


Mültecilerin      
Üretimi ve        
Tüketimi
Öncelikle kendim gibi “mülteci” sıfatıyla tanımlanmakta olan, 
yeryüzünün eziyet çeken tüm insanlarından özür dilerim. 
Seçmi  oldu um ba lıktan dolayı beni ba ı lamalarını dilerim: 
Bu ba lık, ya amakta oldu umuz bu dünyadaki despotluk ve 
siyasal e itsizliklerden dolayı, beni ve bütün mülteci            
arkada larımı bazı ülkelerin üretip, di er ülkelerin tüketti i bir 
ürüne benzeten süreçlerin bir tasviridir. Halbuki birbirimize 
kar ı saygılı ve adil davranabilsek, bu dünya bütün              
insanları barındırabilir. 

Beni bir mülteci olarak bu makaleyi yazmaya te vik eden ey 
öncelikle “Mültecilerin Sesi” bülteninin ilk sayısı oldu ve sonra 
da BM Mülteciler Yüksek Komiseri, António Guterres’in     
mültecilerin durumunu incelemek ve uluslararası bir           
toplantıya hazırlanmak üzere bölgeyi ziyaret etmesinden    
cesaretlendim. Bu toplantının amacı, Müslüman ülkelerin 
danı manlı ı ve deste i ile 20,000 Iraklının yeniden              
yerle tirilmesi için çözüm yollarını ara tırmaktı. 

Halbuki birbirimize kar ı saygılı ve 
adil davranabilsek, bu dünya bütün 
insanları barındırabilir.
24 ubat 2007 tarihinde, BM yetkilisi, Suudi gazetesi Al-Sharq 
Al-Awsat’a verdi i demeçte dünyada dokuz milyon mülteci 
bulundu unu ve bunların be  milyonunun slam dünyasından 
geldi ini söyledi. Kurum olarak, yeniden yerle tirme            
konusundaki önceliklerin mültecileri kategorilere ayırarak 

belirlendi ini belirtti. Birinci önceli i olan grup Filistinliler, 
ikinci Iraklılar, üçüncü Sudanlılar, dördüncüler de sorunları 
otuz yıldan fazladır çözülemeyen Sahralılar (bu ki iler Batı 
Sahra, Cezayir ve Fas’tan gelen mültecilerdir). Be inci         
kategoride ise Somalili mülteciler bulunuyor.

BM yetkilisi dünyada dokuz milyon 
mülteci bulundu unu ve bunların 
be  milyonunun slam dünyasından 
geldi ini söyledi.
Yüksek Komiser, Nisan 2007’de yapılacak toplantının amacının  
20,000 Iraklının Arap bölgesi dı ında yeniden yerle tirilmesi 
oldu unu belirtti. Burada ise bir çeli ki var; çünkü Yüksek 
Komiser aynı zamanda Amerikan- ngiliz i galinden ve             
istilasından sonra ülkeye, insanlarına ve mallarına yapılan 
tahribattan dolayı Irak’tan ayrılmak zorunda kalmı  Iraklı 
mültecilerin sayısının çok daha fazla oldu unu söyledi. Irak 
dı ında ya ayan mültecilerin sayısının 2 milyonu a tı ını, Irak 
içinde yerinden edilmi  ki i sayısının da 2 milyon ya da daha 
fazlası oldu unu dile getirdi?! Hem dı ta hem içte yapılan bu 
tahminlerin fazlasıyla mütevazı oldu unu dü ünüyorum. 
Daha da mütevazı ve tuhaf buldu um ey ise, 2,5 milyondan 
fazla Irak dı ında ya ayan mülteci varken, sadece 20.000 
Iraklının yeniden yerle tirilmesi için bir uluslarası toplantı 
hazırlanıyor olması. Peki, 2,5 milyon mülteci arasından 20.000 
ki i hangi standartlara göre seçilecek? 

Mültecilerin Arap ve slam dünyası dı ında kabulu, korunması 
ve yeniden yerle imi ile ilgili di er bir anormallik de             
Filistinlilerin akıl almayan durumudur… BM Mülteciler     
Yüksek Komiserinin yukarıdaki sözlerinden anla ıldı ı gibi, 
bu mülteciler öncelikli gruplar arasında ilk sırada yer alıyor. 
Fakat bu sınıflama teoride gerçek olsa da pratikte hiç de öyle 
de ildir. Çünkü Yüksek Komiser Gazze, Batı eria, Suriye, 
Lübnan ve Ürdün’de ya ayan Filistinli mültecilerin 
BMMYK’nın koruması ve yetki alanı dı ında olduklarını, 
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Bu resmi kaçı  yoculu um ve bu yolculuk esnasında denizde hayatlarını 
kaybeden bütün arkada larımın anısına çektim.

Bir gün televizyon izlerken eski bir arkada ımı gördüm. Bir zamanlar ikimiz  
Moritanya’da birlikte müzik grubunda çalardık. 



