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Giriş

Bağımsızlığını 1948 yılında İngiltere’den alan Myanmar Birliği Güneydoğu 

Asya’da yer alıyor. Nüfusunun 55 milyonun üzerinde olduğu tahmin 

edilen ülke kurulduğu günden bu yana istikrarsız siyasi yapısı ve 

politik gerginlikleriyle adından söz ettirdi. 1962 yılından bu yana ülke 

yönetiminde söz sahibi olan askeri yönetim ülke içindeki azınlıklara ve 

hak isteyen vatandaşlarına nefes aldırmadı. 1988 yılında kanlı bir darbe ile 

yönetimi ele geçiren “Devlet Yasa ve Düzeni Restorasyon Konseyi” (State 

Law and Order Restoration Council) adlı cunta, 1997 yılında “Devlet Barış 

ve Kalkınma Konseyi” (State Peace and Development Council) adını alarak 

biçim değişikliğine uğradı.1 Özellikle 2012 yılında ülkedeki Budistlerin 

Müslümanlara saldırmasıyla tüm dünyanın dikkatini üzerine çekti. Askeri 

rejim farklı etnik gruplardan gelen her türlü hak mücadelesini örtbas etti. 

İfade ve basın özgürlüğü isteyen, demokratik seçimden yana birçok kişinin 

isimleri ve eylemleri daha duyulmadan bastırıldı. Tüm bunlara rağmen 

ülkede sesini duyurabilen şanslı aktivistlerden biri olarak öne çıkan biri 

vardı, Aung San Suu Kyi. Babası askeri rejime karşı çıkmış Myanmarlıların 

tanıdığı eski bir politikacı. Aung San Suu Kyi rejimin uygulamalarına karşı 

mücadele etti, insan haklarını savundu. Bu nedenle rejim tarafından 21 yıl 

boyunca ev hapsinde tutuldu. 13 Kasım 2010 tarihinde serbest bırakılan 

Kyi en son 1990’da yapılan seçimleri kazanan Demokrasi İçin Ulusal İttifak/

National League For Democracy partisinin de lideridir. Partinin birçok 

ofisi ordu tarafından kapatılmış, önde gelen isimleri tutuklanmış veya 

sürgüne gönderilmişti. Yıllar sonra Myanmar fiili lideri olan Aung San Suu 

Kyi için Myanmar’da baskı ve zulüm gören Müslümanlar umutla düzelme 

bekledi. 1991 yılında Nobel Barış Ödülü’ne layık görülen Kyi’nin Ağustos 

2017’de bölgede yaşananlardan dolayı suçlanmaya başlandı. Militan 

olduğu söylenen kişilerin bazı polis merkezlerine saldırmasıyla Myanmar 

Ordusu’nun Arakan halkını hedef alarak operasyona girişmesine ses 

çıkarmadı. 
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Myanmar, dünya uyuşturucu trafiğinin Afganistan’dan sonraki merkezi 

