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Cizre’deki Genel Durum
IMPR Humanitarian olarak IŞID örgütünün saldırıları sonrası ortaya çıkan göç dalgalarını yerinde
tespit etmek amacıyla yaptığımız saha izlenimlerinin bir diğer ayağını 16 ve 17 Ağustos 2014
tarihinde Şırnak ilinin Cizre ilçesine yapmış bulunmaktayız. Şırnak ilinin Silopi ilçesindeki
sığınmacıların durumunu ortaya koyan raporun ardından IMPR Humanitarian ekiplerinin bir kısmı
da doğrudan Şırnak ilinin Cizre ilçesinde çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Sahada yapılan durum
çalışması raporunda Cizre ilçesine yerleştirilen Ezidilerin bir kısmının belli bölgelerde toplandığı
tespit edilmiştir. Bu kapsamda Organize Sanayi Bölgesi olarak daha önce hazırlanmış bulunan,
fakat taşınma işleminin gerçekleştirilmemiş olmasından dolayı boş ve kapalı dükkanlara Ezidlerin
yerleştirildiği tespit edilmiştir. IMPR Humanitarian Kriz Masası Ekipleri, yaşanan göç ile Ezidi halkın
kullanımına sunulan organize sanayi bölgesinde koordinasyonu sağlayan Cizre Kent Meclisinden
İsmail Yanık ve Şerafettin Elçi ile bir toplantı ve bilgi alış verişinde bulunmuştur. Ardından doğrudan
Ezedi sığınmacıların kaldığı bölgelerde görüşme ve gözlemler gerçekleştirilmiştir. Bu konudaki
saha çalışmasının uluslararası kamuoyu ile paylaşılmasının önemli olduğunu düşünmekteyiz.

Cizre Bölgesindeki Ezidi Sığınmacıların Sayısı
Cizre’de yerel otoriterler ve halk birlikte organize olarak sığınmacıların güvenli bölgelere
yerleştirilmesine katkı sağlamaktadır. Özellikle Cizre belediyesinin eldeki imkânlar doğrultusunda
sığınmacıların yerleşim imkânlarının karşılanmasında büyük bir rol aldığının not edilmesi gereklidir.
Bu konuda hem yerel koordinasyon birimleri hem de sığınmacılarla gerçekleşen görüşmelerin
sonucunda elde edilen notlara göre;
•

Organize sanayi bölgesinde kalan sığınmacı sayısı: 449

•

Cizre Merkez Cudi Mahallesinde bulunan halk evine yerleştirilen sığınmacı sayısı: 187

•

Devlet hastanesi yanındaki alana yerleştirilen sığınmacı sayısı: 35

•

Mem û Zîn Kültür Merkezi’ne yerleştirilen sığınmacı sayısı: 75

•

Cizre’de 17.08.2014 tarihinde yerleşen sığınmacıların toplamı: 746

•

Günlük olarak Cizre’ye gelen sığınmacı sayısı: 100-150

•

Öngörüler, 1 ay içerisinde sığınmacı sayısının çok daha yüksek rakamlara ulaşacağı yönündedir.

Yerleşimcilerin İhtiyaçlarının Karşılanması
Ezidi sığınmacılar için hazırlanan alan toplam 25 işyerinden oluşmaktadır. Dükkân şeklinde olan
yerler her ne kadar kalıcı yerleşim yeri olmasa da ilk etapta ihtiyaçların karşılanması açısından
oldukça önemli olmuştur. Bu kapsamda her bir iş yerinde ortalama 30 kişi kalmaktadır. Bu durum
aileler açısından zor olmakla birlikte, uluslararası toplumun desteği olmadan bunun sunulması
da oldukça önemlidir. Mevcut yerin yönetimi ve Koordinasyonub Cizre Belediyesi ve Kent Konseyi
tarafından sağlanmaktadır. Bu kapsamda sınırlı sayıdaki Ezidi göçmenin kalma sorunu karşılanmış
olunmaktadır.
Öte yandan temel ihtiyaçların karşılanması ile ilgili olarak Belediye’nin kendi imkânlarıyla
ihtiyaçları karşılama noktasında büyük bir özveri gösterdiği söylenebilir. Sığınmacıların en az günde
üç öğün yemek alması için Belediye gerekli organizasyonu ve desteği sağlamaya çalışmaktadır.
Yiyeceklerin karşılanması noktasında yerel esnafın ortak bir şekilde maddi ve gıda yardımında
bulunduğu IMPR Humanitarian Kriz Masası ekiplerince tespit edilmiştir.
Gıda dışındaki ihtiyaçların karşılanması noktasında sıkıntıların yaşandığı dikkat çekmektedir.
Uluslararası toplumun acil olarak temel insani giderler için işbirliğine yönelmesi gerektiği tespit
edilmiştir.