çünkü UNRWA (Birle mi  Milletler Yakın Do u’daki Filistinli 
Mülteciler için Yardım ve Çalı ma Ajansı) sorumlulu unda 
olduklarını söylüyor. Yani 1948’den beri, Siyonistlerin Filistin’i 
i gali ve bu topraklara yerle meleri ile birlikte, siyasi            
tuzaklarla bu varo lara terkedilen mültecilere hiçbir koruma 
sa lanmıyor?! Mülteci olarak Filistinlilerin durumu, insanlık 
tarihinin en uzun ve en kötü trajedisi ve bütün hukuksal ve 
insani tanımlara göre mülteci olarak kabul edilmelerine 
ra men, BM Mülteci Yüksek Komiserli inin onların              
durumuyla ilgili hiçbir yetkisi yok?! Peki, u anda Irak’ta      
bulunan   Filistinli mülteci dostlarımızdan kim sorumlu? 
Amerikalı ve ngilizlerin yarattı ı Irak’ta bugün onları yok 
edilmekten, öldürülmekten, mallarının ya malanmasından ve 
yerinden edilmekten kim koruyacak?! Bundan Yüksek    
Komiserlik ya da UNRWA mı sorumlu; yoksa onları da Iraklı 
karde leri gibi u anda “demokrasi” ve “insan hakları”nın 
hâkim oldu u Irak’ta kendi kaderlerine mi bırakaca ız?

2,5 milyon mülteci arasından 
20.000 ki i hangi standartlara göre 
seçilecek?

imdi de Yüksek Komiserli in sınıflandırmasına göre be inci 
sırada olan Müslüman mültecilere geldik; bu be inci kategori, 
“Daha iyi ko ullar altında ya amak ve çalı mak için deniz  
yoluyla Yemen’e ve di er Körfez ülkelerine giden”                
Somalililerdir (bu tam da BM Mülteciler Yüksek Komiserinin 
hep söyledi i eydir)?! Peki madem Somalililer 1990’ların 
ba ından beri Somali’den ölüm ve soykırım korkusundan 
de il de daha iyi ya am ve çalı ma ko ullarına ula mak için 
kaçıyorlarsa, nasıl oluyor da onları mülteci olarak 
sınıflandırıyoruz?

Son olarak, Yüksek Komiserin öncelik sıralamasına göre       
Afganları nasıl sınıflandıraca ımızı bilemiyorum. Onların     
trajedileri de Sovyetlerin i gali ve bu dönemdeki korkunç   
sava ların ya andı ı 1980’lere kadar uzanmakta; “ ahane!” 

Taliban kontrolü ve bunu takip eden birçok insani felaketler ve 
Taliban’ın dü ürülmesinden sonra ba layan “daha da ahane!” 
döneme, yani Afganistan’ın Amerikan-NATO i gali ile 
günümüze kadar devam etmektedir. Bunların sonucu olarak, 
günümüzde 6 milyon Afgan mülteci ve yerinden edilmi       
insan, onlar gibi eziyet çeken mültecilerin haklarını korumak 
üzere çalı an kurumların kapılarını çalmaya devam ediyor. 

Mültecilerin sorunlarını çözmeye yönelik bütün bu 
sınıflandırma ve terminolojiye saygım sonsuz ama tüm         
bunların, mesela Filistinlilerin elli seneyi a kın sorunlarının 
çözümüne ya da otuz seneden uzun süredir çile çeken          
Sahralılara veya Iraklıların u an içinde bulundukları duruma 
hiçbir faydası oldu mu?

Sonuç olarak, unun altını çizmek gerekir: BMMYK, dünyanın 
Müslüman bölgelerinden çıkan mültecilerin ço unun (ve       
burada ranlı ve Kürt mülteciler ile Sudan’da ya ayan 100.000 
Eritreli mülteciden de söz etmek gerekir) Batı Hıristiyan       
dünyasına do ru aktıklarını belirtmektedir. O zaman ilk sözü 
geçen ülkeler mülteci üreten ve sonrakiler de mülteci            
tüketenler midir?

Bu sorunun cevabını her iki            
taraftaki ülkelerin liderlerine 
bırakıyorum.
Bu sorunun cevabını her iki taraftaki ülkelerin liderlerine 
bırakıyorum; bizim geldi imiz üretim ülkelerindeki adaletsiz 
ve despot yöneticilere ve bu ülkelerdeki sava ları ve insanları 
yok etmek için tasarlanmı  aletleri üreten di er ülkelerin        
liderlerine…

Mohammed Haroun Yagoub, Sudan
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Bu resimleri Türkiye’de hangi ko ullarda ya adı ımızı göstermek için   
çektim, kalabalık ve sıkı ık odalarda…
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Bu resmi okuyucuya uyuma ko ullarımızı göstermek için çektim.
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Bir arkada ım müzik çalarak zamanını geçirirken. Bir ak am eve döndü ümde arkada ımın saldırıya u radı ını ö rendim. 
Yanında oturup ona moral vermeye çalı ıyoruz.