olarak kabul edilmektedir. Etnik çatışmalar ve anlaşmazlıklar, insan 

hakları ihlalleri ve azınlıklara uygulanan baskılar ülkede istikrarı olumsuz 

etkileyen unsurlar arasında.2 Ülkede kendi tarihi, dili ve kültürüne sahip 

135 etnik unsurun olduğu bilinmektedir. Fakat hükümet Müslüman olan 

Arakanlıları dışarıda tutmak istemekte ve Myanmar’ın etnik ulusu olarak 

tanımamaktadır. İngiliz sömürgesi zamanında yakın bölgelerden Rakhine’e 

göçlerin olduğunu ve bu göçler sonucu Rohingyaların toprak edindiğini 

iddia eden Myanmar hükümeti 12. yüzyılda bir devlet olarak var olan 

Arakan’ı tarihten silmeye çabalıyor.3 Bu sebeple belki de en kötü ayrımcılık 

örneklerinden birine şahit olan Müslüman Rohingyalar insan hakları 

ihlalleri sebebiyle ülkelerini terk etmek zorunda kalmaktadır. Tahmini 

olarak 2 milyon Müslüman Rakhine bölgesinde, birçoğu da Myanmar’ın 

baskılarından kaçarak geldikleri Bangladeş gibi komşu ülkelerde yaşam 

mücadelesi vermektedir.4 Birçok Arakanlı ise kaçış yolunda hayatını 
kaybetmektedir.
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Myanmar kuzeyinde Çin, batısında Hindistan ve Bangladeş, 
doğusunda Laos, güneydoğusunda Tayland ile komşudur. 
Bengal Körfezi ve Andaman Denizine kıyısı vardır. 676.578 
km² yüzölçümüne sahiptir. 55 milyonun üzerindeki nüfusun 
%87.9’u Budist, %6.2’si Hristiyan, %4.3’ü Müslümandır kalanı 
diğer dinlere mensuptur.*

Arakan ise Myanmar’ın batısında bulunan bir bölgedir. 
Arakan’da nüfusun önemli çoğunluğunu “Rohingya” 
Müslümanları ile Budist “Rakhine”ler oluşturmaktadır. 
1700’lü yıllara kadar kendi sultanlığı olan Arakan 1784’te 
Myanmar’ın işgaline uğramıştır. Sırasıyla İngiltere ve 
Japonya’nın işgalinde kalan bölge 1948’de tekrar Myanmar 
hâkimiyetine girmiştir.

İngiliz kolonisi olarak Burma olarak adlandırılan ülke askeri 
rejimin 1989’da değişimiyle Myanmar olarak adlandırılmaya 
başlandı. Birleşmiş Milletler’in Myanmar ismini tanımasına 
rağmen ülkedeki askeri rejimi tanımadıklarını göstermek için 
birçok ülke  “Burma”yı kullanmaktadır.

* https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bm.html
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Krallıktan işgale bir halk: Arakanlılar

Bengal Körfezi’ne kıyısı olan Myanmar’ın batısındaki Rakhin bölgesinde 

yaşayan Arakanlılar ülkedeki en büyük etnik grubu oluşturmaktadır. 

Arakanlılar 788 yılında bölgeye gelen Müslüman Arap tüccarlardan sonra 

İslam diniyle tanışmış5 ve bölge 1430’dan sonra Müslüman olan Arakanlılar 

tarafından sultanlıkla yönetilmiştir. 2010 yılında Richard Overy tarafından 

edit edilen Tam Dünya Tarihi/Complete History of the World kitabındaki 

haritada Arakan, 1500’lü yıllarda Güneydoğu Asya’daki kültürel farklılıkları 

ve başlıca dinleri göstermek için İslam Devleti olarak vurgulanmaktadır.6 

1784’te Myanmar kralı Budapaya büyük bir ordu göndererek Arakan’da 

soykırım yapmış ve bölgeyi işgal etmiştir. O dönemde Arakan’daki krallık 

medeni bir krallık olarak tanınmaktaydı. Yönetenler Moghs, Rakhine 

Mogh diğer bir adlandırmayla Kula (Hindu ve Müslümanlar) şimdilerde ise 

Rohingya olarak adlandırılmaktadır.7 

Rakhine bölgesi 1784’ten sonra ise tamamen Myanmar idaresi altına girdi. 

19. yüzyılda bölgede İngiliz işgallerine karşı birçok ayaklanma olduğu 
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bilinmektedir. 1826’daki Anglo-Burma Savaşı’yla İngilizlerin eline geçen ilk 
toprak parçası da burasıdır. II. Dünya Savaşı’nda Japonların işgali altındaki 
Rakhine bölgesine otonomi ve kendi ordusu Arakan Savunma Kuvveti 
(Arakan Defence Force)’ni kurma izni verildi. 1945’lerin başında Arakan 
Savunma Kuvveti itilaf devletinin safına geçerek Japonlara karşı savaşmıştır. 
1948’de Panglong Konferansı sonrasında 3 bölge de yeni kurulan Myanmar 
Birliği’ne dâhil edilmiş, 1950’lerde birlikten ayrılmak için çalışmalar 
başlatılmış ise de başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

