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Dü ün Törenim
Mogadi u, Somalia’dan ayrıldıktan sonra 15 Temmuz 2004 
günü Türkiye’ye vardım. Taksim’de ya ıyorum. Buraya ilk 
ta ındı ımda bir civata fabrikası için çalı ıyordum. Simdi ise 
Helsinki Yurtta lar Derne i Mülteci Hukuki Destek Programı 
için tercüman ve kayıt görevlisi olarak çalı ıyorum. BMMYK 
tarafından mülteci statüm var.

Geçen yıl, kasım ya da aralık ayında, yeni gelen müvekkiller 
ile ofiste kayıt yaparken, BM’ye ba vurmak isteyen Zahera 
diye biri geldi. Kendisi de Mogadi u’dan geliyordu. Orada 
ona â ık oldum ve bir ay sonra kendisine evlenme teklif 
etmeye karar verdim. Sonunda kendisi kabul etti ve haziran 
ayında dü ünümüzü yaptık. 

Pahalı olaca ı için ben büyük bir kutlama yapmak istemedim, 
fakat Zehara, davet ve dans olacak büyük bir kutlama 
istiyordu. Bu yüzden Aksaray’da dü ün salonunda bir tören 
yaptık. 

Türk yasalarına göre resmi nikah 
yapmak gerekiyor, dini nikah kabul 
edilmiyor. Somali’de ise evlenmek 
için mahkemeye ya da belediyeye 
gitmek gerekmiyor. 
Taksim’de Afrika uyruklu bir kuaför var. Zehara orada iki 
saat boyunca saçlarını yaptırdı. Dü ün ak am 7’de 
ba layacaktı, fakat biz ancak gece 9, 10 gibi varabildik. 
Saçlar yüzünden geç kaldık. Herkes bizi bekliyordu. 

Yakla ık 100 ki i dü ünümüze geldi. Aksaray’da büyük bir 
Somali toplulu u var ve birço unun Türk kom uları var. O 
yüzden ben Somalilileri davet edince, onlar da Türk 
kom ularını davet ettiler. RLAP’ten de birileri geldi. Somali, 
Türk ve Amerikan müzikleri çaldı ve her çe it dans edildi. 
Harikaydı.

Türk kanunlarına göre resmi nikâh yapılması gerekiyor, dini 
evlilik kabul edilmiyor. Somali’de ise evlenmek için 
mahkemeye ya da belediyeye gitmek gerekmiyor. eyh’i 

ça ırıyorsun ve kendi rızanla senin için ya Somalice ya da 
Arapça bir ey yazıyor. Daha sonra kendi ismini, e inin 
ismini ve ahitlik yapan iki ki inin isimlerini, ayrıca çeyiz 
miktarını yazıyorsun. Sonra herkes imzasını atıyor.

Türkiye’de resmi olarak evlenmek 
için pasaportunun olması gerekiyor, 
ayrıca bekar oldu unu ispatlaman 
gerekiyor. Bu çok zor. 
Biz de Türkiye’de aynı eyi yaptık. Sudanlı bir eyh var 
burada ve genelde bu tür evlilikleri yapıyor. Kendisi Sudanlı 
bir sı ınmacı ve birçok ki iyi evlendirdi. 

Türkiye’de resmi olarak evlenmek için pasaportun olması 
gerekiyor, ayrıca bekâr oldu unu ispatlaman gerekiyor. Bu 
çok zor. Burada bir büyükelçili imiz olsa bunu bizim için 
yapabilirlerdi, fakat Somalililerin Türkiye’de büyükelçilikleri 
yok. Somali’de i leyen hiçbir ey yok. nsanlar güvenli e 
muhtaç, bekâr oldu unu yazan bir kâ ıda de il. 

Resmi olarak evlenmenin pek çok avantajı var. Ben ya amak 
üzere Burdur uydu ehrine tahliye edildim, e im ise 
stanbul’da ya ıyor. u an kendisi iki aylık hamile. Resmi 

olarak evlenmedi imiz için birlikte aynı ehirde 
ya ayamıyoruz. 

Hukuki bir danı man bizim için çi leri Bakanlı ı’na dilekçe 
yazdı. stanbul polisine de dilekçe yazdık. BM’ye evli 
oldu umuzu bildirdik. Fakat tanıdı ım hiç kimse bu mektubu 
almayı ba aramamı tır. 

Bize yasal olarak evli misiniz diye 
sorarlarsa tek diyebilece imiz ey, 
biz kendi kültürümüze göre öyleyiz.
Üçüncü ülkeye yerle tirilme dosyam 26 Ekim’de Amerikan 
Konsoloslu u tarafından kabul edildi ve ilk mülakatımı da 
tamamladım. Hukuk ve sosyoloji alanları ile ilgileniyorum, 
RLAP’te de bu konularla ilgili çalı ıyorum. Mülakat için 
Amerikan Konsoloslu u’na gitti imizde bize yasal olarak 
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Türkiye’de Evlenmek
1. E er çiftin geçerli pasaportları yoksa, her ikisi de ikamet 

izni almalı. BMMYK mektubu ya da polisin verdi i 
kimlik belgesi evlilik ba vurularında geçerli bir belge 
sayılmamaktadır. Yasaya göre pasaport ya da ikamet  izni 
gerekmektedir.

2. Hem kadın hem de erkek kayıtlı oldukları polis 
karakolundan mektup almalıdır. Bu mektupta mültecilerin 
bekar ya da resmi nikahlı olmadı ı yazılı olmalıdır. 
(Resmi nikah, medeni nikah anlamında, dini nikah de il) 
Polise ilk kayıt yapıldı ında tutulan dosyada bu bilgi 
bulunmaktadır. Hem kadın hem erkek, polise bu mektubu 
almak için dilekçeyle ba vurmalıdır. Mektupta 
mültecilerin isimleri, ba vuru tarihleri, do um yeri ve 
tarihi, ana baba adı ve medeni durumuyla ilgili bilgi yer 
almalıdır.

3. Çift bu iki belgeyi kayıtlı oldu u ilin belediyesine götürüp 
evlenmek için ba vuru yapmalıdır. Evlendirme 
Yönetmeli i’nin 13. maddesine göre evlenmek 
istediklerini söylemeliler. Bu yasaya göre mülteciler 

ikamet izinleri ve polisten aldıkları belgeyle Türkiye’de 
yasal olarak evlenebilir. 13. madde 2007’de de i tirildi ve 
belediye görevlilerinin henüz bu konuda bilgisi 
olmayabilir.

4. Polislerin ve belediye görevlilerinin birço u bu yasaları 
bilmemektedir. Yasal temsilciye ihtiyacınız olabilir. 
Mülteciler hYd Mülteci Destek Programına ya da 
bulundukları ehrin barolarına ba vurup ücretsiz destek 
talep edebilirler.

Evlendirme Yönetmeli i

Vatansız Veya Vatanda lık Durumu Muntazam Olmayanların 
Evlenmesi

Madde 13 - Vatansız veya mültecilerle, vatanda lık durumu 
muntazam olmayan yabancıların müracaatları evlendirme 
memurları tarafından kabul edilir.

