da bulunan Birleşmiş
Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne başvurmalıdır.
Bu kurumlarda, mülteci statüsünün tanınmasına yönelik
süreç başlatılır. Kendilerini ülkelerinden kaçmaya zorlayan
sebepleri anlatırlar. BMMYK statülerini tanırsa, üçüncü bir
ülkeye yerleştirmek için çalışmaya başlar.
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“Biz Avrupa’ya neden gidiyorsak onlar da (Afrikalılar) o
yüzden buraya geliyor.”
Adem, 40 yaşında. esnaf, Tarlabaşı
“Esrar satıyorlar, fuhuş, hırsızlık, kapkaççılık yapıyorlar diye
duyum alıyoruz. Duyduklarımız bunlar. Bunları yapmak için
geliyorlar. Buraya gelen aç kalınca ne yapacak? Ben de aç
kalsam yaparım.”
Metin, 55, kuyumcu, Tarlabaşı
“Mültecinin tam anlamını bilmiyorum, kaçarak gelmişler...
Tarlabaşı’nda çoğunlukla Afrikalılar var, iş amacıyla
geliyorlar. Oradaki durumları iyi değil. Ekonomik
nedenlerden geliyorlar. İş imkanı yok. Burada imkan var.
Kimse karışmıyor onlara. Boyacılık, kağıtçılık yapıyorlar. 2.
el ev eşyası satıyorlar...

Türkiye Avrupa dışından gelen mültecilerin kalıcı ikamet
etmelerine izin vermez ama BMMYK’da dosyalarının
incelenmesi tamamlanıp, nihai karar çıkıncaya kadar geçici
koruma sağlar.

Ben üzülüyorum. Camilerde dileniyorlar. Sabah, 4-5’te
kalkıp, balık pazarına gidiyorlar, balık artıklarını
topluyorlar...

Birçok Türkiye vatandaşı bu yeni komşularının durumlarına
yabancıdır. Hayat tarzları farklı, statüleri belirsizdir.

Ben dilenenleri görünce, zenciye daha çok acıyorum.
Düşünüyorum, acaba bizden gidip, yurt dışında böyle olanlar
var mıdır diye.”

Sığınmacılarla Türkiyeli ev
sahipleri arasındaki yanlış
anlaşmalara sebep olan görüşleri
öğrenmek için gazeteci Hayyan
Ramadan İstanbul sokaklarında
şu soruyu sordu:

Saffet, 24, esnaf, Tarlabaşı
“Devrimci” biliyorum ama “mülteci” kime denir bilmiyorum.
[...] Aaa, o zaman Iraklılar gibi. Ya şimdi ölücem, ya 2 saat
sonra ölücem diyor. Onun için kaçıp geliyor Iraklılar…
Ermeniler orada geçim sağlayamıyorlar, onun için geliyorlar.
Afrikalıları bilmiyorum. Türkiye çok güzel diyorlar, herhalde
gezmek için geliyorlar. Zencilerin paraları çok, herhalde.
Gelip geziyorlar. Türkiye’yi seviyorlar, kalıyorlar. Sonra
herhalde paraları bitiyor. Onun için de çalışıyorlar.”
Erdem, 18, internet cafe sahibi, Kumkapı

Mülteci kimdir?

“Afrika çok sıcak, Türkiye serin diye geliyorlar. Bir de
burada iş imkanı var. Orada böcek möcek var. Onun için
geliyorlar herhalde.”

“Mülteci kaçandır.”
Asaf, 34 yaşında, çalışmıyor, Kumkapı
“Zenciler, Farslar, Araplar, Cezayirliler; bu mülteciler
Yunanistan’dan kovuldukları için Türkiye’ye geliyorlar.[...]
Zenciler, bunlar Yunanistan’a gidiyor. Ama Yunanistan atıyor
bunları denize. Mülteci bunlar.”
Emin, 28 yaşında, esnaf, Kumkapı
“Afrikalılar çok efendi, edepli. Afganlar savaştan kaçmışlar.
Afrikalılar çok iyi; ama sarışın beyazlardan bıktık. Alın
teriyle çalışanlar kalsın; ama gayrimeşru yollardan çalışanları
sınır dışı etsinler.”