Konya'da 
Mülteci Olmak
Türkiye'nin Avrupa Birli i’ne girebilmesi için, Türkiye'nin 
sorumlu kurumları farklı alanlarda çaba göstermeye devam 
ediyor. Bu çerçevede göç ile ilgili sorular ve sorunlar gitgide 
önem kazanmaktadır. Türk yöneticiler ve Avrupa Birli i,    
ülkelerinden kaçan farklı uyruklardan binlerce mültecinin 
Türkiye'ye akını kar ısında artık duyarsız kalamazlar.

Ben Türkiye'de ya ayan bir mülteciyim. Mültecilik nedir ? Ve 
neden Türkiye'ye geliyoruz ? Bu sorulara cevap vermeden 
önce “mülteci” kelimesinin tanımını yapmalıyız. Mülteci,    
vatanda ı oldu u ülkenin dı ında ya ayan ve ülkesini geçerli 
nedenlerle terk etmek zorunda kalmı  ki idir. Mensubu 
oldu u ırk, tabiiyet, din, mezhep, politik görü  veya belirli bir 
toplumsal gruba aidiyeti nedeniyle ki i zulme u radı ından 
veya u ramaktan korktu undan ülkesini terk edebilir. Bu   
kriterler 1951 Cenevre Sözle mesınce belirlenmi tir. Ki ilerin 
ülkelerini terk etme nedenleri genellikle aynıdır; sava lar,    
tutuklanma, gözaltı vb.

Türkiye 1951 Cenevre Sözle mesi'ni bir co rafi kısıtlama ile 
imzalamı tır. Sadece Avrupa ülkelerinden gelen mülteciler 
Türkiye'de iltica ba vurusunda bulunabilirler. Di er      
ülkelerden gelen ki iler ise sadece Birle mi  Milletler'e   
yaptıkları iltica ba vuruları süresince ve üçüncü ülkeye       
yerle tirilmeyi beklerken Türkiye'de sı ınmacı olarak 
kalabilirler. Bu süre boyunca, mülteciler uydu kentlerde   
ya amak zorundadır. Bu da, Türkiye'de sadece geçici olarak 
bulunuyoruz anlamına gelir. 

Türkiye'ye geldi imden beri Konya ehrinde ya ayan          
mültecilerle tanı tım. BMMYK'nin beni gönderdi i uydu kent 
de Konya’ydı. Peki Türkiye'de mülteciler nasıl ya ıyorlar,   
ihtiyaçlarını nasıl kar ılıyorlar? Hayatları hiç de kolay de il. 

Çok ciddi sorunlarla kar ı kar ıyalar. Yiyecek, kıyafet, sa lık ve  
i  imkanları yok denecek kadar az. 

Her insan gibi, mülteciler de u ya da bu ekilde içinde 
ya adıkları topluma katılmaya çalı ırlar. Konya'ya gelen ilk 
yedi Afrikalı'dan biriyim. Bu ehrin yerlileri bana birçok soru 
sordu. Mesela hangi ülkeden geldi imi, Kongo'nun nerede 
oldu unu, neden ve nasıl Türkiye'ye geldi imi, ne kadar     
burada kalaca ımı ö renmek istediler. Aynı dili                      
konu madı ımızdan sohbetlerimiz kısa sürüyordu.  

Burada herkesi Somalili sanıyorlardı. Ama Konyalılar yava  
yava  Afrika'nın farklı ülkelerinden geldi imizi anladılar. Ben 
Kongo'yu, Trabzonspor'dan Kiki Munsopa ve Sakaryaspor'dan 
Embayo gibi futbolculardan bahsederek anlattım. 

01/09/2006'dan beri bu ehirde ya ıyorum. Buraya alı mam 
için sabırlı ve güçlü olmam gerekti. u anda Konya'da yakla ık 
100 mülteci ya ıyor ve bu sayı gitgide artacak. Ribat Vakfı  
mültecilerin sorunlarını ciddiye alan kurumlardan biri. Bize 
yiyecek sa layarak yardımcı oluyorlar. Yiyecek miktarı        
yetersiz olsa da kendilerine te ekkür etmek isterim. 

Bize barınma imkanı sa ladı ı için efkat-Der’e te ekkür 
ederim. Umarım sı ınma evindeki yatak sayısını ço altır ve 
böylece daha fazla mülteciye barınma imkanı sa larlar. Ayrıca, 
mültecilere giyecek yardımı yapan Cansu Derne i’ne de     
(Konya) yardımlarından ahsen faydalanmı  biri olarak 
te ekkür etmek isterim. 