Rakhine bölgesindeki Arakanlıların kaderi işgalle birlikte tamamen 
değişmiştir. Tarihi veriler ışığında Myanmar’ın bağımsızlığından sonra 
ülkeyi yöneten parlamenter hükümet 1948’den 1950’ye ve 1960’tan 
1962’ye kadar Arakanlıları, Kachin, Kayah, Karen, Mon, Rakhin ve Shan etnik 
gruplarında olduğu gibi etnik grup olarak kabul etmiştir. Fakat 1962’den 
sonra askeri yönetim Müslümanların bölgedeki varlığını tehlikeye atmış, 
yerli olmadıklarını iddia etmiştir. Tarihin çeşitli zamanlarında bağımsızlık 
mücadelesi veren Rohingya Müslümanlarının yerli olduğunu ve binlerce 
yıldır o bölgede olduklarını açıklayan birçok eser yazılmasına rağmen 
Myanmar hükümeti tüm bunları reddetmek için yayınlar bastırmış ve 
ABD, Japonya ve Bangladeş gibi ülkelerde de bu iddiaları içeren kitaplar 
yayınlamıştır. 8
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Arakanlılara uygulanan insan hakları ihlalleri

Myanmar hükümeti tarafından uygulanan politikalar sonucu Arakanlılar 

için kendi topraklarında yaşamak tam bir çileye dönüşmüştür. Günümüzde 

Myanmar’daki Arakanlıların %60’ı gıda yetersizliği sebebiyle zor şartlar 

altında yaşamakta ve alt yapıdan yoksun olarak hayatlarını sürdürmektedir. 

Myanmar hükümeti, Rakhine bölgesini ele geçirdikleri dönemden bugüne, 

Arakanlıların kendi ülkeleri üzerinde hak talep etmesini engellemeye, 

Müslümanları güç kullanarak topraklarından çıkarmaya çalışmakta ya da 

ölüme terk etmektedir.

Tayland’da Rohingyalı bir avukat grubunun yaptığı Arakan Projesi 

kapsamında çalışan Chris Lewa, bölgede etnik temizlik olarak adlandırılan 

bilinçli bir eylem planı uygulandığını kaydetmektedir. Arakanlılara 

uygulanan çeşitli haklarda engelleme, baskı ve zorla topraklarından göç 

ettirmenin bu planın bir parçası olduğunu belirtmektedir. Myanmar Devlet 

Başkanı Thein Sein’in sözde sivil bir hükümet olma söylemlerini, 2011’den bu 

yana siyasi mahkûmların serbest bırakılmaları ve basına uygulanan sansürün 
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rahatlatılacağı konularındaki 

reform çabaları olduğunu 

Batılı liderler hoş karşılasa da 

Arakanlılar hakkında bir değişimin 

yaşanmadığını aktarmaktadır.

1.3 milyona yakın Rohingyalı 

Myanmar’da tecrit edilmiş bir ya-

şam sürdürmektedir. İnsan hakla-

rı gruplarının açıklamalarına göre 

ülkede uygulanan hükümet po-

litikaları etnik temizlik olarak gö-

rülmektedir. Hayatta olanlar ise 

mutlak yoksulluk içinde yaşam 

mücadelesi vermektedir.9

11 Eylül saldırılarından sonra tüm 

dünyada başlatılan Müslüman 

karşıtlığı Myanmar’daki Müslü-

manlara da ağır bedeller ödetti. 

2012’nin ortalarında Myanmar 

Sitwe’de yaşanan münferit bir 

olaydan sonra bölgede anti-Müs-

lüman hareketi başlamış ve Müs-

lümanlar katledilmiştir. Müslü-

manların yaşadığı köyler yakılmış, 

kadınlara tecavüz edilmiş, yüzler-

ce insan öldürülmüştü.

Olaylar sırasında insan hakları ör-

gütlerinin bölgeye girmelerine ve 

gözlem yapmalarına da izin veril-

medi.

