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B
u rapor, Haziran 2012’de Arakan’da 
başlayan şiddet olaylarını, olayların arka 
planını ve Arakan Müslümanlarının maruz 
kaldığı hak ihlallerini ortaya koymaktadır. 

aktarmak, İslam dünyasını ve uluslararası toplulu-

sağlamaktır.

onurunu zedeleyici hadiseler yaşanmaktadır. 

evsiz kalmıştır. Arakan’dan kaçan çok sayıda mülte-
-

tadır. Ancak tahayyüllerin ötesinde olumsuzluklar 
barındıran bu kamplarda yaşam Arakanlı Müslü-

Uzun süredir bu kamplardan birinde yaşayan 75 
yaşındaki Kala’nın dilinden dökülen “Bizi bütün acı-
larımızdan kurtaracak olan ölümü bekliyoruz.” sözü 
bu insanlık dramının en somut yansımasıdır. Daha 

bu yana ülkeye sığınan mültecileri kabul etmemek-

-
kan’dan kaçarak başka ülkelere sığınmış mülteci-

dayanarak hazırlanmıştır.

Giriş
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doğrultusunda 50.000 km2’lik bir yüz ölçümü 
olan Arakan, köklü bir tarihî mirasa sahiptir. 

1. yüzyılda Dhanyavadi Krallığı, 3. yüzyılda ise 
Vesali Krallığı kurulmuştur. 

İslam’ın Arakan’a ulaşması ise 8. yüzyılda Arap 
tüccarlar vasıtasıyla olmuştur. Deniz ticaretin-
de önemli bir yere sahip olan Müslüman Arap-
lar, Güney Asya, Güneydoğu Asya ve Uzak-

Sumatra Adası’na, oradan Cava’ya kadar küçük 
ticaret şehirleri kurmuşlardır. 

15. yüzyılın başında Kral Narameikla’nın İslami-
yet’i seçmesinin ardından Arakan İslam Krallığı 

-
de hızla yayılmıştır. 

Burma ve İngiliz işgali

zulmünden kaçan binlerce Arakanlı ülkelerini 

-

İki yerli halk arasında    

fitne başlatılması

Budist Rakhineler, 19. yüzyıla kadar barış içerisinde 
-

-
tan’dan ayrılan Burma’da Takinler yönetimdeki bü-

-
humları atılmış ve Rakhineler Burma idaresi altında 

yaşamaya tercih etmişlerdir.

Tarihî Arka plan
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1942 Katliamı

yönelik ilk ciddi saldırılar başlamıştır. Olayların hızla 
yayılması üzerine savunmasız Müslüman halk Hin-

Arakanlı Budist Rakhinelerin liderleri Hindistanlı ve 
-

kasabasına bağlı Çanbilli köyündeki Müslümanlara 
saldıran Rakhineler, köydeki kadın, erkek ve çocuk-
ları kılıç ve mızraklarla katletmiştir. Kadınları tecavüz 
ettikten sonra vahşice öldüren Rakhineler, katlia-

-
ların hayvanları, mahsulleri ve eşyaları yağmacılara 

-
ro Nehri’nin sularının, masum insanların kanlarının 

Minbya köyünde başlayan ve tüm Arakan’a yayılarak 
-

kanlı Müslüman katledilmiş, köyler yağmalanarak 
yerle bir edilmiştir. Kaladan Nehri’nin doğusunda yer 
alan ve saldırılar öncesinde çoğunluğu Müslüman 
olan bu yerleşim yerleri, Müslümanların azınlıkta 
olduğu yerlere dönüşmüştür. 