Ziya, 16, bakkal çırağı, Kumkapı
“Mülteci, sonradan TC vatandaşı olmuş kaçaklara deniyor...
Orada aç kaldıkları için geliyorlar. Çoğu buranın vatandaşı
olmuş. (Afrikalılar) Orada odun kesip 5 saatte kazanacağını,
burada bir saat satıp kazanıyorlar. Afrikalıların hepsi
çalışıyor. Aylak gezeni yok.”
Fatma, 35, çalışmıyor, Kumkapı

Ayşen, 33, aktivist, Kumkapı
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Bir mülteciden Sudan’da kadın sünneti uygulaması üzerine izlenimler
Bu zavallı küçük kızın suçu neydi? Geleceği neden rehin
alınmıştı?
Size bir öykü anlatacağım. Bu benim hayal gücümün ürünü
değil. Aksine, Omdurman kentinin Wad Nubawi mahallesinde
bulunan bir tıp merkezinde, ilk yardım sağlık görevlisi olarak
çalıştığım dönemde tanık olduğum gerçek bir olay bu.
Üçü kadın, çok sayıda meslektaşımla ilkyardım derslerinden
birini çalışırken yaklaşık 37 yaşında bir kadın yanımıza geldi.
Kucağında dört yaşlarında bir kız çocuğu vardı. Birlikte
çalıştığımız ebelerle konuştular. Adları Ayşe ve Hatice’ydi. Bu
operasyonu yapmayı kabul ettiler. Biri nazikçe erkeklerden odayı
terk etmelerini istedi. Biz dışarı çıktık ve onlar da ufak kızın
çığlıklarına kulaklarını tıkayarak bu operasyonu gerçekleştirdi.
Odada kadın meslektaşlarımız da bulunuyordu.
Operasyon bittiğinde o küçük odaya girerek ebelere, bu
geleneğin tehlikeli sonuçlarını bilmelerine rağmen neden
operasyonu yapmayı kabul ettiklerini sorduk. Bize şöyle dediler:
“Anneler kızlarının sünnet olması konusunda ısrarlılar. Biz buna
rıza göstermesek de, yapmayı reddetsek de bu gelenek doğu
toplumlarında yok olmayacak.”
M., Sudan

ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻠﺘﺠﺊ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻳﻔﻜﺮ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﻄﻬﻴﺮ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
.ﺍﻱ ﺯﻧﺐ ﺍﺭﺗﻜﺒﺘﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﺍﳌﺴﻜﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻮﻑ ﺗﺼﺒﺢ ﺭﺍﻫﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
ﺳﻮﻑ ﺍﺭﻭﻱ ﻗﺼﺔ ﻟﻴﺲ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻭﺣﻲ ﺍﳋﻴﺎﻝ ﺑﻞ ﺍﻧﻬﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺷﺎﻫﺪﺗﻬﺎ ﺑﻌﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻡ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺣﻴﺚ
 ﺣﲔ ﻛﻨﺖ ﺍﻧﺎ ﻭ ﻣﻌﻲ ﺑﻌﻀﺎً ﻣﻦ.ﻛﻨﺖ ﺍﺗﺪﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﻌﺎﻓﺎﺕ ﺍﻻﻭﻟﻴﺔ ﲟﺴﺘﻮﺻﻒ ﻓﻲ ﺣﻲ ﻭﺍﺩ ﻧﻮﺑﺎﻭﻱ
ًﺍﻟﺰﻣﻼﺀ ﻭ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﺣﻴﺚ ﻛﻨﺎ ﻧﺘﻠﻘﻰ ﻛﻮﺭﺱ ﺍﻻﺳﻌﺎﻓﺎﺕ ﺍﻻﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺟﺎﺋﺖ ﺇﻣﺮﺍﺓ ﻭ ﻫﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
 ﻭ.ﻓﻲ ﺳﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻭ ﺍﻟﺜﻼﺛﲔ ﻋﺎﻣﺎً ﻭ ﻫﻲ ﲢﻤﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭ ﻋﻤﺮﻫﺎ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺍﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ
 ﻭ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺴﻤﻰ،ﻗﺎﻣﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﻣﺮﺍﻩ ﺑﺎﻹﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﻨﺎ ﻧﻌﻤﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻭ ﻫﻲ ﺗﺪﻋﻰ ﻋﺎﺋﺸﺔ
 ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺧﺮﺟﻨﺎ. ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﺧﺮﺟﻮﺍ ﺍﻳﻬﺎ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺑﺘﺮﻳﻘﺔ ﻣﻬﺬﺑﺔ. ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ،ﺧﺪﻳﺠﺔ
 ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺰﻣﻴﻼﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺩﺍﺧﻞ.ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﻔﻠﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭ ﻫﻲ ﺗﺼﺮﺥ
 ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺇﻧﺘﻬﻮﺍ ﺩﺧﻠﻨﺎ ﺣﺠﺮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭ ﺳﺄﻟﻨﺎ ﺍﻟﻘﺎﺑﻼﺕ ﳌﺬﺍ ﺍﻧﺘﻢ ﺗﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ
 ﻭ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻨﺎ ﺍﻥ ﺍﻻﻣﻬﺎﺕ ﻳﺼﺮﻥ ﻋﻠﻲ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﳋﺘﺎﻥ.ﺑﺮﻏﻢ ﺍﻧﻜﻢ ﺗﻌﻠﻤﻮﻥ ﺍﻥ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺿﺎﺭﺓ
.ﻭ ﻫﻲ ﺗﻘﻮﻝ ﻧﺤﻦ ﻧﺘﻔﺎﺩﺓ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻭ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻭ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
 ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ،ﻡ
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Bir Newroz yemeği
Gelenekler bazen yaşamımızı kısıtlar ve onları kırmamız gerekebilir. Ama bazı güzel gelenekler var ki asırlardır ayaktadır.
İran’daki Newroz Bayramı da ayakta kalan bu güzel geleneklerden biridir. Bu bayram kış soğuklarının bitişi, yeryüzünün
yeniden yeşermesi ve çiçeklerin açılması, yani baharla başlıyor. Eski senenin bitişi ve yeni bir seneyi neşeyle karşılamak için
İranlılar yeni kıyafetler giyinip, Haft Sin sofrasını açar, sofranın etrafında toplanarak yeni yılın başlama anına kadar dua
ederler. Yeni yılda aile fertleri öpüşerek yeni yılı kutlar. Bundan sonra senenin ilk yemeği olarak hep beraber Sabzi Polo Mahi
(Sebzeli Pilav ve Balık) yerler. Bu yemeğin tarifi aşağıda verilmiştir.
Gerekli malzemeler: Pirinç, pilavlık sebze (kişniş, dereotu, tere, az bir miktar yeşil soğan sapı), balık.
Pirinci bir kapta birkaç kere yıkayarak suyunun berrak hale gelmesini sağlarız. Pirincin cinsine göre bir süre tuzlu suda pirinci
ıslatırız.
Daha önce ayıklayıp yıkadığımız sebzeleri ufacık doğrarız.
Pilavı kaynatacağımız tencereye su ve tuz koyup kaynatmaya bırakırız. Su kaynadıktan sonra ıslattığımız pirinçleri kaynar
suya ekleriz ve pirinçler biraz piştikten sonra ocaktan alır, bir süzgeçle süzeriz.
Bundan sonra pilavı demleyeceğimiz tencerenin dibini yağlar; patates, lavaş veya süzülmüş pirinç ve safran karışımıyla vb.
(herkes kendi ailesinin damak tadına göre) tencerenin dibini kaplarız. Bundan sonra süzdüğümüz pirincin bir kısmını
tencereye koyar üzerine bir kat da doğranmış sebze ekleriz. Bu işleme bütün malzeme bitinceye kadar devam ederiz. Sonra
temiz bir bezle kapladığımız tencere kapağıyla tencerenin ağzını kapatır, demlemeye bırakırız. Bundan sonra sıra ailelerin
zevkleri ve maddi durumlarına göre aldıkları balıkların pişirilmesine geliyor. Balık çeşitli yöntemlerle pişirilebilir. Bazı aileler
balığı temizledikten sonra (dilimlemeden) karnını yararak dövülmüş ceviz, ekşi nar salçası ve bir diş dövülmüş sarımsak
karışımını balığın içine doldurur, aynı malzemeyi balığın üzerine de sürer, bir tencerenin veya yapışmaz bir tavanın içine
yarım ay şeklinde yerleştirerek iyi pişmesi için kısık ateşte pişirmeye bırakır. (Bu çeşit balığa karnı dolu balık denir)
Bazı aileler ise balığı dilimleyip galeta ununa bulayarak kızartırlar. Diğer bir yöntem de dilimlenmiş balıkları tuzlayıp, limon
suyuna bulayıp biraz bekledikten sonra kızartmaktır.
Böylelikle bayramın sebzeli pilav ve balığı hazırlanır, bütün aile sevinç ve neşeyle hep beraber bayram yemeği yerler.