Bunların evlenme manilerinin bulunup bulunmadı ı, 
Türkiye'de nüfus kaydı tutuluyorsa Genel Müdürlükten 
verilecek evlenme ehliyet belgesi ile, henüz nüfus kaydı tesis 
edilmemi  ise emniyet makamlarınca tutulan dosyalardaki 
bilgilere göre bu makamlarca verilecek belge ile tespit edilir.

“evli misiniz” diye sorarlarsa tek diyebilece imiz ey, biz 
kendi kültürümüze göre öyleyiz. Umursayacaklar mı, bunu 
görece iz.  

Türkiye’de evlenmek bir felaket, o kadar çok engel var ki. 
Aile sahibi olmak bir insanın hakkıdır. Bu bir insan hakkıdır. 
Bana göre ülkesinden kaçıp buraya sı ınmacı olarak gelmi  
ve gerekli ko ulları yerine getiremeyen ki ilere bu konuda 
ayrıcalıklar yapılmalıdır. Türk vatanda larına uyguladıkları 
kanunları aynen bize de uyguluyorlar. Bize “ unları ve 

unları getir ve e er getiremez isen kabul olmaz” gibi eyler 
söylemeleri bizi çok zorluyor. E er bir ki i ondan istenen 
belgeleri temin edemiyorsa, bırakın da ba ka bir eyler 
sunabilsin. 

Mahad Mahmoud, Somali
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Kongolular Biraraya Geliyor

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde var olan politik sorunlardan 
kaçan Kongolular Türkiye’ye ve daha çok stanbul’a gelmeye 
ba ladı. Buraya gelmeyi onlar seçmemi ti. Kongo’yu terk etmeleri 
için yardım edenler onları sadece Türkiye’ye getirebiliyorlardı. 
Kongolular, Kongo’yu terk etmek istiyorlardı. 

O dönemde, ya am ko ulları çok zordu. Dört Kongolu be  aydır 
aynı evde kalıyorlardı.  bulmak da kolay de ildi. Polis tarafından 
sıkça gözaltına alınıyorlar ve kötü muamele ile kar ıla ıyorlardı.

1996 senesinde ev sahibi onları evden çıkardı ve onlar da 
terkedilmi  bir evde ya amaya ba ladılar. Polis düzenli olarak 
kontrol için geliyordu. nsanlar tarafından yolda rahatsız ediliyor ve 
bir türlü i  bulamıyorlardı. Üstelik ne yardım isteyebilecekleri, ne 
de bir güvence talebinde bulunabilecekleri bir örgütle ili kileri 
vardı.

Ben de bir mülteciyim. Bir zamanlar, muhalif siyasi bir parti olan 
Devrimci Halk Hareketi (CHECK) üyesiydim. Babam öldürüldü. 
1999 senesinde Türkiye’ye geldi imde ise gözüme çarpan ve bana 
en çok dokunan ey, stanbul ve Ankara’daki Kongolular arasındaki 
anla mazlıklardı. Bu anla mazlık Kongolular arasındaki 
örgütlenme eksikli inden kaynaklanıyordu. stanbul’da altı ve 
Ankara’da üç Kongolu ile tanı tım. Türkiye’ye ilk geldi imde ilk 
iki gecemi Ankara’da geçirdim ve kimseyle tanı madım. Sonra 
stanbul’a gittim ve orada Tanzanyalı bir sı ınmacıyla tanı tım. O 

da beni stanbul’da ya ayan Kongolularla tanı tırdı. Daha sonra, 
onlar aracılı ıyla Ankara’da ya ayan Kongoluları tanıdım.

O sene hastalandım ve beni stanbul’da Galata semtimde bulunan 
Saint Georges Hastanesi’ne götürdüler. Orada bulunan bir rahibe, 
IIMP ( stanbul Interparish Migrants’ Programme) adında 
göçmenlerle ilgilenen bir örgütten bahsetti. Bana oranın adresini 
verdi. O sıralar ya adı ım yerde güvende olmadı ımdan kalacak bir 
yer aramaktaydım ve BMMYK’ye nasıl kayıt olaca ıma dair bilgi 
ediniyordum. Di er Kongolular da IIMP’ye sa lık yardımı 
talebinde bulunmak için gidiyorlardı.

Yine o dönemde Türkiye’deki polisler BMMYK süreci ve genel 
olarak sı ınma talebinde bulunanlarla ilgili pek fazla 
bilgilendirilmemi lerdi. BMMYK’de kaydolduktan sonra 
Türkiye’deki statümü yasalla tırmak için Türkiye’deki yetkili 
makamlara kayıt yaptırmak istiyordum. stanbul Valili i l Emniyet 
Müdürlü ü’ne gittim ve beni stanbul Emniyet Müdürlü ü 
Yabancılar ubesi’ne gönderdiler. Orada bulunan bir çevirmen bana 
mültecilik ba vurumun kabul edilmedi ini söyledi. Israr etti imde 
ise beni bürodan kovdu.

Daha sonra, sıkça gitti im kilisenin papazı sayesinde CARITAS 
örgütünü ke fettim. Sosyal destek, kalacak bir yer ve sa lık yardımı 

istiyordum. O dönemde CARITAS Afrikalılara yardım etmiyordu 
fakat beni desteklediler ve kar ıma çıkan her sorunu çözmeme 
yardımcı oldular. 

2004 yılında, Kongolular toplulu unda bir dernek kurma fikri 
ortaya çıktı. Fakat polisten korktu umuz için projemizi hayata 
geçiremedik. Amacımız biraraya gelmek ve birbirimizi 
desteklemekti. Topluluk içindeki farklı fikirlerden ve herkesin 
sadece kendi sorunları üzerinde odaklanmasından dolayı, 
dernekle me projemiz ba arıya ula amadı. 

Sloganımız “El ele ba araca ız”.
2004 yılının sonunda yeniden proje üzerine konu tuk. Biraraya 
gelmek, dayanı mak ve de i  imkânları yaratmak için Kongoluları 
örgütlemek istiyorduk. Bugün örgütümüzün adı Türkiye 
Kongolular Toplulu u. Buna bizim dilimizde, yani 
Lingalaca, “Lisanga Ya Ba Congolais Na Turquie” diyoruz. 
Sloganımız ise “El ele ba araca ız”. 

Derne imiz için, bir ba kan ve bir ba kan yardımcısı, bir sekreter 
ve sekreter asistanı, bir sayman, bir defterdar, bir hesap müfetti i ve 
dört danı man olmak üzere 11 üye seçtik. Bugün 150 civarında 
üyemiz mevcut. Her üyenin foto raflı bir üyelik kartı ve bir 
numarası oluyor. Örgütümüzde, her üye aylık aidat ödemektedir 
fakat örgütümüz kâr amaçlı de ildir.  

Her ay farklı mekânlarda, aramızdan birinin evinde toplanıyoruz. 
u sıralar, ayda bir defa Saint Esprit Katedrali’nde toplanıyoruz. 