Türkiye'de ya ayan mültecilere geri dönersek, BMMYK 
sorumlularından iltica ba vurularının de erlendirme sürelerini 
mümkün oldu unca kısaltmalarını rica ederim. Bazı mülteciler 
ba vurularının cevabını bir yıl, hatta daha uzun süre            
beklemektedir. 

Mülteci Destek Bürosu'nun tüm çalı anlarını, e im Astride ve 
çocuklarım, Evodie, Eliane, Peter  ile birlikte selamlarım. 

Ya asın Türkiye konukseverli i.

Albert Banza-Bodika, Demokratik Kongo Cumhuriyeti
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Bu resmi    
okuyucunun           
evlerimizde 

yemeklerimizi 
nasıl            

hazırladı ımızı 
görmeleri için 

çektim. 



Etre Réfugié à Konya:
Les autorités turques, dans divers domaines continuent à faire 
des efforts pour garantir l'adhésion de la Turquie dans l'Union 
Européenne. Dans ce contexte, les questions liées à              
l'immigration prennent de l'ampleur. Les autorités turques et 
l'Union Européenne ne peuvent plus fermer les yeux face à 
l'afflux vers la Turquie des milliers de personnes de               
nationalités différentes qui ont fui leur pays.

Je suis un réfugié en Turquie. Qu'est-ce qu’un réfugié? Et 
pourquoi la Turquie ? Pour répondre à ces questions il vaut 
mieux partir de la définition du mot « réfugié ». Un réfugié est 
une personne vivant hors de son pays d'origine et qui a des 
raisons valables qui l'ont poussé à quitter ou à fuir son pays. 
Ces raisons peuvent être de l'ordre des opinions politiques, de 
l'appartenance à un groupe social, racial ou ethnique, de la 
religion...Ces critères sont fixés par la Convention de Genève 
de 1951. Les raisons qui ont poussé les personnes à quitter leur 
pays sont en général les mêmes : les guerres, l'emprisonnement 
et la détention...

La Turquie a ratifié la Convention de Genève de 1951 avec une 
clause de limitation géographique. Seuls les ressortissants des 
pays européens peuvent demander l'asile en Turquie. Cepend-
ant les personnes venant des pays autres que ceux de l'Europe 
peuvent en Turquie faire leurs démarches pour la demande 
d'asile. Pendant la durée de la demande et en attendant la    
réinstallation dans un pays tiers, les réfugiés doivent résider 
dans les villes dites satellites. Cela veut dire que nous sommes 
en Turquie que de manière temporaire. 

Depuis que je vis en Turquie, j'ai rencontré les demandeurs 
d'asile qui vivent dans la ville satellite de Konya. C'est aussi la 
ville où le UNHCR m'a envoyé. Mais comment les réfugiés 
survivent en Turquie ? Ils n'ont pas une vie facile, ils ont de 
sérieux problèmes. L'accès à la nourriture, à l'habillement, aux 
soins de santé, et au travail est très limité pour ne pas dire   

inexistant. Au moment où j'écris, deux personnes viennent de 
tomber gravement malades. Le responsable du foyer a vite 
appelé une ambulance, ils ont été conduits à l'hôpital, histoire 
à suivre...

Comme chaque personne, les réfugiés cherchent d'une façon 
ou d'une autre à s'intégrer dans la société où ils vivent. Je fais 
partie des sept premiers africains arrivés à Konya. Dans cette 
ville les habitants m'ont posé plusieurs questions. Par exemple 
pourquoi et comment je suis arrivé en Turquie ? Combien de 
temps j'y resterai? Tant de questions mais comme la langue 
faisait défaut la conversation était courte. 

Ici tout le monde est appelé Somalien. Mais certains habitants, 
au fil des conversations comprennent que nous sommes tous 
des africains mais de différents pays. Moi-même j'ai pu leur 
faire comprendre ma nationalité en leur parlant des joueurs de 
foot comme Kiki Munsopa de Trabzon Spor et de Embayo de 
Sakarya Spor. 

Aujourd'hui, je pense que le nombre de réfugiés qui viennent à 
Konya s'élève à 100. Le nombre de réfugié à Konya augmente 
tous les jours. La fondation dénommée RIBAT a pris les choses 
au sérieux, elle nous fournit de la nourriture. Même si la    
nourriture reste insuffisante, on devrait les remercier de leur 
aide. Pour le logement on doit aussi remercier les responsables 
de SEVKAT-DER. J'espère qu'ils augmenteront le nombre de 
lits dans le foyer pour pouvoir accueillir plus de réfugiés. Je 
remercie aussi l'association CANSU (Konya) qui nous a    
beaucoup aidés en donnant aux réfugiés des habits. Moi-même 
j'ai bénéficié de leur aide. 

En ce qui concerne les réfugiés en Turquie, je demande aux 
représentants des Nations Unies  d'accélérer le traitement des 
dossiers des demandeurs d'asile. Certains réfugiés attendent 
leur réponse pendant un an ou plus encore vingt mois. 