1.3 milyona yakın Rohingyalı 

Myanmar’da tecrit edilmiş bir 

yaşam sürdürmektedir. İnsan 

hakları gruplarının açıklamalarına 

göre ülkede uygulanan hükümet 

politikaları etnik temizlik olarak 

görülmekte, hayatta olanlar ise 

mutlak yoksulluk içinde yaşam 

mücadelesi vermektedir.



TÜRKİYE DİYANET VAKFI10

Arakan'da Uygulanan İhlaller

1. Köylerin ve Müslümanların ibadet mekânlarının yakılması,

2. Sivil halkın işkence görmesi ve öldürülmesi,

3. Siyasi tutuklamalar,

4. Kadınların her konuda zarar görmesi,

5. Seyahat yasağı uygulanması,

6. Oy kullanma hakkından mahrumluk,

7. Sağlık hizmetlerinden yoksunluk,

8. Devlet dairelerinde çalışma yasağı,

9. Eğitim hakkının engellenmesi,

10. Özel mülkiyet hakkının engellenmesi,

11. Şahsi arazilere el konulması,

12. Evlenmeleri halinde mali kısıtlama 
uygulanması, evliliklerin 
engellenmesi,

13. Askeri kamplarda ve yol 
yapımlarında zorunlu işçi 
olarak çalıştırılmalar, 10

14. Müslümanların nüfus 
sayımına dâhil 
edilmemesi,

15. Ağır vergiler 
uygulanması, haraç 
istenmesi, taşınır ve 
taşınmaz mallara el 
konulması,

16. İnanç özgürlüğünün 
ihlali gibi birçok hak 
ihlali uygulanmaktadır.
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Sürgündeki Arakanlılar 

Ülkelerinden zorla çıkarılan Arakanlılar saldırılardan kaçarak başta 

Bangladeş olmak üzere Tayland, Malezya, Avustralya, Suudi Arabistan, 

ABD ve daha birçok ülkeye sığınma talebinde bulunmaktadır. Mülteci 

statüsü bile alamayan binlerce kişinin durumu ise çözüm bekleyen konular 

arasındadır. İllegal olarak Bangladeş’e giriş yapan Rohingyaların vatandaş 

olmasına izin verilmemektedir. BM’ye göre 2012 ortalarında birçoğu tıklım 

tıklım doldurdukları dayanıksız botlarla Arakan’dan kaçmak zorunda 

kalmıştır. Her yıl yüzlercesi umutla kendilerini kabul edecek ülke aramak 

için çıktıkları yolculuklarda hayatlarını kaybetmektedir.11 Bengal körfezinde 

yüzün üzerinde botun kaybolduğu da kayıtlar arasındadır.12

BM tarafından “eziyet gören dini azınlık” olarak kabul edilen Rohingya 

Müslümanları, ülkenin batısındaki Rakhine eyaletinde derme çatma 

kamplarda yaşamla ölüm arasında gün geçirmektedir. Myanmar hükümeti 

tarafından yerli kabul edilmedikleri için “Bengalli” olarak tanımlanmaktadır.
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Eğitim haklarından mahrum, seyahat 
özgürlüğü olmayan Rohingyalar 2014 
Ağustos ayında başlayan nüfus sayımında 
hiçe sayılmıştır. Birleşmiş Milletler Nüfus 
Fonu (UN Population Fund/UNFPA)’nun da 
destek verdiği nüfus sayımı, insanlara etnik 
kimliği sorulduktan sonra, alınan cevaba göre 
kayıt düşüldüğü vurgulanmıştır. İnsanların 
verdiği cevap Rohingya ise görevlilerin 
kayıt almadığı belirtilmiştir.13 En son 1983’te 
yapılan nüfus sayımının 2014 verileri de 
ülkenin genel yapısını yansıtmamaktadır. 
Müslümanların sayılmadığı bir ülkede 
verilen rakamların doğruluğu da tartışmalı 
olarak kabul edilmiş, bu nedenle BM, 
Müslümanların Myanmar’da sayılmamasına 
sessiz kalışıyla eleştirilerin odağı olmaktaydı.