Toplantılarımız süresince Türkiye’deki hayatımız üzerine 
konu uyoruz ve sorunlarımız üzerine birbirimize tavsiyelerde 
bulunuyoruz. Hastalık, ölüm ya da maddi sıkıntı durumunda 
birbirimize yardım ediyoruz. Bir sorunla kar ıla ıldı ında ise, 
yönetici komite üyeleri duyarlılı ı arttırmak için çalı malarda 
bulunuyor ve izlenecek tutum üzerine karar veriyor. Kültürel 
etkinlikler de düzenliyoruz.

Derne imiz kurulalı üç yıl oldu ve çok yol kat ettik. nsanlar bu 
derne in önemini anlıyorlar. imdilerde derne imizin Türkiye’deki 
resmi makamlar nezdindeki durumunu me rula tırmanın yolları 
üzerine kafa yoruyoruz. Türkiye izin verdi i takdirde burada 
kalaca ım. Kongoluların yararına çalı maya devam etmek 
istiyorum.

IIMP’ye, MDP’ye (Helsinki Yurtta lar Derne i), CARITAS’a, bize 
maddi ve manevi destek veren örgütlere te ekkürlerimi sunuyorum. 
Organik bir ba  kurmu  oldu umuz bu kurumların bize destek 
vermeye devam etmelerini diliyorum.

Iboko Sebastien, Demokratik Kongo Cumhuriyeti
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Les Congolais Se Rassemblent

En 1995 les congolais, fuyant les problèmes politiques de la 
République Démocratique du Congo, ont commencé à venir en 
Turquie et plus particulièrement à Istanbul. Ils n’avaient pas choisi 
de venir ici. Ceux qui les avaient aidé à quitter le Congo pouvaient 
seulement les faire venir en Turquie. Ces congolais voulaient 
seulement partir, peu importe où.

A cette époque-là, les conditions étaient très difficiles. Il y avait 
quatre congolais qui habitaient dans la même maison depuis cinq 
mois. Ce n’était pas facile de trouver du travail. La police les 
traitaient vraiment mal et régulièrement ils étaient arrêtes.

En 1996 le propriétaire de leur maison les a expulsés, alors ils sont 
partis vivre dans une maison abandonnée. Régulièrement la police 
venait faire des contrôles. Les gens les embêtaient dans la rue, et ils 
n’arrivaient pas à trouver du travail. De plus ils ne connaissaient 
aucune organisation à laquelle ils auraient pu s’adresser pour 
demander de l’aide ou une protection.

Moi-même je suis un réfugié. Mon père a été tué. J’appartenais au 
mouvement populaire de la révolution (CHECK french name), un 
parti politique d’opposition. Quand je suis arrivé en Turquie en 
1999, ce qui m’a frappé et le plus touché c’était la mésentente qui 
existait entre les Congolais d’Istanbul et d’Ankara et ce, a cause du 
manque d’organisation dans la communauté congolaise. Puis, j’ai 
rencontré 6 congolais à Istanbul et trois à Ankara. Quand je suis 
arrivé en Turquie, j’ai passé mes deux premières nuits à Ankara et 
je n’ai rencontré personne. Ensuite je suis allé à stanbul et la j’ai 
rencontré un tanzanien qui il m’a présenté aux congolais d’Istanbul. 
J’ai ensuite rencontré les congolais d’Ankara par leur intermédiaire.

Cette année-là, je suis tombé malade et quelqu’un m’a emmené à 
l’hôpital Saint Georges dans le quartier de Galata à stanbul. Là-
bas, j’y ai rencontré une religieuse qui m’a parlé d’une organisation 
qui s’occupait des migrants et qui s’appelait IIMP ( stanbul 
Interparish Migrants’ Programme). Elle m’a donné l’adresse. A 
cette époque je cherchais un endroit où loger parce que je n’étais 
pas en sûreté là où je vivais et je voulais aussi me renseigner sur 
comment me faire enregistrer avec le HCR. Les autres congolais 
aussi allaient à IIMP pour demander de l’aide médicale. 

A cette époque, les policiers turcs n’étaient pas vraiment informés 
sur les procédures du HCR et sur les demandeurs d’asile en 
général. Après mon enregistrement avec le HCR j’ai voulu 
m’enregistrer auprès des autorités turques pour légaliser mon statut 
en Turquie. Je suis donc allé à la police d’Istanbul, au bureau du 
gouverneur  et ils m’ont envoyé au département des étrangers. Là-
bas il y avait un interprète qui m’a dit que ma demande n’était pas 
acceptée. J’ai insisté et ils m’ont expulsé de leur bureau. 

Ensuite, grâce au prêtre de l’église que je fréquentais, j’ai 
découvert l’organisation CARITAS. Je cherchais une assistance 

sociale, un endroit où loger et une aide médicale. A cette époque 
CARITAS n’aidait pas les africains, mais les employés m’ont 
beaucoup soutenu et aidé à chaque fois que j’ai eu des problèmes. 

En 2004, quelques uns d’entre nous avons eu l’idée de créer une 
association de congolais mais notre projet n’a pas abouti car nous 
avions peur de la police. Le but était de nous rassembler et de rester 
ensemble. Ça n’a pas marché aussi parce que nous avions des idées 
différentes et chacun recherchait son propre intérêt.

A la fin de l’année 2004 nous avons reparlé du projet. Nous 
voulions juste rassembler la communauté congolaise afin d’être 
solidaires les uns envers les autres et de nous aider à trouver du 
travail. Aujourd’hui le nom de notre organisation est La 
Communauté Congolaise en Turquie. Dans notre langue, Linghala, 
nous disons ‘Lisanga Ya Ba Congolais Na Turquie’. Notre devise 
est: ‘Main Dans La Main Nous Vaincrons’.

Nous avons élu 11 membres dont un président et son adjoint, un 
secrétaire et son assistant, un trésorier, un caissier, un commissaire 
au compte et quatre conseillers. Nous avons actuellement environ 
150 membres. Chaque membre reçoit une carte avec sa photo et un 
numéro. Chaque membre doit payer une cotisation mensuelle et 
notre organisation est à but non lucratif.

Notre devise est: ‘Main Dans La 
Main Nous Vaincrons’ 
Tous les mois nous nous réunissons dans différents endroits, dans 
les maisons de chacun d’entre nous. Actuellement nous nous 
réunissons une fois par mois dans la cathédrale du Saint Esprit. 
Lors de nos réunions nous parlons de notre vie en Turquie et nous 
nous conseillons les uns les autres sur nos problèmes. Nous nous 
aidons mutuellement en cas de maladie, décès ou problèmes 
financiers. Lorsqu’il y a un problème, les membres du comité 
directeur sensibilisent tous les membres de l'association et ensuite 
décident sur la conduite à suivre. Nous organisons aussi des 
activités culturelles.

Ça fait maintenant trois ans que nos avons fondé notre association 
et nous nous sommes beaucoup développés. Les gens comprennent 
l’importance de cette association. Actuellement nous réfléchissons 
sur les moyens de légaliser notre association au regard des autorités 
turques. Si la Turquie m’autorise, je resterai ici. J’aimerais 
continuer à travailler dans l’intérêt des congolais. 

J’adresse mes remerciements à IIMP, Helsinki, CARITAS, les 
seules organisations qui nous aident moralement et matériellement. 
Je leur demande de continuer à nous assister car nous comptons sur 
eux.