Katliamdan sonra çok sayıda Arakanlı Müslüman, 

bundan böyle Arakan’da tekrar bir arada yaşamasını 

Saldırılar devam ediyor

Burma’nın bağımsızlığını kazanmasında önemli rol 

bağımsızlıktan kısa bir süre sonra çok sayıda Müs-
lüman’ı işten çıkararak yerlerine Arakanlı Budistleri 

yerleştirmiştir. Yönetimin Müslümanlara yönelik 
-

-
mıştır. Öyle ki şiddet olaylarından kaçmak isteyen 

-
-

dağıtmıştır. Aynı sene binlerce sivil Müslüman, mü-
cahitlere yardım ettikleri bahanesiyle ya katledilmiş 

Müslümanlara eşit vatandaşlık vaat etmiş, bunun 
üzerine Müslüman mücahitler silahlarını teslim ede-
rek devlete teslim olmuşlardır.
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1962 Askerî Darbesi 

Burma’da 1962 darbesine kadar olan süreçte Müslüman-
lara yönelik baskı ve zulüm devam etmiştir. 1962 yılında 

bankaları devletleştirmiş, bu tarihten sonra da Arakan’da 
önemli işletmeleri elinde bulunduran Müslümanlar 

buradaki Müslümanların hareketlerini sınırlayacak bazı 

-
nünde yayınlara başlamış ve Arakanlı Budistlere burada 

çağrısında bulunmuştur. Budist Rakhineleri Müslüman 
-

Ne Win’in atmış olduğu ikinci adım, Arakan yönetimini 

alınarak Burma’nın en ücra köşelerine sürülmüştür. Müs-
lüman memurlar işten atılmak ya da kuzey Arakan’dan 
çıkarılmakla tehdit edilmiştir. Devlet kademelerindeki 

yerine Burmalılar ve kısa süre önce Pakistan’ın doğu-

Ayrıca Müslümanlara yönelik ekonomik yaptırımlar iyice 

sıkılaştırılmış, daha önce kasabalar arası ticaret Müslü-
manların elinde iken bundan sonra Budist Rakhinelerin 

Aynı dönemde, askerî rejimin Müslümanların haklarını 

-
lanması, kendilerine çeşitli işkenceler edildikten sonra 

-

-

-

bulunduklarında ise çeşitli ithamlarla suçlu duruma 
düşürülmüştür. Polisin kendilerine bu şekilde muamele 
etmesi Müslümanları sindirmiş ve artık adaletin yerine 

Soruşturma Operasyonu” isminde acımasız bir operas-
yon başlatmıştır. Fiziksel işkencenin yanı sıra, kadınların 

birçok kasabada yüzlerce insan zorla evlerinden çıkarıl-
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Kral Dragon Operasyonu

Hükümet, 1978 yılının Mart ayında başlattığı “Kral 

Operasyon, Akyab’daki en büyük Müslüman köyün-

-
man kitlelerin Akyab’da tutuklandıkları; kadın, erkek, 

-
dığı, tecavüz edildiği ve öldürüldüğü haberleri hızla 

-
lüman kadın ve erkek tutuklanmış, birçoğu işkence 

edilmiştir.

Bu acımasız saldırılardan dehşete düşen, can ve 

kaybetme korkusu yaşayan çok sayıda Müslüman, 
yaşadıkları yerleri terk etmeye başlamıştır. Zorlu 

-
lanmış bir planın parçası olarak- Budist Rakhineler ve 

-

çoğu yol boyunca uğradıkları saldırılarda öldürül-

ulaşabilenler ise botlarına yapılan saldırılar nedeniy-

Birkaç ay içerisinde sayıları 300.000’i aşan mülteci-

kamplarda yaşamaya başlamıştır.

yavaş çekilmiş, onların yerini Müslümanların evlerini 
yağmalayan, ateşe veren ve hayvanlarını çalan yerli 
Rakhineler almıştır. 

Arakan’ın Budistleştirilmesi 

çehresini tamamen değiştirmek isteyen Myammar 
yönetimi kuzey Arakan’ın neredeyse her köşesine 

ve Müslümanlardan alınan arazilere yerleşme emri 

yaşadığı yerlere yerleştirilmiştir. Hükümetin emriyle 
-

ları nedeniyle büyük zorluklar yaşayan Müslümanlar 

-
lümanlara yapılan baskılar sonucu yine yüz binlerce 

-
mek zorunda kalmıştır. Müslüman köyler örnek yer-
leşim birimleri olarak düzenlenecekleri bahanesiyle 
boşaltılmış, ancak Müslümanlardan boşaltılan bu 
yerlere Budist Rakhineler yerleştirilmiştir. Arakan’ı 

Rakhine olarak, eyaletin başkenti Akyab’ın adı Sitve 
olarak değiştirilmiştir.
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Katliamlar

-
-

leştirilen katliamda binlerce Müslüman öldürülmüş, 

büyük bir kıyıma uğramışlar, bu dönemde yaşanan 

-

yönelik saldırı ve katliamlar devam etmektedir.