Je salue tous les membres de l’association RLAP et mon épouse 
Astride et mes enfants Evodie, Eliane, Peter. Vive l'hospitalité 
de la Turquie. 

Albert Banza-Bodika, La Democratique Republique de Congo
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Bunlar Somalili bir 
arkada ımın    

çocukları.
Çocuklarla

oynamak ve anneye 
destek vermek 

üzere bu aileyi her 
hafta ziyaret 

ederim. 



Ba le Röportaj
Ülken Moritanya’yı niçin terk ettin?

Moritanya’da ya ayan siyah insanların hakları yoktur. 
Di erlerinden farklı olarak, insan muamelesi görmüyorlar. 
Konu mak istersen ya da haklarını savunmak istersen, seni 
alıp hapse kapatıyorlar. Bir insanın bu ko ullarda ya aması     
mümkün mü? Ben üç sene hapis yattım. Ve hiçbir zaman 
yargılanmadım. Bunun niye böyle oldu unu anlamak için çok 
çabaladım. Bana hergün i kence yaptılar. Bütün ailemi 
öldürdüler. Orada kalıp nasıl haklarımı savunabilirdim? Bu 
artlarda Moritanya’dan kaçmak zorunda kaldım.

Türkiye’ye geldikten sonra ne tür zorluklar ya adın? 

Türkiye’ye geldi imde ya adı ım travmalardan dolayı hasta 
dü mü tüm. Türkçe anlamadı ım için insanlarla nasıl ileti im 
kuraca ımı bilemiyordum. Ba langıçta benim için her ey çok 
zordu. Di er Afrikalılarla kar ıla ana kadar bir hafta             
sokaklarda uyudum. Daha sonra rastla ıp tanı tı ım bu      
Afrikalılar durumumu gördüler ve bana kalacak yer           
ayarladılar. Bir süre sonra göçmenlere yardım eden IIMP’yi 
buldum, ve ordaki insanlar da beni RLAP’e (HYD Mülteci  
Hukuki Yardım Ofisi) yönlendirdiler.

Bana hergün i kence yaptılar. Bütün 
ailemi öldürdüler. Orada kalıp nasıl 
haklarımı savunabilirdim? 
Burada senin gibi mülteci ya da genel olarak göçmen durumunda 
ya ayan biri nasıl hayatta kalmayı ba arıyor?

Buradaki göçmenler küçük kolyeler ya da saatler satarak 
borçlarını kar ılıyor, az da olsa yiyecek bir eyler  alabiliyorlar. 
Fakat Belediye görevlileri onları gördü ü anda bütün mallarını 

topluyorlar. Kolyeler 1.5 liraya alınıp, 2 liraya satılıyor. Yarım 
lira kazanmak için çalı ıyorlar, sadece bir ekmek ve kahve 
parası için.

Peki farklı ülkelerden gelen mültecilerle ili kilerin nasıl?

Somalili, Sudanlı ve Kongolularla iyi ili kilerim var.         
Fikirlerimizi payla ırız, onları ziyaret ederim, hepimizin ciddi 
sorunları var, birlikte tecrübelerimizi payla maya çalı ırız. 
Aramızda iyi bir dayanı ma var. Birbirimize yardımcı         
oluyoruz. Örne in e er aramızdan biri hasta olursa ve ona 
bakamayacaksak, ne yapabiliriz? Farklı evlere gideriz, ve 
herkes 1 lira, 2 lira, elinden ne geliyorsa vermeye çalı ır. Ba ka 
seçene imiz yok; birbirimize destek olmak zorundayız.

Aramızda iyi bir dayanı ma var. 
Birbirimize yardımcı oluyoruz.    
Örne in e er aramızdan biri hasta 
olursa, ve ona bakamayacaksak, ne 
yapabiliriz? 
Geçmi te ya adı ın bütün bu sorunları dü ününce gelece e nasıl 
bakıyorsun?

Türkiye’deki ko ullar çok zor, fakat buraya geldi imden beri 
kendimi çok rahatlamı  da hissediyorum. Ülkemde              
devletimden çok baskı gördüm ama burada konsolosluk en 
azından bana ili miyor. RLAP’teki insanlar bana çok yardımcı 
oldular. Psikoterapi görmeye ba ladım. Bu bana tekrar umut 
duymak ve gelece i dü ünmek için cesaret verdi. Hayatımı 
yeniden kurmak için.

Ba, Moritaniya
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Arkada larım...



Un Entretien avec Ba
Pourquoi est-ce que tu as quitté la Mauritanie?

En Mauritanie, les noirs n’ont pas de droits.  Ils ne sont pas 
considérés comme des êtres humains, comme tous les autres 
humains.  Si tu veux parler, réclamer tes droits, on t’emmène et 
on t’enferme.  Comment est-ce qu’on peut vivre dans des    
conditions comme ça ?  Moi-même j’étais enfermé pendant 
trois ans.  Sans être jugé.  Je me suis peiné pourquoi.  Chaque 
jour on m’a torturé.  On a tué toute ma famille.  Je n’arrive pas 
à les retrouver.  Là-bas, comment puis-je réclamer mes droits ?  
J’ai été obligé de fuir la Mauritanie.