Iboko Sebastien, Rèpublique Démocratique du Congo
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Cesaret, Umut ve Kararlılık

Mülteci, cesur ol ve kendinin ve di erlerinin ya adıklarını anlat. 
Anlat ki, dünya da senin hakkında konu abilsin. Genç, ya lı, tüm 
mültecileri, ülkelerinde ba larından geçenleri korkmadan 
anlatmaya davet ediyorum. Önümüzdeki yol uzun ve bizi bekleyen 
zafer umudunu besleyen cesaretimiz.

Ben ülkem, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde (DKC) 
diktatörlük güçlerine kar ı barı çıl eylemler düzenleyenler arasında 
yer aldım. Kendimi adalet mücadelesine ve baskıcı güçlerin 
yönelimlerini ortaya çıkarmaya adadım. E imin ısrarı üzerine 
ülkeden kaçı ıma kadar mücadeleye devam ettim. E im beni ikna 
etmek için, “E er seni bugün öldürürlerse, çocuklarla kim 
ilgilenecek? Daha önce nehri geçen ama karısını görmek için geri 
döndü ünde yakalanan ve vurulan Patrice Emery-Lumumba’yı 
hatırla” dedi. 

Genç ya ına ra men, annesinin ısrarları sonucunda “Baba, sadece 
gitmeyi kabullenmen gerekiyor” diyen büyük kızım Evodie’ye 
içtenlikle te ekkür ediyorum. Evimi geride bırakmak ve sıkça 
kendime iyi bakmamı tembihleyen çocuklarıma açıklamayı dahi 
ba aramadı ım ko ullarda ya amak bir hayli cesaret gerektirdi.

3 Nisan 2006’da Türkiye’ye geldi imde nereden ba layaca ımı 
bilmiyordum. Bazı Kongolu mültecilerin Konya üzerine 
söylediklerine ra men, bu ehre gelmek için cesaretimi topladım.

Ardından DKC’nin (Demokratik Kongo Cumhuriyeti) muhalif sesi 
Etienne Tshisekedi wa Mulumba’nın açıklamasını anımsadım: 
“Cesaretli, azimli ve bazen öfkeli bir halk, bir atom bombasından 
daha güçlüdür” der ve ekler, “fedakârlık yoksa zafer olmaz”. 

Kongo’dan ayrılmam için beni ikna 
etmek için karım “ Sen ölürsen 
çocuklara kim bakacak?” dedi.
Mülteci, var oldu u her yerde, yeniden yola çıkacak ve yeni bir 
ba langıç için her zaman mücadele edecektir. Zor zamanlarda 
kanıtladı ımız cesaretimiz, umudumuz ve azmimiz bugün yeni bir 
ya am kurmamıza yardımcı oluyor. Bu nedenle, Konya’da 
BMMYK web sitesini (www.unhcr.fr) ke fettikten sonra elim 
kolum ba lı kalamazdım. 

Bu ehirdeki ilk dünya mülteciler gününü düzenledim. Artık her yıl 
Haziran ayının 20’sinde kutlanıyor. Bu yıl özel nedenlerden dolayı 
bu tarihin üç gün öncesinde kutlandı. Di er ülkelerde dünya 
mülteciler gününü kutlamak için Birle mi  Milletler öncülü ünde 
binlerce örgüt bir araya geliyor. Türkiye’de, Konya’da ise, 
mültecileri bir araya getirmek ve seslerini duyurmak, sıradan 
mültecilerin giri imleri ile gerçekle iyor. 

imdilerde bir kitap yazıyorum. Bu kitabı, mültecinin var oldu u 
her yerde topluma bir katkıda bulunabilece i gerçe ini anlamak ve 
anlatmak için hazırlıyorum. Sava  ve diktatör rejimler nedeniyle 
mülteci olan ki iler özellikle Birle mi  Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserli i’nin (BMMYK) çalı maları sayesinde kendilerini ifade 
edebiliyor. 

Banza Bodika Albert, Demokratik Kongo Cumhuriyeti

Courage, Espoir & Détermination 

Réfugié, prend courage et parle d’abord de toi-même, puis des 
autres. C’est alors que le monde parlera de toi. J’invite ici les 
enfants, adolescents, jeunes et vieux réfugiés à dénoncer sans 
crainte ce qu’ils ont vécu dans leurs pays respectifs. C’est un long 
chemin que nous devons parcourir et le flambeau du courage est 
l’espoir de la victoire qui nous attend.

Moi-même dans mon pays j’ai fait partie des organisateurs de 
manifestations pacifiques contre les pouvoirs dictatoriaux. J’avais 
accepté de me sacrifier pour une cause juste, de dénoncer les 
dérives des pouvoirs tyranniques, et cela jusqu’à la dernière minute 
avant de fuir le pays, sur insistance de mon épouse. Pour me 
convaincre, elle m’a dit “si on te tue aujourd’hui, qui va s’occuper 
de ces enfants ? Souviens toi de Patrice Emery-Lumumba qui avait 
déjà traversé la rivière, mais qui pour être retourné voir sa femme 
fut arrêté et tué. “

Pour me convaincre, elle m’a dit “si 
on te tue aujourd’hui, qui va 
s’occuper de ces enfants ?
Je remercie sincèrement ma fille aînée, Evodie, qui malgré son 
jeune âge, m’a dit : « Papa, il faut accepter seulement de partir » 
pendant que sa mère insistait. Il a fallu du courage pour accepter de 
laisser mon foyer et venir vivre dans des conditions que je ne 
parviens même pas à expliquer à mes enfants, qui me demandent 
souvent qui s’occupe de moi. 

Arrivé en Turquie le 3 avril 2006, je ne savais pas par où 
commencer. J’ai pris mon courage à bras le corps pour venir à 
Konya en dépit de ce que me disaient certains réfugiés congolais 
sur cette ville.

Et vite je me suis souvenu d’Etienne Tshisekedi wa Mulumba, 
l’opposant de la RDC qui a déclaré : « un peuple courageux, 
déterminé et parfois en colère est plus qu’une bombe atomique » 
avant d’ajouter « qu’il n’y a pas de victoire sans sacrifice ». 

Où qu’il se trouve, le réfugié se battra toujours pour redémarrer et 
prendre un nouveau départ. Le courage, l’espoir et la détermination 
dont nous faisons preuve dans les moments très difficiles 
aujourd’hui nous aideront à reconstruire une nouvelle vie. C’est 
pourquoi je ne pouvais pas rester les bras croisés après avoir 
découvert à Konya le site du HCR www.unhcr.fr.

J’ai organisé la première journée mondiale du réfugié dans cette 
ville. Elle est célébrée chaque année le 20 juin. Pour des raisons 
personnelles, on l’a fêté cette année trois jours avant cette date. Si 
dans les autres pays, des milliers d’organisations se rassemblent 
pour célébrer la journée mondiale des réfugiés à l’initiative des 
Nations Unies, c’est en revanche à l’initiative du simple réfugié que 
je suis qu’elle a eu lieu en Turquie, à Konya, pour rassembler les 
réfugiés et faire entendre leur voix. 