Hukuksuz Tutuklama,

İşkence ve Kötü Muamele 

-

çok haksız ve hukuksuz muameleye maruz kalmış; 
-

-

nu esnasında çok sayıda kadın, erkek, yaşlı Arakanlı 
Müslüman’a işkence yapıldığı, birçoğunun hapse 
atıldığı ya da öldürüldüğü bilinmektedir. Hâlihazırda 

-
leler devam etmektedir.

Dinî ve Etnik Ayrımcılık,

Vatandaşlıktan Çıkarılma 

Müslümanların durumu daha da kötüleşmiştir. O 

işletme kamulaştırılarak Müslümanlar ekonomik 

-

yerlerine Budistler yerleştirilmiştir.

-
manların sorunu değildir. Burma askerî yönetimi, 

konuşulduğu Burma’da, etnik azınlıkları sistemli 
olarak baskı ve ayrımcılık politikalarına maruz bırak-

Geçmişten Günümüze Hak İhlalleri
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maktadır. Burma’nın %68’ini Burmalılar, %9’unu 

%3’ünü Çinliler, %2’sini Monlar, %2’sini Hintliler, 
kalan %5’ini ise aralarında Arakanlı Müslümanların 

-
manların, Şanların ve Karenlerin sistemli olarak 
Burma yönetiminin baskılarına maruz kaldıkları 
uluslararası kuruluşlarca da tespit edilmiştir.

Okullarda ve devlet kurumlarında devlet eliyle ay-
rımcılık yapılmakta; etnik azınlıkların kültürlerine, 
dillerine, tarihlerine ve kimliklerine yönelik kısıt-

-
-

dan zorla çalıştırılmakta ve çalışmaları sırasında 
aşağılayıcı muamelelere maruz kalmaktadır. Etnik 

-
makta, siviller kimi zaman etnisitelerinin bedelini 
canlarıyla ödemektedirler. Arakanlı Müslümanlar, 

arasında yer almaktadır. 

1982’de çıkarılan Yeni Vatandaşlık Kanunu ile 

vatandaşı olma hakları ellerinden alınarak en temel 
insan haklarından biri ihlal edilmektedir. Bu dö-
nemde devlet, Müslümanlara karşı ayaklanmalara 

-
rinden çıkarılmış, zorunlu işçi olarak çalıştırılmış, 
çeşitli işkencelere maruz bırakılmışlardır. 
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Yeni Yerleşim Yerleri İnşası ve

Müslümanların Yerinden Edilmesi 

Burma askerî yönetiminin Arakanlı Müslümanlara 
-

rinden edilerek mallarına el konulması ve yerlerine 
Budistlerin yerleştirilerek örnek köylerin oluşturulması 

-
lar zorla çalıştırılmaktadır. Bu köylerin Budistlerin 

malzemeler de Müslümanların mallarından sağlan-

olan kuzey Arakan’a yerleşmeye teşvik edilmektedir. 
Davet edilenler akrabalarını ve yakınlarını da beraber-

önce örnek köylerin Budistlerin eski köylerine benze-
mesi için orada yaşayan Müslümanlara köyde çeşitli 

Buda heykelleri diktirmişlerdir. Askerî yönetim, Şubat 

çitlerle çevirmelerini istemiştir. Bu iş için de Müslüman-
lar zorla çalıştırılmıştır.

-
-

hayatlarını son derece zor koşullar altında sürdürmek-
tedirler. Myanmar askerî yönetimi, Arakanlı Budistleri 

baskıların başında; Müslümanların yerlerinden edile-

rek yerlerine Budistlerin yerleştirilmesi, Müslümanların 
mal ve mülklerine el konması, çeşitli işlerde zorla 
çalıştırılmaları, camilerin kapatılması ve yeni camilerin 
yapımına izin verilmemesi, Müslümanların seyahat 

pek çok şiddet olayı yaşanmaktadır. 