Myanmar’daki yetkililerin bölgedeki 
Müslüman çoğunluğun yaşadığı köyleri 
mühürlediği, Rohingyaları komşuları 
Bangladeş’ten gelen illegal göçmenler olarak 
gösterme çabasına girdiği söylenmektedir. 
Bazı durumlarda göçmen yetkililerine 
kayıt yaptırmak istemeyen Arakanlılara 
kaba kuvvet kullanılmakta ve “İslamcı 
militanlar” iddiasıyla tutuklanmaktadır. 
Ülkede Rohingyaların varlığı reddedilmekte 
ve etnik kökenlerinin Bengalli olduğu iddia 
edilmektedir. Bengalli olarak kayıt yaptırmak 
istemeyen neredeyse bütün Rohingyalar 
nüfus sayımı dışında bırakılmıştır. Mart 
2011’den bu yana Myanmar Başkanı olan 
Thein Sein’in Arakan Eylem Planı (Rakhine 
Action Plan) kapsamında kendilerini 

1951 Birleşmiş Milletler 

Mültecilerin Hukuki Statüsüne 

Dair Uluslararası Sözleşmesi’ne 

ve uluslararası hukuka göre; ırkı, 

dini, milliyeti, cinsiyeti, sosyal 

grup aidiyeti ve siyasi görüşü 

ne olursa olsun haklı bir zulüm 

korkusu yaşayarak ülkesinden 

ayrılmak zorunda kalan ve 

bu korku nedeniyle ülkesine 

dönemeyen veya dönmek 

istemeyen kişiler mülteci olarak 

tanımlanmaktadır. Sığınılan 

ülke yasal olarak tanımasa 

da, tüm bu sebeplerden 

dolayı Bangladeş’e göç 

etmiş Arakanlılar mülteci 

konumundadır.
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Rohingyalı gösteren kişilerin sadece vatandaşlığı geçersiz sayılmamakta, 

rejim güçlerince ülkede alıkonulmakta veya sınır dışı edilmektedir.14

BM’ye göre sadece 2014 yılında Bangladeş ve Myanmar’dan 53.000 kişi 

Tayland ve Malezya’ya kaçmak için botlarla tehlikeli bir yola çıkmıştır. 

Bunların 540’ının yolculuk sırasında hayatını kaybettiği kayıtlara geçmiştir. 

2012 yılından bu yana toplamda 120.000 kişinin sınırlardan ülkeyi terk ettiği 

bilinmektedir. Tayland ve Malezya’ya varabilenler ise yetkililer tarafından 

tutuklanmaktadır. Bazıları mülteci statüsü alırken diğerleri sınır dışı edilmekte, 

bir kısmı da Endonezya ve Avustralya’ya gitmeye çalışmaktadır.15

2016 Ekim ayında meydana gelen olaylarda Rohingyalara yapılan 

saldırılardan sonra İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) inceledikleri uydu 