Görüşme Notları
Sınır kapısında geçiş sırasında pasaportsuz olanların geçişine izin verilmediğinden aile bireylerinin
bazılarının Irak sınırında kaldığı ifade edilmiştir. Bu nedenle aile bölünmesinin tüm bölgelerde
önemli bir sorun olduğu ve travma yaşayan ailelerin sorunlarını derinleştirdiği ifade edilmiştir.
İlk etapta Cizre ve Silopi’ye yerleştirilen sığınmacıların Mardin ilinin Midyat ilçesinde kurulu
bulunan mülteci kampına götürülmesi yönünde bir iradenin ortaya çıktığı sığınmacılar tarafından
dile getirilmektedir. Cizre ilçesindeki organize sanayi bölgesinde kurulan sığınmacı barınma
alanının koordinasyonunda yer alan görevlilerin verdiği bilgiye göre; 15 Ağustos 2014 tarihinde
otobüslerle Midyat ilçesine gönderilen sığınmacılar, kampa vardıklarında Suriyeli Sünni Arap
mültecileri gördükten sonra büyük bir panik ve korkuya kapılmışlardır. Kadın ve çocukların korku
ve ağlayışlara başlamasının ardından Ezidi kitlesi daha güvenli olarak gördükleri Cizre’deki
barınma alanına geri dönmüşlerdir.

“

İsmini belirtmek istemeyen bir sığınmacı, Midyat’taki kampa gittiklerinde Sünni
Arapların orada olduğunu fark ettiklerini; Sünni Arapları gördüklerinde ise ilk
etapta kendilerinin topluca öldürülmek için kampa getirildiklerini düşünerek büyük
bir korkuya kapıldıklarını dile getirmiştir. Sığınmacı, bu nedenle hemen Midyat’taki
kampı terk etme kararı aldıklarını belirtmiştir.

Sığınmacılar ile yaptığımız görüşmelerde yaşanan trajedinin boyutlarının ne kadar büyük ve
derin olduğunu daha iyi anlamaktayız.

“

Cizre barınma merkezinde konaklayan ismini vermek istemeyen bir kadınla yaptığımız
görüşmede: IŞİD saldırısı öncesinde kendisinin, eşinin ve 14 ve 6 yaşlarındaki
çocuklarının Şengal’in Türkiye sınırına yakın köylerde yaşadıklarını; 18 yaşındaki
kızının da Şengal ilçesinin merkezinde yaşadığını belirti. IŞİD saldırısı sonrasında
büyük kızının IŞİD tarafından esir alındığını, 6 yaşındaki erkek çocuğunun da pasaportu
olmadığı için Irak sınırında kalmak zorunda olduğunu ve bunun insani bir durum
olmadığını ifade etmiştir. Görüşmeci geri kalan çocuklarının canlarını kurtarmak
istediğini ve büyük bir korku yaşadığını ifade etmiştir.