Ce livre est destiné à faire comprendre que le réfugié, partout où il 
se trouve, peut apporter un plus à la société. En effet, il est un reflet 
pertinent des conséquences de la guerre et des régimes dictatoriaux,  
pouvant s’exprimer notamment grâce au travail du Haut 
commissariat pour les réfugiés des nations unies (UNHCR).

Banza Bodika Albert, Rèpublique Démocratique du Congo
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Yeni Yurduma Nasıl Ula aca ım? 
Babam Mogadi u’da altın tüccarıydı. On dokuz ya ına kadar 
babam ve di er aile fertleri ile birlikte orada ya adım. Ailem azınlık 
olan Rer Hamar kabilesine mensup, ayrıca Habr Gidir olan 
akrabalarımız da var. Eskiden hepimiz birbirimiz ile iyi anla ırdık. 

Fakat büyükannem vefat ettikten sonra malvarlı ının nasıl 
bölünece i konusu kabileler arasında çeki melere yol açtı. 
Babamın üç üvey karde i, babama gelerek araziye el koymak 
istediklerini söylediler. Babam üvey karde leri ile sorun 
ya ayaca ını hiçbir zaman dü ünmemi ti. 

Bundan kısa bir süre sonra ben bir dü ün için evimden ayrılmı tım. 
Oradayken birilerinin –milis askerlerinin–evimize geldi ini ve 
bütün ailemi öldürdüklerini ö rendim. Dü ünden evime 
döndü ümde herkesin öldürülmü  oldu unu gördüm. 

Ülkeden kaçmak zorundaydım ve insanlar bana kaçmam için 
yardım ettiler. Bu olay Eylül 2004 ayında oldu. 

Ben talya’ya gidebilece imi zannetmi tim, fakat onun yerine 
kendimi Türkiye’de buldum. Birkaç Afrikalı ile yolculuk ettim, 
deniz yoluyla ve bir tekne ile yola çıktık. Sonlara do ru yüzdük. En 
sonunda ise araba ile stanbul’a geldik. 

Mülteci statüsü alabilmek için geldi imde BMMYK’ya ba vurdum, 
ayrıca Türk yetkililerine de kayıt oldum. lk ba ta Türk polisi 
stanbul’da kalmama izin vermi ti. Hergün karakola gidip imza 

atmam gerekti ini söylediler; ilk zamanlar buradaki hayat benim 
için çok zordu. 

Bazen evin kirasını ödeyemiyordum ve ödeyemedi im zaman 
sokakta yatıyordum. Bunu birçok kez yapmak zorunda kaldım. 
Uyuyamıyordum, bütün geceyi oturarak geçiriyordum. Ayrıca ço u 
zaman da sarho lar yüzünden tehlikeli oluyordu. Bana yardımcı 
olacak hiçbir yakınım yoktu.  

Burada Somalili iyi birkaç arkada  ve kom uyla tanı ma fırsatım da 
oldu. Ayrıca Nisan 2005’te de iyi bir haber aldım. BMMYK 
mülteci statüsü ba vurumu kabul etmi ti. Ben bunun yakın bir süre 
içinde ba ka bir ülkeye yerle tirilece im anlamına geldi ini 
sanmı tım. Ancak dosyam kabul edileli iki buçuk sene olmasına 
ra men, hala bana ne olaca ı konusunda emin de ilim. 

lk ba ta yerle tirilme ba vurumu kabul edecek bir büyükelçilik 
bulma konusunda zorlandım. Önce Finlandiya Büyükelçili i’ne 
gittim, oradan ret almam üç ay sürdü. Büyükelçilikler niye 
reddettiklerini açıklamak zorunda de iller, bu yüzden niye ret 
aldı ımı bilmiyorum. Daha sonra ba vurum Amerika 
Büyükelçili ine gönderildi, oradan da ret aldım. Bu bir dört ay 
daha sürdü. Daha sonra ba vurum Avustralya’ya gönderildi, bu da 
sekiz ay sürdü ve yine ba vurum reddedildi. Bütün bu süre zarfında 
BMMYK tarafından statüm kabul edildi i halde, niye bir ülkeye 
yerle tirilemedi imi anlayamıyordum. 

En sonunda, Ocak ayında Kanada Büyükelçili i ba vurumu kabul 
etti. Kanada’ya gidebilmek için sa lık kontrollerimi tamamladım 
ve vizemi de aldım. Fakat hala uçu  tarihimi almı  de ilim.   

Bu esnada Mersin’e gidip orada kalmam gerekti i söylendi. 
Yakla ık bir ay önce oraya gittim, fakat ya ayacak bir yerim yok. 
Oraya vardı ımda, Eritre gibi Afrika’nın ba ka ülkelerinden gelmi  
birkaç ki i ile birlikte beni karakolda tuttular. Bu ki ilerden bazıları 
suç i lemi  oldukları için tutuluyor ve sınır dı ı edilmeyi 
bekliyorlardı.  

Ben suç i lememi  ve yanlı  bir ey yapmamı  olmama ra men bu 
ki ilerle aynı ko u ta kaldım. Polise neden orda tutuldu umu 
sordu umda, otele ödeyecek param olmadı ı için kalmam 
gerekti ini söylediler. ehirde kimseyi tanımıyordum fakat hergün 

karakolda imza atabilmek için kalmam gerekiyordu. Polis beni 
yirmi gün boyunca karakolda tuttu. Orada ne yiyecek bir ey 
bulabiliyordum, ne de üzerinde yatabilecek bir yatak, o yüzden 
tahta zeminde uyuyordum. Polisler, di er herkes gibi, bana da iki 
battaniye verdiler, biri yere sermek için, di eri de üzerimizi örtmek 
için. 

Fakat yiyecek hiçbir eyim yoktu ve nihayet stanbul’a gelmek için 
çıkı  izni aldım. Burada on be  gün kalma hakkım var. u anda 
Aksaray’da ya ayan bazı arkada larımın yanında kalıyorum, fakat 
iznim bitti inde yine Mersin’e dönüp karakolda ya amak zorunda 
kalaca ım.

Türk hükümeti, “2,750 dolar ödersen 
ikamet iznini verece iz, ödeyemezsen 
yurt dı ına çıkamazsın” diyor.

u anki sorunum, Türk devleti bana Türkiye’de bulundu um süre 
zarfında ikamet iznim olmadı ı için bana ceza ödemem gerekti ini 
söylüyor. Bana “E er 2,750 dolar ödersen, sana ikamet verece iz; 
ödemezsen burada kalmak zorundasın ve sana ülkeden çıkı  izni 
verilmeyecek” diyorlar. Ceza bedeli buymu . 

Bu kadar para bulmamın imkânsız oldu unu, çünkü burada yasal 
olarak çalı mak için iznim olmadı ını söyledim. Bunun üzerine 
Mersin’deki bir polis memuru çi leri Bakanlı ı’na bana ayrıcalık 
göstermeleri için bir dilekçe gönderece ini söyledi. Bu ahsın adı 
Murat. Bu olay da 27 gün önceydi.

Bu bana çok acı veriyor, çünkü dilekçem reddedildi i takdirde bu 
cezayı nasıl ödeyece imi hiç bilmiyorum. Ayrıca dilekçem kabul 
edilse bile, çok çabuk ödemediklerini de biliyorum. Yani yine 
beklemek zorundayım. 