Quelles difficultés as-tu rencontrées après ton arrivée en Turquie?

Le moment où je suis venu en Turquie, j’étais malade,  á cause 
du traumatisme que j ‘avais subi.  Je ne savais pas comment 
me faire comprendre parce que je ne parlais pas le turc et    
personne ne parlait ma langue.  C’était un peu difficile pour 
moi au départ.  J’ai dormi une semaine dans la rue avant de 
rencontrer des Africains.  C’était un peu difficile parce que je 
ne connaissais pas les Africains.  Ils m’ont hébergé.  Plus tard, 
j’ai trouvé IIMP, et ces gens m’ont montré RLAP.

Chaque jour on m’a torturé.  On a 
tué toute ma famille.  Je n’arrive pas 
à les retrouver.  Là-bas, comment 
puis-je réclamer mes droits ?  J’ai été 
obligé de fuir la Mauritanie.
Comment  est-ce qu’on fait pour survivre ici ?

Les immigrés se débrouillent ici en vendant des petits colliers, 
des montres – pour gagner de quoi manger – mais dès que la 
municipalité les voit, ils ramassent ce qu’ils ont.  On paie 1,5 

lire turque pour un collier – pour le revendre à 2 lires turques.  
Pour gagner une demie lire –juste de quoi payer un café et un 
pain. 

Les relations entre les immigrés de différents pays ?

J’ai de bonnes relations avec les Somaliens, les Soudanais, les 
Congolais… on partage des idées, je leur rends visite, chacun 
de nous a ses problèmes, on essaie de partager les expériences 
qu’on a vécues ensemble. Il y a la solidarité entre nous.  On 
s’aide.  Si quelqu’un est malade, et on ne peut pas le soigner, 
qu’est-ce qu’on va faire ?  On entre dans les maisons, chacun 
donne 1 million, 2 million, ce que tu peux faire.  On n’a pas le 
choix : on est obligé de se soutenir.  A l’époque où j’ai vécu mes 
problèmes, il n’y avait personne pour me soutenir.  

Il y a la solidarité entre nous.  On 
s’aide.  Si quelqu’un est malade, et 
on ne peut pas le soigner, qu’est-ce 
qu’on va faire ?  On entre dans les 
maisons, chacun donne 1 million, 2 
million, ce que tu peux faire.
Avec tout ce que tu as vécu dans le passé, comment est-ce que tu vois 
l’avenir ?

Les conditions en Turquie sont difficiles, mais depuis mon ar-
rivée je me sens soulagé.  Il n’y a pas mon ambassade ici.  Les 
gens à RLAP m’ont beaucoup aidé avec les contacts qu’ils 
avaient.  J’ai commencé à faire des traitements de rééducation.  
Ca m’a donné le courage d’avoir de l’espoir, de penser à     
l’avenir.  

C’est la paix seulement qu’on cherche. Sauver notre vie.  

Ba, Mauritanie
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Mohammad
Abdullah 
Abdulrahman

1977-2007
27 Mart 2007 tarihinde, stanbul’da aramızdan ayrılan, sevgili 
dostumuz ve çalı ma arkada ımız Mohammad Abdullah     
Abdulrahman’ı kaybetmenin üzüntü ve acısını ya ıyoruz.

Mohammad ofisimizde Arapça tercüman olarak çalı ıyordu. 
Onu ekibimizin dost ve çalı kan bir üyesi olarak daima      
hatırlayaca ız. Dostları ve ailesinin acısını derinden              
payla ıyoruz. Mohammad’i her zaman sevgiyle anaca ız.
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Yeni Bir afak
Sevgili cesur mültecim,
Bugün bir barınak arıyorsun
Ama yarın özgür olacaksın

Götür barı ı her yere
Nerede olursan ol
ster da  ba ında, ister denizde

Lütfen yeni evini buldu unda
ve aradı ın huzura kavu tu unda
Söz ver dostum, beni unutmayaca ına.

Moayeed, Irak

Ö üt
E er suyu içersen, tatlılı ını bilirsin
Bazıları acımasız olur, sen öyle olmak zorunda de ilsin.
Da larda binlerce avcı var.
Zevk için avlanıp öldürüyorlar, sen yapmak zorunda de ilsin.
E er kazanman gerekiyorsa, insanların kalbini kazan.
Bazıları tanımadıklarına saygısızlık eder, sen öyle olmak zorunda 
de ilsin.
E er hırsızlık yaparsan, zengin ve ba arılı görünürsün
Ama yakalanırsan, onurunu kaybedersin, bunu yapmak zorunda 
de ilsin.
Çok çalı , ekme ini kazan, amacın ya amak olsun.
Çünkü e er ya amın günah ve utançla lekelenirse,
Hayat öyle bir ey olur ki, ya amak zorunda de ilsin.