-
tirmedeki amaç, Arakanlıları Burma içerisinde özerklik 
talep edemeyecek kadar küçük bir azınlık hâline 

-

yapısını değiştirmek ve Müslümanları sömürmekle 
kalmamakta, aynı zamanda yeni yerleştirilen Budistleri 
silahlandırarak çevre köylerdeki Müslümanlara saldır-
mayı da teşvik etmektedir. 
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Seyahat Yasağı 

bulunmamaktadır. Akyab dışında diğer şehir ve 
kasabalarda yaşayan Müslümanların yolculuk veya 

-

etmek ise hiçbir şekilde mümkün değildir. Müslü-
manlar yaşadıkları yerlerde, komşu kasabaları dahi 
izinsiz ziyaret edememektedir. Seyahat kartı ol-
mayan Müslümanlar, hatta bazen kartları olsa bile, 
otobüslerden ve trenlerden zorla indirilmektedir. 

sekiz Müslüman, kimlik kartları olmasına rağmen, 
yerel polisin izni olmaksızın Arakan dışında seya-

mahkûm edilmiştir.

Evlilik Yasağı 

Müslümanların evlenmeleri önüne de ciddi en-

vardır ve bunlar Müslümanların evlenmesini nere-
-

için ciddi bir sosyal sorundur. Yetkililer, evlilik izni 

almaktadır. 50 ilâ 300.000 kyat arasında değişen 

Kültürel ve Tarihî Mirasın ve

Değerlerin Yok Edilmesi 

Arakanlı Müslümanlar, kurdukları devletle birlik-
te kadim bir İslam kültürü de oluşturmuşlardır. 
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-
zılmış sözcükler ve kelime-i şehadet bulunmakta-
dır. Myanmar’da yaşayan pek çok azınlıkla birlikte 
Arakanlıların kültürel mirası da Burma milliyetçiliği 
nedeniyle Burmalılaştırma politikalarına maruz kal-
makta ve yok edilmektedir. Başta Arakanlı Müslü-
manlar olmak üzere Burma’da yaşayan Müslüman-
ların kültürü, “Burma kültürüne” yabancı unsurlar 

isimlerini dahi değiştirmeleri istenmektedir. İslam 
döneminden kalma tarihî kalıntılar yok edilmekte, 
yer isimleri değiştirilmektedir. Örneğin Arakan ismi 
Rakhine Pray, Akyab şehrinin ismi ise Sitve olarak 

inancı için büyük önem taşıyan ve neredeyse her 
köşede bulunan camiler ve dinî okullar yıkılmakta, 
yıkılmayan birkaç yapının bahçesine ise Budist 
tapınakları inşa edilmektedir. 

Hristiyanlara ve Budistlere

Yönelik Baskılar 

Özellikle kırsal kesimdekiler başta olmak üzere 
Burma’daki Hristiyanlar da ibadet etme ve inandık-

-
dirler. Ancak bu durumun temel nedeni -buradaki 
dinî liderlerin de mutabık olduğu üzere- dinî 
ayırımcılığın siyasi temellere dayanmasıdır; çünkü 

kabilelere bağlıdır. Bu değerlendirmeyi destekleyen 

Budizm’i yaymaya çalışmasına rağmen, yönetimin 
zaman zaman Budist rahiplere karşı da oldukça 

nedeni ise bazı Budist rahiplerin, dayatmacı cunta 
-

tahmin edilmektedir.
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Mültecilik Problemi

Burma askerî yönetiminin baskıları nedeniyle bu-
-

ları dışında mülteci olarak yaşamaktadır. Mültecilik 
statüsü tanınan ya da tanınmayan 200.000 Ara-
kanlı Müslüman Pakistan’da, 500.000 kadarı Suudi 
Arabistan’dadır. Malezya’da da 10.000 Arakanlı 
Müslüman bulunmaktadır. Mültecilerin Statüsüne 
Dair Cenevre Sözleşmesi’ni imzalamamış olmasına 
rağmen Malezya, ülkesinde bulunan diğer mülteci-

Arakanlılar mülteci statüleri olmaksızın Malezya’da 
barınmayı sürdürmektedirler. En çok Arakanlı 
mültecinin bulunduğu ülke, Birleşmiş Milletler Mül-