Aklıma gelen tek olasılık bazı Türk kom ularımdan yardım 
istemek. Bazen onlar için temizlik i leri yapıyordum. çinde 
bulundu um ko ulları ve sorunlarımı biliyorlar. Onlar da büyük bir 
ihtimal bu miktarda para konusunda yardım edemeyeceklerdir, 
fakat belki bir kısmı için yardım edebilirler. 

Ülkeden ayrılmak için bu kadar çok para ödemek bana ceza gibi 
geliyor, kendi ülkemdeki cezalar gibi.   

Yine de bunlar en zor günlerim de il. Ev bulamadı ım, yemek 
bulamadı ım zamanlar en kötüsüydü. Fakat yine de en moral 
bozucu günlerimi ya ıyorum, çünkü mülteci olarak tanındı ım 
halde, büyükelçiliklere ba vurmak için bu kadar uzun bir süreçten 
geçmek zorunda kaldım. u anda ya adı ım durum: hayattayım 
ama benden istedikleri parayı bulmam çok zor. Geceleri uykum 
kaçıyor. Bazen kontrolden çıkıyorum. Kendime güvenimi 
kaybettim. Hep kendi kendime konu uyorum, eskiden böyle 
de ildim. 

Uyumamı ya da mutlu olmamı sa layacak bir çözüm bulamıyorum. 
Kendimi anssız addediyorum. Kanada’ya gitti imde bana ne 
olaca ını da tahayyül edemiyorum. Önümde oraya gitmemi 
önleyen bir engel var ve ilk defa yurt dı ındayım. Benim için yeni 
bir ülke olacak. Her eyin yolunda gidece ini ümit ediyorum. 
E itimime devam etmek istiyorum ve buna, oraya gitti imde karar 
verece im. Ayrıca ilk uça ımı kaçırmaktan da çok 
endi eleniyorum.  

Fartoun, Somali
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Sempati Yeterli mi?
Ben bu satırları yazarken, Türkiye’deki televizyon kanallarından 
biri, yoksulluk yüzünden Kanarya Adaları’na kaçan 150 
Senegalli’den 50’sinin açlıktan ve susuzluktan öldü ü haberini 
veriyordu. Açlıktan kaçıp açlıktan ölüyorsunuz. 

Bundan be  yıl önce de, uzun zaman boyunca BMMYK’nın 
kararını beklemekten ve Türkiye’deki zor hayat artlarından 
yorulan bir ba ka ranlı sı ınmacı da, yüzerek Yunanistan’a 
geçmeye çalı ırken ranlı dört arkada ının gözleri önünde 
bo ulmu tu. 

Birçok ki i bu haberleri duydu unda üzülüyor, olayların 
ma durlarına kar ı bir sempati duyuyor. Fakat asıl soru u: Sempati 
bu insanlar için yeterli mi? Her gün yüzlerce insan, sava  
yüzünden, ölümler yüzünden, yoksulluk yüzünden, ki isel 
özgürlükleri ellerinden alındı ı için, zulüm ve i kence yüzünden, 
siyasi ve dini inançları yüzünden ülkelerinden kaçıp tehlikeli bir 
yola dü üyor. Hayatlarını sürdürecek güvenli bir yer bulabilmek 
için ölümle burun buruna geliyorlar. Bu insanlar ülkelerinden çıkar 
çıkmaz BM’ye gidiyor ve muazzam sayıdaki di er mülteciler 
arasına katılıyorlar. 

Peki mülteci kimdir? Cenevre Sözle mesi’nin getirdi i tanıma 
göre, mülteci "ırkı, dini, milliyeti, belli bir sosyal gruba 
mensubiyeti veya siyasi dü ünceleri nedeniyle zulüm görece i 
konusunda haklı bir korku ta ıyan ve bu yüzden ülkesinden ayrılan 
ve korkusu nedeniyle geri dönemeyen veya dönmek istemeyen 
ki i"dir. Amacım bu tanımı sorgulamak de il. Fakat madalyonun 
ba ka bir yüzü daha oldu unu söylemeliyim. Hayatın 
gerçekli inden bahsetmek, yani mültecilerin yabancı bir ülkede 
kaldıkları sırada sorunlar ya adıklarını, bu gerçekli e katlanmanın 
kimi zaman kaldırabileceklerinden çok daha a ır oldu unu da 
belirtmek istiyorum. 

Dokuz yıldır bu sorunlara ve acılara tanık olan ranlı bir mülteci 
olarak ben, bu sorunları açıklayabilmek için elimden geleni 
yapaca ım. Bu makalede, Türkiye’de ya ayan bütün mültecilerin 
ortak acıları ve sıkıntılarından bahsedece im. 

Dokuz yıl önce, Ankara’daki BMMYK bürosuna gitti imde, beni 
bir sınır kentine gönderdiler, oraya vardı ımda, aklımda yalnızca 
kendi derdim vardı. Ama birkaç ay geçtikten sonra, ülkelerini, 
evlerini, ailelerini, dostlarını, sevdikleri her eyi bırakan birçok 
insanla tanı mı tım. Hakkında hiçbir ey bilmedikleri, dilini, 
kültürünü, geleneklerini bilmedikleri bir ülkeye gelmi lerdi zorla. 
Yoksullukla, i sizlikle, bunalımla kar ı kar ıya kalmı lardı; genç 
mülteciler arasında kimliksizlik duygusu ya anıyordu; ayrıca bazı 
madde ba ımlılı ı vakaları da vardı. Fakat bütün bunların ötesinde, 
kaderlerini de i tirecek haberi beklemek, o acılı bekleyi , mülteci 
cemaatinin en önemli gerçekli iydi. Bu küçük sınır kentinde i  
bulmak çok zordu, neredeyse imkansızdı. Mültecilerin ço u, 
dokunsan yıkılıverecekmi  gibi duran köhne bir evde ya ıyordu. O 
so uk havada, karakol kapısında uzun imza kuyru unda beklemek 
de tahammül edilir gibi de ildi.  

Sı ınmacılar arasında birlik ve dayanı ma bulunmaması, ki isel 
haklarını bilmemeleri, sosyal hizmetlerden nasıl yararlanacaklarını 
bilmemeleri, sivil toplum kurulu larının mültecilere sorunlarını 
nasıl çözeceklerini gösterememesi, destek olamaması bu kentte 
ya anan bir ba ka sorundu. Maalesef mültecilere yanlı  bilgiler, bo  
ümitler vererek bu insanlardan istifade edenler de yok de ildi. 

Nihayet, 2001’de bir sorun yüzünden stanbul’a geldim ve 
mültecilere yönelik bir sosyal destek projesinde tercüman olarak 

çalı maya ba ladım. Sonra da Helsinki Yurtta lar Derne i’nin 
Mülteci Hukuki Destek Programı’nda tercüman olarak çalı maya 
ba ladım. Bu projede çalı maya ba layalı birkaç yıl oldu. 