Moayeed, Irak



Mülteci Tanımı
 

“Mülteci” kelimesi farklı insanlarda farklı duygu ve tepkiler 
uyandıyor. Mültecinin uluslararası kabul görmü  tanımını   
Mültecilerin Hukuki Statüsüne li kin 1951 Sözle mesi ve bu 
sözle meye ek 1967  Protokolü’nde bulmak mümkün. Bu iki 
belgede mülteci, “vatanda ı oldu u ya da ya adı ı ikamet ülkesinin 
dı ında  bulunan; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba       
mensubiyeti veya siyasi dü ünceleri yüzünden, zulme u rayaca ından 
haklı sebeplerle korkmakta olan; ve bu ülkenin korumasından       
yararlanamayan, ya da söz konusu korku nedeniyle, yararlanmak    
istemeyen; yahut oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle 
dönmek istemeyen ki i” olarak tanımlanmı tır. Birle mi             
Milletler’in tanımı bir mültecinin bireysel bir zulüm korkusuna 
sahip olması üzerine vurgu yaparken; kıtlık, do al afetler veya 
toplumun geneline yöneltilmi  iddetten kaçan ki ileri bu 
tanımın dı ında tutar.

Mültecilere hukuki destek sa lama alanında çalı an biri olarak, 
yukarıda verilen tanımı çalı ma hayatımda kullanmak           
zorundayım. Bu tanım ile danı manlık verebilece im kimseler 
sınırlandırılmı tır. Türkiye’de çalı an Birle mi  Milletler       
Mülteciler Yüksek Komiserli i (BMMYK) de Türkiye’deki 
Avrupalı olmayan sı ınmacıların ba vurularını de erlendirirken 
bu tanımı kullanmaktadır. 

Ancak, yukarıda verilen tanım tek de il. Farklı                         
organizasyonların, farklı mülteci tanımları bulunuyor.          
Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay çalı malarında daha geni  bir 
tanım kullanarak, ülke sınırlarını haklı sebeplere dayalı zulüm 
korkusu VE silahlı çatı malar yüzünden geçenleri de mülteci 
tanımı kapsamı içine almaktadırlar. Afrika Birli i Örgütü’nün 
(ABÖ) 1969 tarihli Afrika’daki Mülteci Sorunlarının Özel      

Yönlerinin Düzenlenmesine li kin Sözle mesi’ne taraf olan 
ülkeler de kimin mülteci ve korunma hakkına sahip oldu unu 
belirlerken, çok daha geni  bir grubu kapsayan bir tanım       
kullanmaktadır.  Birçok yorumcu, bu tanımların günümüzün 
küresel göç hareketlerinin gerçekli ini Birle mi  Milletler’in 
tanımına kıyasla çok daha iyi yansıttı ı konusunda hemfikirdir.  

Görüldü ü üzere, kimin mülteci oldu unu tanımlamak kolay 
de ildir. Bir ki inin mülteci olarak kabul edilip edilmemesi 
dönemin politik ko ullarına ve ki inin sı ındı ı  ülkeye ba lıdır. 
Örne in, bir ki inin belli bir ülkede yaptı ı  mülteci ba vurusu 
reddedilirken; ba ka bir ki inin aynı iddialara dayanan mülteci 
ba vurusu ba ka bir ülkede kabul edilebilir. 

Kimin mülteci oldu unu tanımlama çabalarının sebep oldu u 
tartı maların aksine, mülteci imajıyla ilgili böylesi bir karma a 
genellikle yok. Türkiye’de mülteciler genellikle küçük i me  
botlar ile denizi a arken resimleniyor. Ve mültecilerin kendi 
a ızlarından öyküleri ve bakı  açıları bu resimlere e lik etmiyor. 
Bize mültecilerin hikayelerine yer vermeyen bu görüntüler 
sunulurken, bizler de kendimizi “Nereden, neden geldi bu   
insanlar?” diye sorarken buluyoruz.

“Mültecilerin Sesi”ndeki yazar ve sanatçılar mültecilerin kim 
oldu u, onların hayatları, ülkelerindeki mücadeleleri ve     
Türkiye’deki deneyimleri hakkında bildi imizi sandıklarımızı 
tekrar dü ünmemizi sa lıyor. Onların bakı  açıları herkesin   
anlatacak farklı bir hikayesinin oldu u gerçe ini ortaya 
koyuyor. Ancak, deneyimleri ne kadar birbirinden farklı olursa 
olsun, tüm bu ki ilerin ortak özelli i evlerinden,                       
kariyerlerinden, arkada larından, ailelerinden ve hayatlarından 
kaçmak zorunda bırakılmı  olmaları. Unutmayalım ki, hiç kimse 
zorunda kalmadı ı sürece kendisi için de erli olan tüm bu     
eylerden ayrılmak istemez.