Müslüman, 1991-92 yıllarında Burma yönetiminin 
baskıcı politikaları nedeniyle küçük yüz ölçümü, 

izlenmesi ya da dönüş sonrası durumlarının ince-

-

sığınmıştır. 1997 yılında ise zorla çalıştırılma, ağır 

kamplara alınmamıştır. Kamplara alınmayan Ara-

ülkede kalmayı tercih etmişler ve ormanlık alanlara 

-

ve 2005 yılına kadar toplam 230.000 mülteci 

mültecilere dair sorumluluklarını bir plan dâhilinde 

BMMYK’nın bu durumun yaşanmasında büyük bir 
sorumluluğu vardır. 

-

-

yaşamaktadır. Bu mültecilerin 10.000’i Nayapara, 

-

kaçmaya devam etmektedir. Arakanlılar kamplara 
-
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(Arakan 

Hiçbir yardım alamayan bu insanlar, korunmasız 
bir hâlde ve çok zor koşullar altında, kampların dı-

mücadelesi vermektedir. Vatandaşlık hakları hem 
-

dan tanınmayan Arakanlı Müslümanlar, yasa dışı 

maruz kalmaktadır. 

-

sunmaktadır. Geri dönmek istemeyen ailelerin 
yiyecek karnelerine el konulduğu, bazılarına işken-
ce edildiği, bazılarının ise aniden kampın başka 

verildiği bilinmektedir. Ailelerin bu şekilde bölün-
mesinin sonuçları ise oldukça yıkıcı olmaktadır. 

yerine kamptan kaçmayı tercih etmekte, aile reisi 
kamptan kaçtıktan sonra eş ve çocuklar tamamen 
çaresiz kalmaktadır. BMMYK ise olaylar karşısında 
sessiz kalmaktadır. 

-
-

konulamamıştır. Zira sunulan çözüm önerileri 
sorunun asıl kaynağına inememiş, aksine sorun-

Burma’daki cuntanın 1982 Vatandaşlık Kanunu ile 

olarak nitelendirmesi ve ellerindeki kimlikleri on-
ları vatandaşlıktan çıkaran yenileri ile değiştirmesi 
Arakanlı Müslümanları kendi topraklarında yabancı 
bir topluluk durumuna düşürmüştür. Mevcut ve 

yerine, kurumların ya da devletlerin mültecilerle 

aramaktadır. BMMYK’nın “kendi kendine yeterliliği 

-
 adı altında 2003 yılında ortaya koyduğu 

son plan, Arakanlı Müslümanları mağdur eden asıl 
sorunu, yani Arakanlı Müslümanların kendi toprak-
larında yabancı konumunda bulunmaları sorunu-
nu, çözmekten çok uzak kalmış ve mültecilerin 

Arakanlı Müslümanların karşı karşıya kaldıkları 

uluslararası toplum ve Burma yönetimine çeşitli 
çözüm önerilerinde bulunmaktadır. Bu önerilerinde, 

-

hükümetinden 1951 Mültecilerin Statüsüne Dair 

-
rum düzelmedikçe Arakanlı mültecilere yardımcı 
olunması ve mültecilerin korunması istenmektedir. 

-
-

ve temas hâlinde bulunması talep edilmektedir.
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Hâlihazırda Arakan’da yaşanan olaylar 3 Haziran 
-

-
mesi ile başlamıştır. Yüzlerce Müslüman bu saldırıyı 

Camii’nde toplanmış, bu hareketi kendi varlıklarına 

polisi, Müslümanlara saldırmış ve çıkan çatışmada çok 
sayıda Müslüman yaralanmış ya da şehit edilmiştir. 

olarak nitelendirmiş ve olaylara karışan Müslümanların 
cezalandırılması emrini vermiştir. Bundan sonra Budist 

-
rına baskınlar düzenlemeye başlamışlardır. 