Bu yıllar boyunca, Türkiye’nin farklı kentlerinde yüzlerce ranlı 
sı ınmacıyla tanı tım. Sevinçlerine, kederlerine ve dertlerine tanık 
olma ansı buldum. Kendimi onlara yardım etmeye adadım, bunu 
bir eref sayıyorum. Fakat bir yandan da sürekli kendi kendime u 
soruyu soruyorum: Mültecilere daha sistematik bir biçimde nasıl 
yardımcı olabiliriz? Bu alanda faal bir rol oynayabilmek için 
yapılması gereken eyler neler? 

Mültecilerin sorunlarına çözüm getirmekle do rudan u ra an bazı 
örgütler var. Türkiye’deki BMMYK bürosu, mültecilerin 
sorunlarını çözme konusunda önemli bir role sahip. Ellerinden 
geleni yapıyorlar, ama yeterli oldu unu sanmıyorum. Mültecilerin 
en önemli sorunu, BMMYK’dan bir karar çıkması için uzun zaman 
beklemek, bu da BMMYK’nın çabalarının yetersiz oldu unu 
gösteriyor. 

Sonra sivil toplum kurulu larına geliyoruz. Bu örgütler mülteci 
meselelerinde çok önemli bir rol oynuyor. mkanları kısıtlı da olsa, 
hizmetlerinin kalitesini artırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. 
Bu örgütler, e itim görmü  gönüllü insanları e iterek, koordine 
ederek, örgütleyerek daha etkili olabilir, ayrıca yerel makamları ve 
insanları bilgilendirmek gibi çok önemli bir rol de oynayabilir. 
Fakat, mültecileri hakları hakkında bilgilendirmeye öncelik 
vermeleri gerekir. 

Kendime sürekli u soruyu 
soruyorum: Mültecilere daha 
sistematik bir biçimde nasıl yardımcı 
olabiliriz? Bu alanda faal bir rol 
oynayabilmek için yapılması gereken 
eyler neler?

Üzerinde durmak istedi im çok önemli bir nokta daha var: Mülteci 
kadınlar ve çocukların durumu. Bu iki grup gerek kendi ülkelerinde 
gerek sı ındıkları ülkelerde birçok sorun ya ıyor. Onlara en iyi 
hizmeti vermek, örne in e itim, tıbbi yardım, zihinsel sa lık 
konusunda yardım hizmetleri sunmak herkesin önceli i olmalı. 

Makalemin sonunda unu vurgulamam gerekiyor: Mülteci kabul 
eden ülkeler, sorunun kayna ını herkesten daha iyi biliyor. 
Mültecileri kabul edip onları ülkelerine yerle tirirken, enerjilerini, 
imkanlarını, mülteci üreten ülkelere demokrasiyi yayma, buralarda 
demokratik bir ortam yaratma, aynı zamanda bu ülkelerin 
ekonomik kalkınmasını sa lama yolunda da harcamaları gerekiyor. 
Bölgesel çatı maları azaltmak için de çaba sarf etmeleri gerekiyor. 
Fakat maalesef Irak, Afganistan, Afrika’daki etnik çatı malar, 
Ortado u’da halihazırda süregiden çatı ma gibi sorunlar, gelece e 
dair ümit veren, iyiye i aret eden geli meler de il. Gelecekte çok 
çok daha fazla mültecinin ülkelerini terk etti ini görece iz sanırım. 

Fakat umalım ki bir gün, bu dünyanın siyasetçileri ve yöneticileri 
öyle bir durup insan hakları ve özgürlüklerden yoksun bırakılan 

kadınlar, erkekler ve çocukların kaderini dü ünür. Umarım o gün 
una inanırlar: nsanlı ın en önemli ihtiyacı barı , özgürlük, 

güvenlik ve insan haklarıdır.

Hamid, ran
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Bir mültecinin 

“kaza” sonucu 

ölümü!

Daha iyi bir hayat için 
ülkeni terk etmek 
zorunda kalıp da, eve bir 
tabut içinde dönmek ne 
kadar acı verici.  Nijeryalı 
Festus Okey’in 20 
A ustos 2007 tarihinde 
Beyo lu Emniyetinde bir 
polis tarafından 
öldürülmesi Türk 

polisinin, esasen de Beyo lu polisinin tutumunu 
ortaya çıkardı. Ama Ezilenlerin Sosyalist Platformu, 
Helsinki Yurtta lar Derne i, sivil toplum örgütleri, 
medya ve baskılara kar ı çıkanlar sayesinde bu olay 
halı altına süpürülemedi.

Festus Okey 27 Ekim 2007 tarihinde nihayet 
memleketi Ezinifite Mbaise L.G.A.’da topra a verildi. 
Cenaze töreninde 58 ya ındaki annesi “gündüzüm 
gece oldu” diyerek a lıyordu.

Göç yüzyıllardır var olan bir olgu. Örne in ncil’de 
brahim’in evini terk edip göç etti i yazar. Dünyanın 

her yerinde göçmenler var; Türkiye bu konuda istisna 
bir konumda de il. Üstelik birçok ülkede de Türkiye 

vatanda ı var, hatta Nijerya’da dört ehirde (Lagos, 
Abuja, Kano ve Kaduna) okul açacak kadar yaygınlar.

Misafirperverlik medeniyetin temelidir. Ve bu nedenle 
Türkiye ho görüyü ö renmelidir.

                               Nijerya Toplulu u Birli i

© Ismail Saymaz
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Yardım Çı lı ı
Bu mektup, Türkiye’ye sı ınma ümidi ile gelmi  olan bir 
Nijeryalının ölmesi sonucunda endi elenen Afrika toplulu u üyeleri 
tarafından yazıldı. 20 A ustos 2007 günü Festus Okey, Beyo lu 
karakolunda polisin tabancasından çıkan bir kur unla hayatını 
kaybetti ve bu ölümün nedenleri hala açıklı a kavu madı. 

Futbolcu olan Okey, arkada ı Marmaria Oga ile birlikte üzerlerinde 
uyu turucu bulundurdukları üphesiyle tutuklandılar. ki arkada  
karakolda birbirlerinden ayrı tutuldular ve Oga silah sesleri duydu. 
Polis raporları, Festus Okey’in polis memurlarından birinin silahını 
almaya çalı ırken vuruldu unu söylüyor. Davanın ilk duru ması 26 
Kasım 2007’de yapılacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi nsan Hakları Komisyonu, 1 Ekim’de 
toplandı ve iki alt komisyon olu turdu: Biri gazeteci Hrant Dink 
cinayetini, di eri ise Festus Okey’in cinayetini incelemek için. 

Okey’in cenazesi 26 Ekim’de topra a verilmek üzere vatanı 
Nijerya’ya gönderildi.

       

23 A ustos 2007

Türkiye Cumhuriyeti çi leri Bakanlı ı
Ankara

Sayın Yetkili, 

Bu mektubu size büyük bir ümitsizlik hali içinde yazıyoruz. 
Samimiyetle söylüyoruz, stanbul’da polisler yüzünden, özellikle de 
Beyo lu Emniyet Müdürlü ü’nün ellerinde tarif edilemez acılar 
çekiyoruz. 