“
“
“

İsmini vermek istemeyen bir diğer sığınmacı da kendilerinin yaşanan bunca travmadan
sonra Mardin ilinin Midyat ilçesindeki Suriyeli sığınmacılar için kurulan sığınmacı kampına
gönderilmek istenmesine bir anlam veremediğini belirti.
İsmini vermek istemeyen bir sığınmacı 16.08.2014 tarihinde Midyat ilçesinde bulunan
sığınmacı; kampına gönderildiklerinde kampta olan Suriyeli Sünni Arap sığınmacıları gören
çocuk ve kadınların kampa yerleşmeyi kabul etmediklerini ve bu nedenle Cizre kampına
geri döndüklerini belirtmiştir.
İsmini vermek istemeyen bir diğer görüşmeci ise, tüm ümitlerini yitirdiklerini yalnızca
yaşamak için 6 gün boyunca dağlarda yürüdüklerini, dağda yaşanan trajediye tanık
olduktan sonra en küçük seste dahi herkesin korkuya kapıldığını ve ölüm hissi yaşadıklarını
ifade etmiştir.

NOT:Yetkililerden aldığımız bilgiye göre 17.08.2014 tarihinde organize sanayi bölgesi dışında yer
alan sığınmacılar da bu bölgeye nakledilecekler.
Temel ihtiyaç ve talepler:
•

Gıda

•

Çocuk Maması

•

Temel Temizlik malzemesi

•

Vantilatör

•

Konteynır veya benzeri bir barınak ortamının oluşturulması

IMPR Humanitarian Önerileri
•

Acil olarak Cizre’deki koordinasyon merkeziyle irtibatlı bir şekilde temel gıda malzemeleri
bölgeye gönderilmelidir.

•

Bölgeye mülteci akının büyüyerek devam ettiği dikkate alındığından, yerleşime uygun birimlerde
kamp inşa edilmelidir.

•

Ezidilerin Midyat’taki kampa yerleştirilmesi politikasından vazgeçilmeli ve tarihi Ezidi köylerinin
birinde kalıcı bir kamp inşa edilmelidir.

•

Çocuklar başta olmak üzere, gelenlerin acil gıda ihtiyaçlarının karşılanması için temel gıda
maddelerinin yanı sıra maddi destekler de koordinasyon merkezlerine aktarılmalıdır. Temiz su
ihtiyacı, hazır yemeklerin yanı sıra kalıcı birimlerin inşası ile birlikte ev ve mutfak giderleri
karşılanmalıdır.

•

UNHCR, ECHO ve uluslararası yardım kuruluşları koordinasyon içerisinde bölgedeki insani drama
yönelik olumlu bir tepki vermelidir.

•

Temel ihtiyaçlarla birlikte travmayla mücadele konusunda yerel dilleri bilen sosyal çalışanlar,
psikologlar ve insani yardım alanlarında faaliyetler yürüten kesimler çocuk ve kadınlara yönelik
iyileştirme çabaları içinde yer almalıdır.

Not: IMPR Humanitarian Kriz Masası gerekli olan tüm bilgi ve bölgedeki koordinasyonların
sağlanmasında her türlü desteği vermeye hazırdır.

IMPR HUMANITARIAN HAKKINDA
IMPR-Humanitarian, bir sivil toplum kuruluşu olarak, mülteci hakları, doğal afetler, krizler,
çatışmalar, insan hakları ihlallerinden etkilenmiş birey ve toplulukların ihtiyaçlarını, sorunlarını,
yaşam koşullarının iyileştirilmesini ve temel gereksinimlerin karşılamalarına katkı sağlayan Türkiye
merkezli bir insani yardım kuruluşudur. IMPR Humanitarian ayrım gözetmeme, şeffaflık, tarafsızlık
ve hesap verilebilirlik ilkeleri ile çalışmalarını ulusal ve uluslararası alanda sürdürmektedir. IMPRHumanitarian ulusal ve uluslararası düzeyde yaptığı aktiviteler ve acil destek çalışmalarıyla krizden
etkilenen birey ve toplulukların yaşam koşullarının iyileştirilmesinde rol oynamaktadır.
IMPR-Humanitarian düzenli olarak krizden etkilenmiş kesimlerin durumlarını analiz eden saha
çalışmaları ve raporlar yayınlayarak ilgili kuruşların dikkatini krize bölgelerine yöneltmektedir. IMPRHumanitarian krizden etkilenmiş birey ve kesimlere ayrım gözetmeksizin, şeffaflık ve tarafsızlık
prensipleri çerçevesinde doğrudan ve hızlı bir şekilde yardım etmeyi temel ilke olarak benimsemiştir.
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