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20 Haziran Dünya Mülteciler Günü - Suriyeli Mültecilere Dokunma!!! 
 
2001 yılında Birleşmiş Milletler Yüksek Mülteciler Kurulu 20 haziranı “Dünya Mülteciler 
Günü” ilan etti. Mülteci olgusu bulunduğumuz coğrafyada ki çatışmalar ve iç savaşlar 
nedeniyle, son yıllara da Türkiye’nin de yüzleşmesi gereken bir sürece evirildi. Suriye’de ki iç 
savaş ve çatışmalı süreç son 3 yılda 1 milyonun üzerinde Suriyelinin ülkemize sığınmasına 
sebep oldu. 
Günlerdir, IŞİD adıyla Suriye ve Irak’ta şeriatla yönettiği bir emirlik kurduğunu ilan eden, 
Suriye’de Rakka Irak’ta Musul gibi büyük kentleri denetim altına alan, El Kaide türevi bir 
örgütle yatıp kalkıyoruz. Kamuoyunda bu radikal grupların Türkiye içeresinde de tehlike 
oluşturduğu, Türkiye’nin giderek Pakistan gibi radikal unsurların lojistik networklerini 
oluşturdukları bir ülkeye dönüşeceği gibi, haklı, bir kaygı var. Bu kaygı toplumda Suriyeli 
sığınmacılara karşı korku ve nefret biriktiriyor.   
 

 
 
Oysa mülteci olgusuna “evrensel insan hakları merkezli” bakmanın gerekliliği gün geçtikçe 
ağırlığını hissettiriyor. Evet, güney sınırlarımızın hemen dibinde yıllardır çatışmalar, savaşlar 
ve katliamlar yaşanıyor. Suriye'de 4 yıldır bir iç- savaş sürüyor. İçerde milyonlarca Suriyeli, 
kadın-çocuk  açlık ve ölüm tehdidi ve korkusuyla yaşarken, dışarda milyonlarcası açlık, 
yoksulluk ve dışlanmışlık içinde mülteci hayatlar yaşıyor. 
Bizler tüm bu olup biteni sanal bir dünya üzerinden izleyenler, kendi ideolojilerimizle bu 
insanları Alevi, Sünni, Kürt, Arap, Türkmen, İslamcı, tekfirci, seküler, dost, düşman, vb. 
sıfatlarla tanımlarken, orada her gün çocuklara  namlular doğrultulacak, kadınlara tecavüz 
edilecek. Her gün onlarca insan, bombalanarak, başları kesilerek öldürülecek. Ölü bedenler; 
kadın çocuk ve erkek olarak istatistiki bilgi olarak yayınlanacak. Birileri savaşın rantını 
yiyecek, mültecileri ucuz işgücü ve köle gibi çalıştıracak, ölümlerden para kazanacak. Biz 