ﯼﮎ ﻍﺫﺍﯼ ﻥﻭﺭﻭﺯﯼ
ﺳﻨﺖ ﺩﺭ ﻛﻞ ﳑﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﺳﺖ ﻭﭘﺎﮔﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﻻﺯﻡ ﺷﻮﺩ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﻧﺮﺍ ﺑﺸﻜﻨﺪ؛ﺍﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺳﻨﺖ ﻫﺎ ﺑﻘﺪﺭﯼ ﺯﯾﺒﺎ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺪﺍﺷﺘﻨﯽ
. ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻋﯿﺪ ﻧﻮﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﯾﻜﯽ ﺍﺯ ﺍﻥ ﺳﻨﺖ ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ.ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺮﻧﻬﺎ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺍﯾﻦ ﻋﯿﺪ ﺑﺎ ﲤﺎﻡ ﺷﺪﻥ ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎﯼ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﺳﺒﺰﯼ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺯﻣﯿﻦ ﻭ ﺷﻜﻮﻓﺎ ﺷﺪﻥ ﮔﻠﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﺭ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﺳﺖ ﺍﻏﺎﺯ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﯾﮏ ﺳﺎﻝ
ﻛﻬﻨﻪ ﲤﺎﻡ ﻭ ﺟﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻧﻮ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﺎﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﻝ ﺟﺪﯾﺪ ﻟﺒﺎﺱ ﻧﻮ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﻨﺪ ﻭ ﺳﻔﺮﻩ ﺯﯾﺒﺎﯼ ﻫﻔﺖ
 ﺍﻧﮕﺎﻩ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﻮﺳﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﻛﻮﯾﻨﺪ ﻭ.ﺳﯿﻦ ﺭﺍ ﭘﻬﻦ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﻭﺭ ﺍﻥ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺩﻋﺎ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺍﯾﻨﻜﻪ ﺳﺎﻝ ﲢﻮﯾﻞ ﮔﺮﺩﺩ
.ﺳﭙﺲ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺩﻭﺭ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﻧﺪ ﺳﺒﺰﯼ ﭘﻠﻮ ﻭﻣﺎﻫﯽ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺮﺯ ﺗﻬﯿﻪ ﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺯﯾﺮ ﻣﯽ ﯾﺎﺷﺪ
ﺑﺮﮒ ﭘﯿﺎﺯﭼﻪ ﺗﺎﺯﻩ ﺧﯿﻠﯽ ﻛﻢ( ﻭ ﻣﺎﻫﯽ،ﺗﺮﻩ،  ﺷﻮﯾﺪ، )ﮔﺸﻨﯿﺰ: ﺳﺒﺰﯼ ﭘﻠﻮﯾﯽ، ﺑﺮﱋ: ﻣﻮﺍﺩ ﻻﺯﻡ
ﺑﺮﳒﯽ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻛﺮﺩﻫﺎﻧﺪ ﺩﺍﺧﻞ ﻇﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺭﯾﺰﻧﺪ ﻭﺩﺍﺧﻞ ﺍﻥ ﺍﺏ ﻣﯽ ﺭﯾﺰﻧﺪ ﻭ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﺍﻧﺮﺍ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺎﻧﻨﺪ ﻭ ﺍﺏ ﺍﻧﺮﺍ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﻜﻨﻨﺪ ﻭﺍﯾﻦ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ
. ﻭ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮﻉ ﺑﺮﱋ ﺍﻧﺮﺍ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ ﺍﺏ ﻭ ﳕﮏ ﻣﯽ ﺧﯿﺴﺎﻧﻨﺪ.ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﱋ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺍﺏ ﺯﻻﻝ ﺷﻮﺩ
ﺳﺒﺰﯼ ﭘﻠﻮﯾﯽ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﺧﻮﺏ ﺷﺴﺘﻪ ﻭ ﺭﯾﺰ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺍﻣﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﻧﺪ ﺩﺍﺧﻞ ﺩﯾﮕﯽ ﻛﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﭘﻠﻮ ﺭﻝ ﺍﺑﻜﺶ ﻛﻨﻨﺪ ﺍﺏ ﻭﳕﮏ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻣﯽ
.ﺭﯾﺰﻧﺪﻭ ﺍﻧﺮﺍ ﺭﻭﯼ ﮔﺎﺯ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﻮﺵ ﺑﯿﺎ ﯾﺪ
ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺏ ﺟﻮﺵ ﺍﻣﺪ ﺑﺮﱋ ﺧﯿﺲ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻥ ﻣﯽ ﺭﯾﺰﻧﺪ ﻛﻤﯽ ﻛﻪ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﮔﺎﺯ ﺑﺮﻣﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﺑﻜﺶ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﺗﻪ ﺩﯾﮓ ﺭﻭﻏﻦ ﻣﯽ
)ﻫﺮ ﻓﺮﺩ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺧﻮﺩ( ﺗﻪ ﺩﯾﮏ ﺭﺍ ﻣﯽ.......ﺭﯾﺰﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﯿﺐ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﻥ ﯾﺎ ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ ﺍﺯ ﺯﻋﻔﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺑﺮﱋ ﺍﺑﻜﺶ ﺷﺪﻩ ﻭﯾﺎ
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮﱋ ﺍﺑﻜﺶ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻛﻢ ﺩﺍﺧﻞ ﺩﯾﮓ ﻣﯽ ﺭﯾﺰﻧﺪ ﻭ ﺭﻭﯼ ﺍﻧﺮﺍ ﺑﺎ ﺳﺒﺰﯼ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﻤﻪ ﺑﺮﱋ ﺭﺍ ﻭ ﺳﺒﺰﯼ ﺭﺍ