Amy Slotek, Editör ve Hukuki Danı man
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Ben Mülteci Miyim?
“Mülteci” olarak kabul edilmek için:
• Irkınız, dininiz, miliyetiniz, belirli bir toplumsal gruba    

mensubiyetiniz veya siyasi görü leriniz sebebiyle
• Vatanda ı oldu unuz ülkede zulüm görmekten haklı   

nedenlerle korku duyuyor olmanız
• Bu korku nedeniyle vatanda ı oldu unuz devletin            

korumasından yararlanamıyor , ya da bu devletin              
korumasına sı ınmak istemiyor olmanız

• Vatanda ı oldu unuz ülkenin sınırları dı ında bulunmanız 
ve zulüm korkusu sebebiyle ülkenize dönemiyor olmanız 
gerekmektedir.

Yukarıda özetlenen, dayana ını Mültecilerin Hukuki Statüsüne 
li kin 1951 Cenevre Sözle mesi ile 1967 Protokolü’nden alan, 

uluslararası hukuktaki “mülteci” tanımıdır. 

Haklı nedenlerle duyulan zulüm korkusu, sadece geçmi  
zulüm deneyimlerine de il, gelece e yönelik bir zulüm       
tehlikesine dayanıyor olmalıdır. Zulüm, hayatınıza ya da 
özgürlü ünüze yönelik ciddi bir tehdit, ya da hayatınızı kat-
lanılamaz düzeyde kısıtlayan ciddi bir ayrımcılı ı kapsayabilir. 

Irk, etnik grubunuzu, kabilenizi veya klanınızı da kapsar.

Bir zulüm sebebi olarak din, azınlık durumunda bulunan bir 
din ya da mezhebe mensubiyetiniz, ya da ço unluk                
durumundaki dinin yorumlanması ve gereklerine dair 
görü lerinizle ilgili olabilir. Bir dinsel cemaate üyeli inizin, 
kamusal veya özel alanda ibadetinizin, ya da dini e itim      
almanızın engellenmesini kapsayabilir.

Milliyet, vatanda lık durumuzla ilgili olabilece i gibi, ait 
oldu unuz etnik ya da dilsel grubu da kapsayabilir. 

Bir zulüm sebebi olarak siyasi görü , hükümetinizce muhalif 
ya da 'zararlı' görülen siyasi fikirleri ifade etmeniz, bu fikirler 
etrafında siyasi çalı malar içinde olmanız; ya da böyle birtakım 
siyasi fikirlerin ya da faaliyetlerin yanlı  yere size                    
atfedilmesiyle ilgili olabilir. Siyasi görü ünüzün geçerli bir 
zulüm korkusu nedeni olması için hükümetinizce biliniyor ya 
da bilinecek durumda olması gerekir. 

Belirli bir toplumsal gruba mensubiyet, meslek, cinsel yönelim, 
etnik köken, belirli toplumsal normlara kar ı gelmek gibi     
birtakım ortak özellikleri sebebiyle hedef alınan ve zulüm riski 
altında bulunan herhangi bir toplumsal gruba ait olmak      
anlamına gelir.



Yazarlar ve Bu Sayının Foto�rafçısı
Sudanlı Mohammad Haroun Yagoub, Arapça, Fulfulde dili ve 
�ngilizce konu�maktadır. Türkiye’de tercümanlık yapan     
Mohammad, gelecekte e�itimine devam etmeyi ve insani 
yardım alanında çalı�mayı istiyor. 

Albert Banza Bodika, 1968 yılında Demokratik Kongo     
Cumhuriyeti’nde do�du. Pedagoji e�itimi alan Albert’in, bu 
alanda bir diploması bulunmaktadır. Kendisi, Astride Biuma 
Banza-Bodika ile evli ve üç çocuk babasıdır. 

22 ya�ında, Iraklı bir mülteci olan Moayeed, Arapça, �ngilizce 
ve Türkçe de dahil olmak üzere birçok farklı dil biliyor.   
Moayeed �u anda tercümanlık yapıyor ve ba�kalarına yardım 
ederek kendini tamamladı�ını söylüyor. 

Bu sayıdaki foto�rafları çeken Ba, ülkesi Moritanya’da bir 
müzisyendi. Ba, 
Moritanya’da 
ırkçılık kaynaklı 
kötü muamele 
ve e�itsizlik 
üzerine         
konu�tu�u için, 
mahkemeye 
çıkarılmadan üç 
yıl boyunca 
hapiste tutuldu.

Te�ekkürler 
Mültecilerin Sesi, Açık Toplum Enstitüsü ve Ankara’daki     
Kanada Büyükelçili�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: amy@hyd.org.tr ya da telefon edin: 0212 292 4830
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