görüntülerini değerlendirmiş eyaletteki bazı köylerde yer alan 1250 evin 

yıkıldığını tespit etmişlerdi. Operasyonlar sırasında yaklaşık 30 bin kişinin 

yaşadıkları köylerden ayrılmak zorunda kaldığı belirtilmişti.16 Olaylardan 

bu yana 69.000 Rohingya’nın Bangladeş’e kaçtığı belirtilmektedir. Bu 

saldırılar, önceki olaylarda yerinden edilmiş Rohingyaların sığındığı bölge 

ve kampların insani yardım girişine kapanmasına, bu kamplarda sayıları 

80.000’e ulaşan mağdur halka yapılan gıda yardımlarının durdurulmasına 

ve bölgeyle temasın tamamen kopmasına sebep olmuştur. Yaklaşık dört 

ay süren operasyonlar sonucunda en az 1.000 civarında Rohingya’nın 

öldürüldüğü tahmin edilmektedir. Bangladeş tarafına kaçan mülteci 

sayısının çok kısa zamanda 69.000’e ulaşmıştı.17
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25 Ağustos 2017’de ise bölgedeki bazı polis merkezine yapılan saldırılardan 
Müslüman Rohingyaları sorumlu tutan Myanmar Hükümeti Arakan 
eyaletine yönelik koordineli saldırılar başlattı. Orantısız saldırılardan 
dolayı Müslüman siviller ağır insan hakkı ihlallerine uğrarken bir yandan 
kaçmak için fırsat kolluyor. Çatışmalardan kaçarak Bangladeş’e sığınabilen 
Müslümanların sayısı 164 bin olarak biliniyor. Gönderilen uluslararası 
yardımların Myanmar yetkilileri tarafından sınırlandırılması on binlerce 
kişiyi de tehlikeye atmış durumda.19

1992 yılında BM ile Bangladeş arasında, Arakanlı mültecilerin güvenli bir 

biçimde ülkelerine dönebilmeleri için bir anlaşma yapılmış fakat bu anlaşma 

sonrası ülkelerine dönen mülteciler için gereken tedbirler alınmamıştır. 

Arakan’a dönen mültecilerin kendilerine ait evleri ve toprakları Myanmar 

askerleri tarafından müsadere edilmiştir. Mülteciler için ülkeden kaçma 

nedenleri devam ettiği için Bangladeş dışında yeniden sığınılacak bir ülke 

aramaya koyulmuşlardır. Mülteci statüsünde bulunan kişilerin zorla sınır 

dışı edilmesi, uluslararası mülteci hukukunun temel ilkelerinden olan “geri 

göndermeme” ilkesini açıkça ihlal etmekte ve mültecilerin can güvenliklerini 

de riske ederek akıbetlerini belirsiz hâle getirmektedir.20

18
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Müslümanlara uygulanan baskı ve zulüm 
sebebiyle başta dönemin Dışişleri Bakanı 
Ahmet Davutoğlu, dönemin Başbakanı 

Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine 
Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfı’nı temsilen 
dönemin Genel Müdür Yardımcısı Mustafa 

Tutkun, gazeteci, düşünür ve kanaat 
önderlerinden oluşan bir heyet Ağustos 

2012’de Arakan’daki Banduba Kampı’nda 
kalan Rohingya Müslümanlarını ziyaret 

etmiş ve dertlerini dinlemiş ve gelecek için 
yapılabilecek projeler gözlemlenmişti.
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Vakfımızın bölgedeki yardımları

Türkiye Diyanet Vakfı 2012 yılında Myanmar’da vuku bulan olayların 
ardından Arakanlı Müslümanlara yardım elini uzatmıştır. Arakan’dan kaçan 
ve Bangladeş’e sığınan Rohingya Müslümanlarına insani yardım ulaştırmış, 
özellikle Ramazan ve Kurban dönemlerinde onları yalnız bırakmamıştır. 
Mülteci statüsü alamayan yüzlerce insana iftar sofraları kurmuş, kurban 
paylarını dağıtmış ve Arakanlılar için projeler üretmek için çalışmalar 
başlatmıştır. Arakanlıların ayakları üzerinde durabilmelerine olanak 
sağlayacak projeler için Myanmar’daki Sitwe ve Bangladeş’teki Chittagong 
bölgelerinde faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Kamplarda hayat mücadelesi 
veren Müslümanların durumunun başka bir bölgeyle kıyaslanamayacak 
derecede acı olması yardımların aralıksız devam etmesi gerekliliğini ortaya 
çıkarmaktadır. Rohingya Müslümanlarının insani haklardan mahrum 
yaşamaları, yiyecek ve su sıkıntısı çekmeleri, sağlık ve eğitim gibi temel 
hizmetlere ihtiyaç duymaları sebebiyle kamuoyunu bilgilendirici yayınlar 
hazırlanmaktadır.  

