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SİLOPİ’DEKİ EZİDİLER
HAKKINDA RAPOR

Silopi Genel Durum
Silopi, Ezidi sığınmacıların Türkiye’ye giriş yaptıkları ilk toplama

noktası özelliğiyle dikkat

çekmektedir. Aynı zamanda bir transfer noktası olarak da önem kazanmıştır. Pasaport sahipleri Habur
sınır kapısından normal bir şekilde giriş yaparak Türkiye’ye gelmektedirler. Pasaportsuz olanların
aile bireyleri veya çocuk olmasına bakılmaksızın izin verilmemektedir. Öte yandan pasaportsuz
geçiş yapmak isteyenler ise Dicle ve Hezıl çayı üzerinden geçiş yaparak kaçak yollarla güvenli
bölgelere ulaşmaya çalışmaktadırlar. Sahadaki görüşme ve gözlemler sonucunda günde yaklaşık
150-200 kişinin kaçak yollarla Türkiye’ye sığınmaya çalıştığı dikkat çekmektedir. Sığınmacıların
Silopi’ye ulaşabilmeleri için kullandıkları yöntem aynı zamanda kişilerin can güvenliğini tehdit
etmektedir. Silopi’ye gelen sığınmacılara ilk desteği şehirde kurulan koordinasyon merkezi
vermektedir. Sığınmacıların doğrudan Midyat’taki kampa götürülmesine dönük cabalara karşın,
sığınmacılar bunu açık bir şekilde reddetmektedirler. Midyat’taki kampta Sünni Arapların kalması,
inanç düzeyindeki hassasiyetler ve yaşanan travmalar sığınmacıların kamplara yerleştirilmesinin
telafisi zor sorunlara yol açacağı belirtilmektedir.

Sığınmacıların Durumu
Yerel otoritelerle yapılan görüşmeler ışığında Silopi ilçesinde toplamda 2100 kişinin olduğunu
öğrenmekteyiz. Daha detay veriler çerçevesinde ise Silopi Kampı’ndaki Afet Konutları’nda 220’si
çocuk olmak üzere toplam 760 kişinin bulunduğu söylenebilir. Bununla birlikte Silopi, sadece
sğınmacıların kaldığı değil, aynı zamanda üzerinden geçiş yapıldığı bir yer özelliği taşıyor. Öyle ki,
şu zamana kadar Silopi’den Cizre’deki Sanayi Bölgesi’ne 60 aileden 350 kişi nakledilirken Midyat’a
da 160 kişi sevkedilmiştir. Dolayısıyla nüfus yoğunluklu olarak Mardin-Midyat, Urfa-Viranşehir ve
Batman, Diyarbakır ve Cizre’de bulunmaktadır.
Silopi’deki kamp hakkında gelen bilgi vermek gerekirse, başta kampın koordinasyonundan
bahsetmek gerekmektedir. Kampın koordinasyonu ve yönetimi başta Silopi Belediyesi olmak üzere,
çeşitli STK’ların desteğiyle yürütülmektedir. Kamp, Silopi merkeze iki kilometre uzaklıktadır.
Kamp içerisinde girişte iki kayıt noktası bulunmaktadır. İlk gün kampa gelenlere aşı ve damla
yapılmaktadır. Ayrıca bu noktalarda kampa giriş-çıkış yapanlar kontrol edilmektedir. Ancak söz
konusu kayıt sistemi belirli bir sistematikten yoksundur.