Müslüman köyü ile cami ve medreseler ateşe verile-

kuşatılmıştır. Bağımsız insan hakları kuruluşlarına 

kişi katledilmiş, binlerce Müslüman evlerinden ve 
köylerinden sürülerek ormanlarda yaşamak zorunda 
bırakılmıştır. Müslümanlardan bir kısmı ise komşu 

-
tinin mültecileri kabul etmemesi nedeniyle yüzlerce 
Müslüman nehirde ve okyanusta boğularak ölmüştür. 

-

izin verilmeyen birçok yaralı kaderine terk edilmiştir.

-
-

rı yerlerinden etmeye çalışmıştır. Sokağa çıkma yasağı 

-

diri yakıldığı olaylarda, cesetlerin kamyonlara dolduru-
larak taşındığını haber veren bağımsız kaynaklar, son 
olaylarda tam olarak kaç kişinin katledildiğini söyle-
menin mümkün olmadığını bildirmektedir. Arakan’da 

caminin ve çok sayıda köyün tamamen yakıldığı ha-
-

nun bulunmadığı Burma’da hükümet kaynaklı haberler 
yapan tek bir medya kuruluşu vardır.

-

içerisinde olduğu; sokağa çıkma yasağının ise ne kadar 
süreceğinin bilinmediği bildirilmektedir. Özellikle karan-
lığın çökmesiyle birlikte açıkta kalan evsiz mağdurlar, 

basılması, yakılması vb. şiddet olayları ile karşı karşıyadır. 

Haziran 2012’de Başlayan Olaylar
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1.

devam etmektedir. 

2. -
man’ın olduğu bilinmekte ancak kimlikleri ve sayı-

3. Kadınlara tecavüz edilmektedir.

4.

-

5. Camiler, mescitler, evler, köyler yakılmakta ve 
yok edilmektedir. 

6. Devletten izinsiz mescit ve medreselerin tamiri 
yapılamamaktadır. Bu yasağı denetleyebilmek için 

-

bir tadilat yapılması durumunda altı aydan altı yıla 

Son 20 yılda yeni cami veya medrese yapımına izin 
verilmemiştir.

7. Tüm aile bireylerinin tamamının yer aldığı bir 
-

mek zorundadır. Doğan her çocuk için ve ölen her 

vardır.

8.

9. Beton evler yapmaları yasak olan Müslümanlar, 
evlerini ahşaptan yapmak zorundadır. Devlete ait 
kabul edilen bu evler yanlışlıkla yanarsa ev sahibi 

devletin evini yakmaktan altı yıla kadar hapis ceza-
sına çarptırılmaktadır.

10. Bir Müslüman iş yeri açabilmek için bir Budist’le 
ortaklık kurmak zorundadır. Bu ortaklıkta Budist, 
sermaye koymadan işletmenin yarısına ortak 
olmaktadır.

11. Müslümanlar, hayvanları için her yıl devlete 

12. Müslümanların evlenmesi izne tabidir. Evlen-
mek isteyen Müslüman kadın ve erkekler devlete 

-
ler bile devlet izin vermezse evlenememektedirler.

13. -
dalanamamaktadırlar. Örneğin hastalandıklarında 

14. -
mektedirler. 

15. Müslümanların devlet dairelerinde çalışmaları 

memuru bulunmamaktadır. 

16.

sahibi olamamaktadır.

17. Müslümanların motorlu taşıt sahibi olması 
yasaktır.

18. Bir Müslüman’a bir suç isnat edildiğinde 
kendisini savunma hakkı verilmemekte ve derhâl 
hapsedilmektedir. Polis ya da asker sebepsiz yere 
bir Müslüman’ın evine baskın yapabilir ve kendi-

İnsan Hakları Açısından Mevcut Durum
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yapanlar tutuklama yapmamak için rüşvet istedik-
lerinde istedikleri rüşveti alamazlarsa kişiyi derhâl 
tutuklarlar.

19. Müslümanların saat dokuzdan sonra sokağa 
çıkması ve polisten izinsiz akraba ya da komşu 
ziyareti yapmaları yasaktır. 

20. Müslümanlar hiçbir ücret almadan devlet ya da 
Budistlerin işlerinde çalıştırılmaktadır. 

21. Müslümanların vatandaşlık hakları yoktur. 
Müslümanlara üzerinde “yabancılara aittir” ibaresi 
yazan özel beyaz bir kimlik verilir. Bu kimlik sadece 

22. Müslümanlara pasaport verilmemektedir. 

dönememektedirler.