Size ya amı  oldu umuz bu acıları tek tek anlatmamız mümkün de il, 
çünkü sayı olarak çok fazla. Sayın yetkili, stanbul sokaklarında 
özgürce dola amıyoruz ya da huzurlu bir ekilde uyuyamıyoruz. 
Neden? Çünkü sözde ‘”üniformasız” polis memurları, siyahi insanları 
bu mahallelerde ölümüne korkutuyor.

Sayın yetkili, e er bir yabancı olarak polis sokaklarda bizi denetlemek 
isterse, bizden pasaportumuzu isteyecektir. Bunda bir sorun yok. Fakat 
pasaportumuzu sundu umuzda, bizi siyah camlı arabalarının içine 
itiyorlar. Orada ve o anda, cüzdanımızı ve ceplerimizi karı tırıyorlar ve 
herhangi bir para bulurlarsa bunu elimizden alıyorlar. E er bu parayı 
vermeyi reddedersek, önümüze uyu turucu koyup: “Ya parayı verirsin, 
ya da hapse girersin” diyorlar.  Üç-dört saat kadar arabalarında gezdirip, 
seni karar vermeye zorluyorlar.  Bazen siyahi insanların ya adıkları 
evlere baskınlar düzenleniyor ve polisler e er bizi suçlayacak hiç bir 
ey bulamazlarsa para ve mücevher aramaya ba lıyorlar. Yakla ık be  

ki inin ya adı ı bir eve gidiyor ve herkesten paralarını vermelerini 

istiyorlar. E er bunu yapmazlarsa, dayak yiyorlar ve polis kıymetli 
gördükleri her eyi yanlarına alıyor.

Bunlar sürekli olarak ba ımıza gelen eyler, fakat bazı durumlar var ki 
bunlardan daha beter. Kısa süre önce, bütün dünyayı gezmi  Nijeryalı 
biri üçüncü kez Türkiye’ye geldi. Polis ona Nijerya pasaportunun sahte 
oldu unu söylemi  (senelerce hem Türkiye hem de ba ka ülkelere giri  
için kullandı ı pasaportu). Ankara’daki Nijerya Büyükelçili i ile 
irtibata geçilmi  ve onlar pasaportun gerçek oldu unu ve me ru olarak 
Nijerya Göç Ofisi tarafından verildi ini do rulamı . Fakat bir ay 
öncesinden bu mektubun yazıldı ı güne kadar, bu adam hala Yabancılar 

ubesinde tutulmaktadır. Bu ki inin Finlandiya’da ikameti var ve 
Türkiye’ye yasal yollardan bir turist olarak geldi, bu yüzden Finlandiya 
Büyükelçili i de harekete geçti, fakat henüz bir sonuç alınamadı. 

A ustos ayında Festus Okey isimli bir Nijeryalı yol üstünde polis 
tarafından tutuklandı. Bir di er ki i ile birlikte karakola götürüldü. 
Ondan bir daha ancak 22.08.2007 tarihli VATAN gazetesinde haber 
aldık. Be inci sayfada Festus Okey’in polis gözaltındayken vuruldu u 
haberi vardı. Cenazesi Yeni Bosna Morgu’nda bekliyor. 

Sayın yetkili, lütfen 
durumumuzu dikkate alın.  
stanbul’da ve daha ziyade 

Beyo lu, Taksim’de, her 
gün bu gibi tarifi güç 
tecrübeler ya ıyoruz. 
Fakat Türkiye ve bazı 
Afrika ülkeleri arasında 
olu turulan birçok ikili 
ili kilerden de haberdarız. 
Örne in sırf Nijerya’da iki 
tane Türk okulu var, biri 

Lagos Viktorya Adasında, di eri de Abuja’da. Türk insanlarının bizim 
ülkelerimizde huzur içinde ya adıklarını ümit ediyoruz ve biz de bu 
ülkede huzur içinde ya amak istiyoruz. 

Sayın yetkili, bulundu unuz konum itibariyle bize yardım etmenizi rica 
ediyoruz. Festus Okey ile birlikte tutuklanan ikinci ki iye ne oldu unu 
bilemiyoruz. Polis bize onun Yabancılar ubesinde tutuldu unu söyledi,  
ama orayı aradı ımızda, bize böyle bir durum olmadı ını söyledi. 
Akıbetini bilemedi imiz için hala ya ıyor mu, ya da o da arkada ı gibi 
öldü mü, bilemiyoruz. 

Sayın yetkili, bütün dünyada, hatta Afrika’da bile oldu u gibi, bizler bu 
ülkede de birer yabancıyız. Fakat uluslararası adaletin de farkındayız. 
Lütfen bu konuyu dikkate alınız, çünkü artık i ler kontrolden 
çıkmaktadır. 

Bu konuyla süratle ilgilenmenizi ve bir an evvel harekete geçmenizi 
diliyoruz. 

Te ekkür ederiz.

Saygılar,

stanbul’daki Afrika Toplulu u

(c) Ismail Saymaz
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Mültecilerin Helsinki Yurtta lar Derne i üyelerine mektubudur. 

Türkiye’de Ya ayan Mültecilerin Görü lerine Adanmı tır

Helsinki Yurtta lar Derne i

Mülteci Savunuculuk ve Destek Programı (MDP)

Tomtom Mah. Kumbaracı Sok.

50/3A, Beyo lu 34433, Istanbul

Tel: 0212-292 48 30

www.hyd.org.tr

Yazarlar
Mahad Mahmoud 21 
ya ında Somalili bir 
mülteci. Üç yıldır 
Türkiye’de ya ıyor. 
Çalı malarına 
üniversitede devam 
etmek, insan hakları ve 
mülteciler alanında 
çalı malarını 
sürdürmek istiyor.

Iboko Sebastien 34 
ya ında, Demokratik 
Kongo 
Cumhuriyeti’nden bir 
mülteci. Ülkesinde 
ticaret okudu ve halen çevirmen olarak çalı ıyor. Bir dayanı ma a ı 
kurabilmek için stanbul’da ya ayan Kongoluları bir araya getirmeye 
çalı ıyor.

Banza Bodika Albert 1968 yılında Demokratik Kongo 
Cumhuriyeti’nde do du. Pedagoji diploması var. Astride ile evli ve 
gururla andı ı üç çocu u var.

Fartoun Somalili bir mülteci. Mülteci statüsünü aldı ve Kanada’ya 
gitmek için i lemlerin tamamlanmasını bekliyor. 

Hamid 1998 yılından bu yana Türkiye’de ya ayan ranlı bir mülteci. 
2002 yılından beri çe itli sivil toplum örgütlerinde çalı ıyor.

Te ekkürler

Mültecilerin Sesi, Avrupa Komisyonu-AENEAS Programı, Açık 
Toplum Enstitüsü ve Ankara’daki Kanada Büyükelcili i kanalı ile 
Kanada Hükümeti’nin cömert destekleri ile yayınlanmı tır. 

Mültecilerin Sesi, mülteci yazar ve sanatçıların görü lerini ve bakı   
açılarını payla maları için olu turulmu  bir forumdur. Yazarlar ve 
sanatçılar tarafından bu haber bülteni içerisinde ortaya konmu   
görü ler, inanı lar ve bakı  açıları Helsinki Yurtta lar Derne i’nin 
görü lerini temsil etmeyebilir.

Katılım

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