sokaklarda gördüğümüzde onları Araplar gelip doldurdu buraları, işimizi, ekmeğimizi hatta 
erkeklerimizi alıyorlar diye içten içe kin büyüteceğiz. Tüm bunları hepimiz ama hepimiz 
düşüneceğiz, öyle bazılarınızın düşündüğü gibi bunu sırf Kemalistler, sekülerler, milliyetçiler, 
ırkçılar falan da değil İslamcılar, Tayyipçiler, muhafazakarlar da söyleyecek her fırsat 
bulduğunda. Bir kaç kilo bulguru hayır olarak Suriyeliye veren hacı amaca, yanında çalıştırdığı 
çırağı işten çıkarıp ona verdiği paranın üçte birine Suriyeli çocuğu işe alıp, sevap işleyecek. 
Fabrikalarda, belediyelerin taşeron şirketlerinde aylık 300-500 liraya sığınmacıları kayıt dışı 
çalıştırıp ay sonunda paralarını vermeyeceğiz. "Allah razı olsun bu Esat’tan, biz 1200 liraya 
işçi bulamıyorduk, bizimkiler burun kıvırıyordu, şimdi bak 300 - 500 demeden kapımızda yatıp 
kalkıyorlar." diyen işadamların biri CHP’den diğeri AKP’den il genel meclisi üyesi  olacak. 
Diğer yandan "aman orda ki Kürtler statü sahibi olmasın" diyerek tüm Suriye stratejisini bunun 
üzerine inşa eden "Neo-Osmanlıcı" hükümetimiz, girdiği bu bataklıktan, fırsatını bulup 
sıvışmanın yollarını ararken. Kürtlere karşı Kaide'nin bir kolunu Alevilere karşı diğer kolunu 
desteklemekle meşgul olacak, tırların yükleri kimine ölüm, kimine zaferi müjdeleyecek. İçerde 
ve dışarda her türlü ama her türlü yardımı, şeriat devleti fantezisiyle yatıp kalkan, ne hikmetse 
bu fanteziyi Suriye üzerinden gerçekleştirmeye çalışan İslami STK’ları üzerinden yürütmeye 
devam edecek. Toplanan yardımların Suriyeliler yerine nerelere gittikleri, bu yardımlarla 
zengin olanları parmakla gösterilecek mahalle aralarında. Bu Neo-Osmanlıcı kafa, hemen 
Yayladağı sınırının dibindeki kadim Ermeni toprağı Keseb'ı Suriye'nin dört yanından topladığı 
İslamcı savaşçılarla fethetme operasyonuna enfal, yani savaş ganimeti adını verme mahirliğini 
de elden bırakmayacak. Ve buradan kalan, kadim dede yurdunu terk etmek istemeyen, 
öleceksem bu topraklarda ölürüm diyen yaşlı Ermenileri, şark kurnazlığıyla alıp, sizi 
Lazkiye'ye götüreceğim deyip, Antakya'ya getirip, devletin ajansına PR çalışması için 
kullanmayı da ihmal etmeyecek. 
Suriye’nin içerisindeyse,  rejim her gün kentleri köyleri varil bombalarıyla yerle bir edecek, 
çocuklar, yaşlılar kadınlar ölecek. Muhaliflerin denetimindeki yerleşim yerlerini abluka altına 
alıp, insanları açlıkla, ölümle dize getirmeye çalışacak. İşkencehanelerde ki binlerce insanın 
akıbetleri bilinmeyecek. Demokrasi talep eden, silahı, şiddeti ret edenler dahi kendi ülkelerinde 
yaşayamaz duruma gelecek. 
Bu günler Suriyeliler için çok zor zamanlar, 4 yıldır savaş makinası, bu halkın binlerce yıllık 
birikimlerini yok ediyor. Tarihi Halep kenti artık yok! Şam hızla o çok kültürlü yapısını 
yitiriyor. Binlerce yıllık tarihsel miras yıkılıp yağmalanmış durumda. Suriye’nin önemli 
bölümünde, artık bir El Kaide emirliği var ve Karkamış’ta, Akçakale’de  sınır komşumuz. 
Rakka’da rejime karşı sokağa çıkan gençler, şimdi bu radikallere karşı sokağa çıkıyor. Yıllarca 
önce baba Esad’ın katliam yaptığı Hama sessizliğin içine gömülmüş durumda. 
Diğer yandan, rejime karşı savaşan tekfirciler için savaş zamanlarında her şey mübah, enfal için 
herkese her şeye saldırıyorlar. Keyiflerince dini kurallar koyuyorlar. İlahiyat profesörlerini, 
İslam âlimlerini dini bilmedikleri gerekçesiyle kaçırıp katlediyorlar. 
Kız çocuklarını nikahlarına alıyor,  savaş ganimeti olarak gördükleri Kürt, Alevi ve rejim 
yanlısı kadınları seks kölesi olarak kullanıyorlar. 
Dünyanın dört biryanında cihatçılar Suriye'ye üşüşüyor, bu cihat turizminin yolu büyük 
Türkiye'den Suriye’ye bağlanıyor. Batılı ülkelerden genç kızlar ve erkekler büyülenmiş gibi, 
insanların kafalarını kesen, bu vahşi ilkel gruplara katılıyor. Türkiye'den Kürt gençleri bu 
gruplara katılıp, kafir dedikleri Suriyeli Kürt soydaşlarıyla savaşmaya gidiyor. 
 
Araf’ta Yaşayanlar: Suriye Diasporası 
Demokratik özgür bir Suriye hayaliyle sokağa çıkan, kadınlar ve erkekler, bu gün artık bu kaos 
içinden yaşayamaz duruma gelip kendilerini ülke dışına atma telaşındalar. Çevre ülkelerde 
sürgünde bir Suriye Diasporası oluşuyor. Rejimin ve radikal grupların şiddetinden kaçmış 
sürgündeki bu aydınlar bohem bir yaşamın içine sürükleniyorlar. Yürekleri Şam'da, Halep’te 