Kampta sığınmacılar 21 eski afet konutu ve 13 çadıra yerleştirilmiş durumdadır. Kamptaki
konutlarda tuvalet ve banyolara ek olarak, altışar kadın ve erkek banyosu ve 12’şer kadın ve
erkek tuvaleti, Silopi belediyesine ait gezici sağlık aracı bulunmaktadır. Bunların dışında, her
afet konutunun yanında da birer su deposu vardır. Bir çocuk rehabilitasyon çadırı bulunmaktadır.
Kampta kalanlara gıda ihtiyaçları üç öğün olacak şekilde kurumlar ve şahıslar tarafından
karşılanmaktadır.
Sığınmacılar Midyat’taki Çadır Kent’e nakledilmesi gündemdedir. Kamp sakinleri ise bölgedeki
yoğun Arap nüfusunun varlığından dolayı gitme konusunda isteksizler. Yaşadıkları travmadan
dolayı sığınmacılar Sünni çoğunluğun bulunduğu coğrafyalara gitmek istemiyorlar. Genel
gözlemlerimiz neticesinde savaş sonrası travmanın atlatılabilmesi hususunda yerel dilleri bilen
psikolog, sosyolog ve sosyal çalışanlara ihtiyaç vardır.
Sınırda pasaportsuz geçişlere izin verilmediğinden dolayı insanlar Dicle ve Hezıl çayı üzerinden
geçiş yapmıştır. Sığınmacıların Silopi’ye ulaşabilmeleri için iki günlük yol katettikleri
düşünülürse bu durumun, kişilerin can güvenliğini tehdit edegeldiği söylenebilir. Bunun yanı
sıra pasaportu olanlar Habur sınır kapısını kullanmıştır. Aile ebeveynlerinin bütününde pasaport
bulunmadığından, aileler dağılmış durumdadır. Pasaportu olan ebeveynler sınırı geçerken
olmayanlar sınır ötesinde kalmaktadır. Sınır dışında kalanların büyük çoğunluğunu pasaportları
olmayan çocuklar oluşturuyor.
Silopi’deki Ezidilerin güncel durum değerlendirmesini yapabilmek ve gerekli ihtiyaç noktalarını
çıkarıp bu doğrultuda ivedi önlem almak için şu verilere sahibiz:
•

Silopi’deki sığınmacıların ekseriyeti Şengal ve Musul yakınlarındaki köylerden gelmiştir.

•

Silopi ilçesinde toplamda 2100 kişi bulunuyor. Bunlar;
1. 760 kişi Silopi Kampı’nda olacak şekilde, ilçe merkezi ve köylerinde bulunuyor.
2. 160 kişi Midyat’a nakledilmiştir.
3. 350 kişi Cizre’ye sevkedilmiştir.

Tüm Bu Veriler Işığında Genel Anlamda İhtiyaçları Şöyle Sıralayabiliriz:
•

Barınma ihtiyaçları acil olarak çözülmelidir. Bunun için Midyat’taki kamp yerine halen Ezidi
köylerinin olduğu bölgelerde yeni bir kamp inşa edilmelidir.

•

Transfer ve toplama merkezleri daha sağlıklı olarak sürekli bir şekilde gıda, temiz su gibi
temel ihtiyaçlar bağlamında desteklenmelidir.

•

Çocuklar için çocuk maması ve gıda malzemeleri temin edilmeldir.

•

Gıda ve giyinme ihtiyaçlarının düzenli karşılanması için belli düzenlemeler yapılmalıdır.

•

Kadın ve çocuklar için acil hijyen malzemelerinin karşılanmalıdır.

•

Silopi’de bir transfer birimi kurularak, transferler düzenli bir şekilde ve güvenli araçlarla
gerçekleştirilmelidir.

•

Tıbbı ihtiyaçlar acil olarak karşılanmalı ve gelen hastaların tedavi edilmesi için bazı kararlar
alınmalıdır.

•

Psikolog, sosyolog ve sosyal çalışanlar acil olarak kadın ve çocukları kapsayan aktiviteler
düzenlemelidir.
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prensipleri çerçevesinde doğrudan ve hızlı bir şekilde yardım etmeyi temel ilke olarak benimsemiştir.
IMPR Humanitarian
Mustafa Kemal Mah. Barış Sitesi 2093 (74) Sok. No: 46 Çankaya-Ankara
IMPR Humanitarian Urfa Toplum Merkezi
Sarayönü Cad. Karameydan Camii Yanı – ŞANLIURFA /Merkez
IMPR Humanitarian Mardin Ofisi
İpek Yolu Mahallesi, Nusaybin Caddesi, No:15-Kat-6, Kızıltepe-Mardin
www.imprhumanitarian.org
info@imprhumanitarian.org