Tüm bunların yanında Bangladeş hükümeti kendi ülkelerindeki 
nüfus yoğunluğundan kaynaklı fakirliği sebep göstererek Rohingya 
Müslümanlarının bölgeye gelmesini sınırlandırmaktadır.
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“Şimdi Arakan’a yardım zamanı” kampanyası

Türkiye Diyanet Vakfı dünyanın herhangi bir yerinde dili, dini ve ırkı 
sebebiyle baskı ve zulüm gören mazlumlar için kampanyalar düzenlemekte 
ve toplanan yardımları görevlilerce ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır. TDV 
2012 yılında Myanmar’da yaşanan katliamlardan kaçan ve mülteci olarak 
yaşam sürmek zorunda kalan Arakanlılar için “Şimdi Arakan’a Yardım 
Zamanı” kampanyası başlatmış 2012 yılında ailelere her ay düzenli bir 
şekilde 60 $ karşılığı günlük temel ihtiyaçlarını karşılayacak gıda, temizlik 
maddeleri ve mutfak eşyası yardımı yapmıştır.

2012 Ramazan döneminde başlayan kampanyaya aynı dönemde 
yaşanmakta olan insani krizden dolayı Mali ülkesi de eklenmiş ve toplamda 
31.573.069,09 TL tutarında bağış toplanmıştır. Toplanan yardımlar hem 
Bangladeş’teki Arakanlı mültecilere hem de Mali’deki ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırılmaktadır. Myanmar’ın uyguladığı politikalar sebebiyle Arakan’a 
girmek neredeyse mümkün değildir.

“Şimdi Arakan’a yardım zamanı” 

kampanyasına Türkiye halkı 

tarafından 

31 milyon 500 TL 
bağış yapıldı.

Bağışlar Bangladeş’teki Arakanlı 

mülteciler için sosyal ve eğitim 

yardımlarında kullanılmaktadır.

Kampanya ve yardım 

çalışmalarımızda TDV’ye 

bağış yapan ve destekleriyle 

yanımızda olan tüm hayırsever 

Türkiye halkına teşekkür ederiz.
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Sosyal yardımlar

Baskı ve zulüm sebebiyle Myanmar’daki Arakan 
topraklarından kaçarak Bangladeş’e sığınan 
Rohingyalılar derme çatma kamplarda veya 
saklandıkları boş arazilerde yaşam mücadelesi 
vermektedir. Her yıl Ramazan ve Kurban 
dönemlerinde ihtiyaç sahibi ülkelere yardım 
ulaştıran TDV Ramazan ayında, Kurban Bayramı’nda 
ve kriz durumlarında gıdadan barınmaya temel 
ihtiyaç malzemelerini Arakanlı ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırmaktadır. Aynı zamanda Bangladeş’teki 
mülteci kamplarındaki yetimhanelere gıda ve 
kıyafet yardımı yapmaktadır.

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 2012-2017 yılları 
arasında gerçekleştirilen Ramazan faaliyetleri 
kapsamında Arakan’da 16.950 gıda kolisi 
dağıtılmış, 14.850 kişiye iftar verilmiştir. 2017 
Kurban programı çerçevesinde Arakanlılara 
yönelik 4.690 hisse kurban kesilmiş ve bugüne 
kadar Arakanlılar için toplam 16.667 hisse 
kurban kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır. 
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Eğitim yardımları

Uluslararası Malezya İslam Üniversitesi’nde farklı alanlarda 8 lisans, 4 
lisansüstü toplamda 12 Arakanlı öğrenci TDV’nin destekleriyle öğrenim 
görmektedir. Bangladeş Uluslararası Chittagong İslam Üniversitesi’nde 
110 ve Türkiye’de İstanbul, Bursa, Konya ve Kayseri’de (Bursa Uluslararası 
Murat Hüdavendigar, İstanbul Bayrampaşa, İstanbul Fatih Sultan Mehmet 
ve Kayseri Şehit Ömer Halisdemir Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri) 
bulunan Uluslararası İmam Hatip liselerinde 11 öğrenci desteklenmektedir. 