bedenleri mülteci bu insanlar, sisler içinde sanal bir dünyaya hapis oluyorlar. Düşleri, gelecek 
hayalleri, devrimleri güvendikleri o yabancı ülkeler, adamlar tarafından çalındı. Kendi çıkarları 
için onları destekleyen komşu ülkeler, muhalefeti ele geçirdiler, dünyanın dört biryanında 
cihatçıları toplayıp, onların ülkesine sürdüler. Ön cephede güçlenen bu profesyonel savaşçılar, 
artık kendi fantezilerini gerçekleştirme derdinde.  Suriyeli muhaliflerse, bir yandan rejimin, 
diğer yandan bu radikal unsurların şiddetinden kaçıp başka ülkelere sığınmak zorunda 
kaldılar.  Yürekleri orada, evlerinde kaldı, bedenleri köhne mülteci evlerde... Dünyanın dört bir 
yanına dağılan bu insanlar, aileleri ve arkadaşlarıyla ancak sosyal medya ve  internet 
aracılığıyla iletişim kurabiliyor, zamanlarının büyük bir kısmını beyaz camın karşısında 
geçiriyor. O sanal dünyadan başlarını her kaldırdıklarında,  her sokağa 
çıktıklarında,  yaşadıkları kentlerin sokaklarında dilenen, çöpte ekmek toplayan, fahişelik eden, 
kadınlarını ve çocuklarını görüyorlar. Trafik ışıklarında beklerken, iç savaşta yaralanıp, sakat 
kalan, gençlerin avuç açmaları onların yüreklerini dağlıyor. Bu tarif edilmez acı yüreklerini ve 
beyinlerini kemiriyor, dönüp yeniden beyaz camın karşısına geçip sanal rüyalara dalıyorlar. 
Çünkü orda gerçekle gerçek olmayan, yaşamla rüya iç içe, bu kör zamanı içine emiyor o beyaz 
cam. O deli kızgın kaos her şeyi herkesi içinde eritiyor, başkalaştırıyor, görüntüye 
dönüştürüyor... 
 
Suriyeli Mültecilere Dokunma!!! 
Bu sanal gerçeklilik altında, Suriye ve Suriyeli mülteci sorunu gün geçtikçe yeni sorunlar 
yaratıyor. Suriyeli mülteciler karşı toplumda alttan alta biriken öfke küçük kıvılcımlarla büyük 
yangınlara dönüşme potansiyeli taşıyor. Toplumun büyük bir kesiminde hükümete duyulan 
güvensizlik ve öfke, Suriyeli sığınmacılara yönelme riski taşıyor. Tüm bu gerilim mahalle ve 
sokakta da karşılık buluyor, özellikle sınırdaki kentlerde sığınmacı sayısının, Kilis, Reyhanlı, 
Akçakale gibi yerlerde yerleşik nüfusun birkaç katına çıkması, işsizlik ve ucuz işgücünün 
artması sebebiyle, özellikle emekçi ve yoksullarda sığınmacılara karşı tepkiye dönüşüyor. 
Diğer yandan, Türkiye, Suriyeli sığınmacılar için giderek gelecek kaygısının yaşandığı bir yer 
haline geliyor. Suriyelilerin, kaçakçılara ellerindeki avuçlarındaki tüm parayı ödeyerek, Ege’de 
Akdeniz’de her hafta batan botlara binerek hayatlarını tehlikeye atarak, Avrupa’ya gitmeye 
çalışmalarını sebebi kendilerinin uluslararası hukukta yer almayan misafir gibi belirsiz bir statü 
ve çocuklarının eğitimleri ve bir gelecek umudu olmaması, bu insanların ölüm yolculuğunu 
göze almalarına neden oluyor. 
 
20 Haziran “Dünya Mülteciler Günü” 
Tüm bu kan, ölüm ve şiddet dolu günlerin gürültüsü, 20 Haziran “Dünya Mülteciler Günü” 
dolayısıyla mültecilerin sorunlarını ve seslerini bastıracak gibi görünüyor. Bu gün dünyada 30 
milyonu aşkın insan “savaşlar, politik ya da dinsel çatışmalar, işkence ve diğer tüm insanlık 
suçları nedeniyle evlerini ve ülkelerini terk etmiş durumda, unutulmaması gereken şey “iltica 
temel bir haktır”. Toplumda ki demokrasi güçlerinin mültecilerin temel, evrensel insan hakları 
için mücadele vermesi gerekmektedir. Unutulmamalı ki, taşeronlaştırma, çocuk işçiliği, 
yoksulluk, kadın ve çocuk hakları, eğitim ve ucuz iş gücü gibi sorunlar mültecilerinde 
sorunlarıdır, onların sorunlarına da sahip çıkılması gerekmektedir. Özellikle Suriyeli 
sığınmacılara karşı belli kesimlerde yükselen tepki ve şiddet olaylarına karşı çaba sarf edilmeli. 
Her platformda Suriyeli Mültecilere Dokunma!!! denmelidir. 
Not: Gaziantep’de Kırkayak Sanat Merkezi – Sinema Atölyesi’nde 20 Haziran “Dünya 
Mülteciler Günü” dolayısıyla “Asfur” belgeseli film ve “Mülteci Hayatlar” isimli fotoğraf 
gösterimi yapılacaktır. Fotoğraf ve belgesel film gösteriminin olacağı program 20 Haziran 
Saat 20.00’da Kırkayak Sanat Merkezi Sinema Salonunda 
gerçekleştirilecek.  Kırkayak Sanat Merkezi www.kirkayak.org 
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