ﺩﺍﺧﻞ ﺩﯾﮓ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ ﻭﺷﻌﻠﻪ ﮔﺎﺯ ﺭﺍ ﻛﻢ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺩﯾﮓ ﺭﺍ ﺑﺎ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺍﯼ ﲤﯿﺰ ﯾﺎ ﺩﻣﯽ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺩﯾﮓ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﻠﻮ ﺧﻮﺏ
.ﭘﺨﺘﻪ ﺷﻮﺩ
ﺑﻌﻀﯽ. ﻃﺒﺦ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻬﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺳﺖ.ﺍﻧﮕﺎﻩ ﻣﺎﻫﯽ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻭﺿﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻭ ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺗﻬﯿﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ
ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻫﺎ ﺍﻧﺮﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﲤﯿﺰ ﻛﺮﺩﻥ ﺣﻠﻘﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﳕﯽ ﻛﻨﻨﺪ ﺭﻭﯼ ﺷﻜﻢ ﻣﺎﻫﯽ ﺭﺍ ﻛﻤﯽ ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ ﭘﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ ﺍﺯ ﮔﺮﺩﻭﯼ ﺳﺎﺑﯿﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﺮﺷﯽ
)ﺭﺏ ﺍﻧﺎﺭ ﺗﺮﺵ( ﻭ ﯾﮏ ﺣﺒﻪ ﺳﯿﺮ ﺭﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺍﺧﻞ ﺷﻜﻢ ﻣﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺭﻭﯼ ﺍﻧﺮﺍ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﺍﻧﺮﺍ ﺩﺍﺧﻞ ﺩﯾﮓ ﯾﺎ ﺗﺎﺑﻪ
(ﺷﻜﻢ ﭘﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ، ) ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﻣﺎﻫﯽ.ﻧﭽﺴﺐ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺣﻠﻘﻪ ﺍﯼ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪﻭ ﺭﻭﯼ ﺷﻌﻠﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻛﻢ ﮔﺎﺯ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻮﺏ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﻮﺩ
 ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﻥ ﳕﮏ ﻭ.ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﻣﺎﻫﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺣﻠﻘﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﺧﺮﺩ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﲤﯿﺰ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺍﻥ ﭘﻮﺩﺭ ﺳﻮﺧﺎﺭﯼ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ ﻭ ﺳﺮﺥ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ
.ﺍﺑﻠﯿﻤﻮ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ ﺍﻧﺮﺍ ﺳﺮﺥ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺷﻜﻞ ﺳﺒﺰﯼ ﭘﻠﻮ ﻭﻣﺎﻫﯽ ﻋﯿﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺎ ﺷﺎﺩﯼ ﺩﻭﺭ ﻫﻢ ﺍﻧﺮﺍ ﺳﺮﻭﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ
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KELEBEK YOLCULUĞU
2007’de İzmir’de ölen dostum İz Eldin Ali Keryus’a adanmıştır.
Işıkların karmaşasında, o ışık karanlık gecelerimizi aydınlatırdı, bir mum gibi her yeri aydınlatıyordu. Burada,
dünyanın elindeydi. Birgün temelli gideceğiz madem bu dünyadan, senin için ruhumu feda edebilseydim, ah anamın
oğlu.
Kimseye veda etmeden, tüm rüyalarını ve rüyalarımızı bencilce alıp gittin ve bir daha geri dönmedin.
İşaretlenmiş gözyaşlarıyla ağladık sana, ama sen bizi düşüncesizce terk edip gittin. Dikenler üstünde yürüyeceksin
diye düşündük. Acaba seni tanıyanlar, gözyaşlarıyla mı yazacaklar ağıtlarını? Bir daha görüşmek umuduyla
uğurladık seni, ama sen dönmedin. Bu dünya her şeyi alır, ama hiçbiri şey vermez geri.
Annen ağlar, çocuğum nerde? Oğlun denizin ortasında yüzüyor ya da derinliklerinde yatmakta; kimbilir belki yem
olmuştur aç balıklara. Annen seni göğsünden şefkatle emzirdi ve şimdi bu ne cüret sendeki. Ölüyorsun ve dünya
üzerinde bir yer bulamıyorsun, bedenini balıklar paylaşıyor. “Hakkın bu mu?”.
Çocuğun ağlar babam nerde? Adını söyler ama kimse cevap vermez, babam babam babam. Baban öldü sevdiceğim,
kimseye veda etmeden, bizlerle vedalaşmadan gitti. Ama bir gün buluşacağız.
Osman Abu Amel