Arakanlı Müslümanlar yıllardır sistematik bir şekil-
-

ğınmış ve uzun yıllardır devam eden mülteci hayat, 

yaşam mücadelesi veren mültecilerin tam sayısı 
tespit edilememekle beraber buradaki kamplarda 
son derece kötü koşullarda büyük zorluklar altında 
hayatta kalmaya çalıştıkları BM dâhil herkesin 
malumudur. 

Bangladeş’te Arakanlı mültecilerin 

barındığı kamplar:

ediliyor.

Nayapara Mülteci Kampı. 10.000 mültecinin kaldı-

mültecinin yaşadığı bu kampta kalanlar BM ve 

kabul edilmiyor. Kamptaki 95.000 kişi sürekli açlık 

ve köylerde 100.000’in üzerinde kayıt dışı Arakan-
lı mültecinin hayatta kalma mücadelesi verdiği 
biliniyor. 
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İHH’NIN BÖLGEDE YAPTIĞI  

ÇALIŞMALAR

-
deş’teki mülteci kamplarında yaşayan Arakanlılara 
Türk halkının yardımlarını ulaştırarak onların temel 
ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Başta Kurban 

sağlık, eğitim, sosyal ve kültürel alanlarda yardım 
ulaştırdığımız Arakanlı mülteciler için son 5 yılda 

2006 yılı

Cox’s Bazar’da üç katlı bir okul (Ibni Abbas Islamia 
-

lanan okulda yaklaşık 1.500 öğrenci eğitim almak-
tadır.

üzere toplam 39 su kuyusu açılmıştır.

-

adet büyükbaş kurban kesimi yapılarak 2.100 kişiye 
dağıtılmıştır.

Ramazan ayında kumanya dağıtımı yapılmış, 

bayram harçlığı verilmiştir.

-
çekleştirilmiştir.

Kamplarda sağlık taraması yapılmıştır.

Kamplarda Kur’an ı Kerim dağıtılmıştır.
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2007 yılı

Ibni Abbas Islamia School bünyesindeki 50 kişilik 
yetimhanenin yenilenmesi çalışmaları yapılıştır.

-

sağlanmıştır.

-
mıştır.

Kamplarda yaşayan 70 yetim öğrenciye kırtasiye 
malzemesi yardımı yapılmıştır.

Kamplarda yaşayan 70 yetim öğrenciye bayram-
lık elbise yardımı yapılmıştır.

2008 yılı

-
dımı yapılmıştır.

Cox’s Bazar şehrinde 50 kişi kapasiteli bir yetim-
-

mıştır. Betonarme olarak yapılan bina daha sonra 
üstüne kat atılabilecek şekilde tasarlanmıştır.

2009 yılı

-
na dâhil edilmiştir.

Cox’s Bazar şehrinde yaptırılan Daru’l İman Yetim-
hanesi tamamlanarak hizmete açılmıştır.

Ramazan ayında 5.000 aileye (yaklaşık 35.000 

1.000 hisse kurban kesilerek 10.000 kişiye dağıtıl-
mıştır.

2010 yılı

Arakan’da 20 adet su kuyusu açılmıştır.

yardımı yapılmıştır.

Ramazan ayında 10.000 aileye (yaklaşık 70.000 

2010 Mart ayında 12.000 aileye acil yardımlar 

yapılmıştır.

hisse kurban kesilerek 10.000 kişiye dağıtılmıştır.

2011 yılı

Cox’s Bazar şehrinde yapımına başlanan Hacı 
Ahmet Kınacı Camii’nin inşaatı tamamlanarak 
hizmete açılmıştır.

2011 kış yardımları kapsamında 750 yetim ve 
ihtiyaç sahibi öğrenciye kışlık elbise, battaniye, kır-
tasiye malzemesi dağıtılmıştır. Ayrıca 500 ihtiyaç 
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2011 Yetim Günleri kapsamında 200 yetim çocuk 
-

Mülteci kamplarında 13 adet su kuyusu açılmıştır.