Pakistan’ın Karaçi bölgesine yerleşen Arakanlı mülteci ailelerin çocuklarına 
yaygın öğrenim desteği veren TDV 4000 öğrencinin eğitim ihtiyacını 
karşılamaktadır. 

Myanmar’daki resmi merciler çoğunluğu koyu ten rengine sahip 
Rohingyanın üniversitelere dönmesini istememektedir. Bölgede öncesinde 
de var olan fakat daha keskin biçimiyle kendini gösteren ırkçılık ve ayrımcılık 
dalgası yayılmış, öğrenciden çiftçiye bütün Müslümanların yaşam alanını 
yok etmiştir. Myanmar hükümeti Sitwe’nin merkezinde kalan ve evlerini 
terk etmek zorunda kalan köylülerin ve okullarını bırakmak zorunda 
kalan öğrencilerin geri dönüşüne izin vermemektedir. Uluslararası Lisans 
Öğrencileri Destek Programı Kapsamında, Myanmar asıllı bir öğrenci de 
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Arapça hazırlık sınıfında eğitimine 
devam etmektedir.
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TDV Arakanlıların eğitim hakkından yoksun 

kalmaması için çalışmalar başlatmış, Eğitim 

ve Kültür Hizmetleri bünyesinde 

4 bin 134 Arakanlı öğrenciyi 

destek kapsamına almıştır.

Türkiye Diyanet Vakfı 2012-2017 yılları 

arasında Arakanlı Müslüman kardeşlerimize 

Kurban Bayramı ve Ramazan ayında gıda 

yardımları, acil insani yardımlar, eğitim 

desteği başta olmak üzere 

11 milyon 920 bin 192 ₺ 
tutarında yardım faaliyeti gerçekleştirmiştir.
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Sonuç

Myanmar hükümeti yerli halk olan Arakanlılara etnik temizlik uygulamakta, 

kendilerine ait topraklardan zorla çıkarmakta, yok sayarak ölüme terk 

etmektedir. İşkence, tecavüz, zorla haksız yere alıkoyma, yurtlarından 

çıkarma gibi insan hakları ihlallerine karşı seslerini duyurma çabasına 

giren Arakanlılar için hayat çekilmez hale gelmiştir. Myanmar hükümeti 

Arakan’daki Müslümanları yerli kabul etmeyerek yasal vatandaşlık haklarını 

ellerinden almaktadır.

Arakanlılar kendi topraklarında sistematik bir şekilde insan hakları 

ihlallerine uğramaktadır. Tüm bu ihlaller insanlığa karşı işlenmiş suçlar 

arasına girmektedir. Myanmar hükümeti ülkede işlenen herhangi bir suçun 

günah keçisi olarak da Arakanlıları hedef göstermekte ve baskının dozunu 

artırmaktadır. 2012 yılında Arakanlılara karşı başlatılan linç eylemlerinde 

ise yüzlerce insan hayatını kaybetmiş, binlercesi topraklarını terk etmiştir. 

Yalnızlaştırılmış ve dünya ile bağı kesilmiş Arakanlılar kendilerine uzanacak 

bir kardeş eli beklemektedir. İnsani yardım ve eğitim alanında faaliyet 
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gösteren TDV 2012’den bu yana faaliyetlerini Arakan’da da yoğunlaştırmış 
ve Bangladeş’e göçmek zorunda kalan Müslümanlara el uzatmıştır. 
Ramazan ayı, Kurban Bayramı dönemlerinde bölgeya yardım götüren 
TDV Müslümanların ihtiyaçlarını belirleyerek gelecek nesillerin inşası için 
4 bin 134  Arakanlı gence Türkiye, Pakistan, Malezya ve Bangladeş’teki 
ilköğretim, lise ve üniversitelerde eğitim desteği vermektedir. Arakanlıların 
temel eğitimden dahi yoksun olmaları daha fazla öğrencinin lise ve üstü 
eğitim kurumlarına başvurusunu engellemektedir.
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