ﺓ ﻓﺮﺍﺷﺔ
2007 ﺃﻫﺪﺍﺀ ﺍﻟﻰ ﺻﺪﻳﻘﻲ ﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﻛﺮﻳﻮﺱ ﺍﻟﺬﺱ ﺗﻮﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﺯﻣﻴﺮ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
.  ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎ ﳝﺪ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﺘﻠﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻏﺎﺩﺭﻧﺎ ﺑﻼ ﺭﺟﻌﺔ, ﻓﻲ ﺯﺣﻤﺔ ﺍﻷﺿﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﺍﺿﺄ ﻟﻴﺎﻟﻴﻨﺎ ﺍﳌﻌﺘﻤﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺜﻠﺔ ﻭ ﻛﻞ ﺍﻟﺸﻤﻮﻉ ﺗﻀﻴﺊ ﻟﻴﺪﻯ ﺍﻷﺧﺮﻭﻥ

.ﺍﻩ! ﻟﻮ ﺍﻓﺪﻳﻚ ﺑﺮﻭﺣﻲ ﻳﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻲ

.ﻣﺎ ﺯﺍﻝﺕ ﺍﺑﻨﺘﻲ ﺍﻣﻞ ﻳﺎ ﻧﺄﻣﻠﻬﺎ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺗﺪﺍﻋﺐ ﻗﻴﺜﺮﺗﺘﻚ ﺍﻟﻰ ﻫﺪﻳﺘﻚ ﺃﻳﻬﺎ
.ﻟﻢ ﺗﻮﺩﻉ ﺃﺣﺪ ﺣﻤﻠﺖ ﺃﺣﻼﻣﻚ ﻭ ﺍﺣﻼﻣﻨﺎ ﻣﻌﻚ ﺯﻫﻴﺪ ﻭﻟﻢ ﺗﻌﺪ
, ﻗﺪﺭﻧﺎ ﺍﻥ ﺗﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﻮﺍﻙ. ﺯﻫﻴﺪ ﻭﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺍﻧﺘﻈﺮﻧﺎﻙ,ﺑﻜﻴﻨﺎﻙ ﺑﺪﻣﻮﻉ ﻣﻦ ﺩﻣﻰ ﻭ ﻟﻜﻨﻚ ﻛﻨﺖ ﺗﺨﺒﺊ ﻟﻨﺎ ﺍﳌﻘﺎﻳﺎ
 ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺗﺄﺧﺬ ﻛﻞ ﺷﺊ ﻭ ﻻ ﺗﻌﻄﻲ.ﺍﻳﻜﺘﺒﻚ ﻭ ﻳﺒﻜﻴﻚ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﺮﻓﻚ ﻭ ﺩﻋﻨﺎﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﻞ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻭ ﻟﻜﻨﻚ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ
.ﺷﺊ
 ﺍﻣﻚ ﺍﺭﺿﻌﺘﺘﻚ.ﺗﺒﻜﻴﻚ ﺍﻣﻚ ﺍﻳﻦ ﺍﺑﻨﻲ؟ ﻳﺮﺗﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺪﺍ ﺃﺑﻨﻚ ﻳﺮﻗﺪ ﻓﻲ ﻗﻌﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻭ ﻓﻲ ﻫﻮﻯ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺍﻭ ﺍﻛﻠﻪ ﺍﻟﺴﻤﻚ
"ﻣﻦ ﺛﺪﻳﻬﺎ ﺍﳊﻨﺎﻥ ﻭ ﺍﻷﻥ ﻣﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺴﻮﺓ ﲤﻮﺕ ﻭ ﻳﺘﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺴﻤﻚ ﳊﻤﻚ "ﻓﻌﻠﻦ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺣﻘﻚ ﻻﺟﺊ
 ﺃﺑﻲ ﺃﺑﻲ ﺃﺑﻲ! ﻣﺎﺕ ﺃﺑﻮﻙ ﻳﺎ ﺣﺒﻴﺒﻲ ﻭ ﻟﻢ ﻳﻮﺩﻉ ﺑﺨﻞ ﻋﻠﻴﻚ ﻭ, ﻳﺒﻜﻴﻚ ﺍﺑﻨﻚ ﺍﻳﻦ ﺍﺑﻲ؟ ﺍﺑﻮﻙ ﻳﻬﺘﻒ ﺑﺄﺳﻤﻚ ﻭ ﻟﻜﻦ ﻻ ﻣﺠﻴﺐ
.ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﺨﺲ ﺑﻮﺩﺍﻉ ﻟﻜﻦ ﺣﺘﻤﺎ ﺳﻨﻠﺘﻘﻲ
.ﻳﺒﻜﺒﻚ ﺍﺑﻮﻙ ﺯﻫﻴﺪ ﻟﻢ ﺗﻌﻮﺩ ﻭ ﻟﻦ ﺗﻌﻮﺩ
ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺃﺑﻮ ﺃﻣﻞ
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Yazarlar