-
kanlı mültecilere dağıtılmıştır.

Ramazan ayında 15.000 aileye (yaklaşık 100.000 

inşasına başlanmıştır.  

20 yetim çocuk Sponsor Aile Sistemi kapsamında 

yetim sayısı 50’ye ulaşmıştır.

2.200 kişi için kışlık acil yardım çalışması yapıl-
mıştır.

2012 yılı

-

Altunok ve Avni Poçins Camii inşasına başlanmıştır.

kullanılacaktır.

Adak ve akika kurbanları kesilerek yaklaşık 500 
aileye dağıtılmıştır.

İhtiyaç sahibi hanımlara yönelik meslek edin-
dirme projesinin altyapı çalışmaları başlatılmıştır. 
Projeden ilk etapta yetim annesi 70 dul hanım 

ettiği 25.000 avroluk acil yardım yapılmıştır.
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ettiği ve bir politika olarak resmen desteklendiği 

-
la Müslüman’ın da evsiz kalmasına sebep olmuştur. 

için bu yılın sonlarına doğru seçmen listelerinin 
belirlenecek olması, Müslümanlara yönelik son sal-

-

azaltılarak seçimlerde Budistlerin etkin olması 

Burma yönetiminin Arakanlı Müslümanlara uy-

Arakan’da insanlığa karşı büyük bir suç işlenmekte-
dir. BM ve uluslararası insan hakları kuruluşlarının 
Burma hükümetine Müslümanlara yönelik baskıla-

-
mektedir.

Arakanlı Müslümanlar karşı karşıya kaldıkları 
şiddet sarmalından kaçmak için komşu ülkelere 
sığınmaktadır. 

olan bir ülkede Amerika’nın etkin olmasına mü-
saade etmek istememektedir. Amerika ise Çin ile 
yaşanacak olası kriz durumlarına karşı Burma’da 
etkin rol oynamak istemektedir. 

Bu koşullar altında, Arakanlı Müslümanların sorun-

-

baskıcı yönetimin son bulması ve ülke içerisindeki 

sağlanması ile mümkündür. Aksi takdirde, başta 
-

nan Arakanlı mültecilerin ve Arakan’da var olma 
mücadelesi veren Müslümanların temel haklarına 
yönelik tehditler sürecektir. 

Tespit, Değerlendirme ve Öneriler
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Burma’nın 1982’de kabul ettiği Vatandaşlık Kanu-
nu’yla kendi topraklarında yabancı kabul edilen ve 

-

vatandaşı oldukları kabul edilmelidir. Müslüman-
ların kendi köylerinden zorla çıkartılarak yerlerine 
Budistlerin yerleştirilmesi ve zorla çalıştırılmaları 

Burma yönetiminin ekonomik, siyasi ve askerî 
ilişkilerine dikkat çekilmesi ve bu rejimin zulmünü 
sürdürmesini sağlayan kaynakların kesilmesi için 

Uluslararası toplumun Burma üzerindeki baskısı 
stratejik çıkarlarından bağımsız olmasa da, Burma 

-

-
men olarak bulunan Müslümanları bir nebze olsun 
rahatlatacaktır. 

Uluslararası toplum acilen Burma’da yaşanan zul-

Burma ile ekonomik ilişkilerini kesmelidir. 

Ülkenin başta değerli taş rezervi olmak üzere 
doğal kaynaklarının kullanım yetkilerinin bazı 
politikalarda araç olarak kullanılmasının önüne 

İslam ülkeleri Arakanlı Müslümanların uğradığı zul-

ortaya koymalıdır. İslam âlimleri bu konuda Müslü-
man toplumlara öncülük etmeli ve Müslümanların 
bu zulüm karşısındaki sorumluluklarını hatırlatan 
açıklamalar yapmalıdır.

bulunmalıdır. 

Uluslararası yardım kuruluşlarının Arakan içerisin-
de ve mülteci kamplarında yardım dağıtabilmeleri 

Burma sınırları içerisinde kalan alan, sivil insan 

açılmalıdır. 

-
melidir. 

insan hakları ihlallerinin son bulması ve sorum-
lularının cezalandırılması uluslararası topluluğun 
sorumluluğundadır. 