Teşekkür

Hayyan Ramadan
gazetecilik okuyor ve
fotoğrafçı. İnsan
hakları ve mülteci
meseleleriyle
ilgileniyor.
İstanbul’da yaşıyor.

Mültecilerin Sesi, Avrupa Komisyonu-AENEAS Programı desteği
ile yayınlanmaktadır.

G. uzun yıllar önce
tıp eğitimi almak için
Afrika’daki
ülkesinden Rusya’ya
gitti. O sırada
ülkesinde patlak
veren savaş
nedeniyle geri
dönemedi. 1991
yılından beri
İstanbul’da yaşıyor
ve mültecilerin
haklarını savunmak için çalışıyor.
F. Sudan’da yardım kuruluşlarında çalışırken yaşadığı travma yüzünden
psikolojik sorunları var. Halen İstanbul’da yaşıyor ve sağlığının
düzelmesiyle daha iyi bir geleceğe kavuşmayı ümit ediyor.

İ

Mültecilerin Sesi, mülteci yazar ve sanatçıların görüşlerini ve bakış
açılarını paylaşmaları için oluşturulmuş bir forumdur. Yazarlar ve
sanatçılar tarafından bu haber bülteni içerisinde ortaya konmuş
görüşler, inanışlar ve bakış açıları Helsinki Yurttaşlar Derneği’nin
ve Avrupa Komisyonu’nun görüşlerini temsil etmeyebilir.

Katılım
“Mültecilerin Sesi” üç aylık bir bülten olmayı amaçlıyor.
Bizlerle bilgilerinizi, hikayelerinizi ve eserlerinizi paylaşmanızı
bekliyoruz. Eğer yazılarınızı anadilinizde göndermek isterseniz,
bültende çevirisi ile birlikte yayınlanması için elimizden geleni
yapacağız. Yazılarınızı göndermek için lütfen e-mail atın:
refugeeaid@hyd.org.tr ya da telefon edin: 0212 292 4830

M. Sudan’dan savaş nedeniyle kaçmak zorunda kalmadan önce tıp eğitimi
almıştı. Başta kadınlar olmak üzere Sudanlıların geleneksel uygulamaları
yüzünden yaşadıkları sorunlarla ilgili bilgilendirmek amacıyla yazıyor.
[Yemek tarifinin yazarı] ailesine ve arkadaşlarına yerel yemekler yaparak
geleneklerini İstanbul’da sürdüren İranlı bir mülteci. Verdiği tarifi
beğeneceğinizi ümit ediyor.
Mültecilerin Sesi - Bahar 2008

Mültecilerin Sesi
Tü r kiye ’de Yaş ayan Mü lt e c ile r in G ör ü ş le r in e A dan mış tır

Helsinki Yurttaşlar Derneği
Mülteci Savunuculuk ve Destek Programı (MDP)
Tomtom Mah. Kumbaracı Sok.
50/3A, Beyoğlu 34433, Istanbul
Tel: 0212-292 48 30
www.hyd.org.tr

Mültecilerin Helsinki Yurttaşlar Derneği üyelerine mektubudur.

