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Feyyat Özyazar

1954 yılında Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde doğdu. İskenderun Asliye Hukuk Mahkemesin-
de kısa süre katiplik yaptıktan sonra ayrılıp Reyhanlı’da serbest olarak arzuhalcilik yap-
mıştır. Halen bir yerel gazetede köşe yazarlığı yapmaktadır. Yayınlanmış pek çok makale 
ve röportajları ile bir şiir kitabı bulunmaktadır. Feyyat Özyazar ORSAM Danışmanıdır.
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TAKDİM

Suriye’den yaşanan iç savaş nedeniyle tüm komşu ülkelere büyük göç dalgaları yaşanmaya devam 
ediyor. Suriye’de istikrarsızlığın ne zaman sona ereceğini hiç kimse kestiremiyor ve iç savaş her 
geçen gün daha kötü bir hal almaya devam ediyor. Bu süreçte önemli aşamalardan biri de 21 
Ağustos 2013 tarihinde Şam’ın banliyölerinde gerçekleşen kimyasal silah saldırısı oldu. Rejim ve 
muhalefet kimyasal silah saldırısı konusunda birbirlerini hedef  gösterirken uluslararası camianın 
geneli saldırı nedeniyle Şam yönetimini suçlamaktadır. Bu saldırı ABD’nin askeri operasyonunu 
gündeme getirmiş ancak Rusya’nın “Suriye kimyasal silahlarını teslim etsin” teklifi ile şimdilik bu 
adım ertelenmiştir. 

Ancak kimyasal silah saldırısı iç savaşın insani boyutunu bir kez daha tüm çıplaklığı ile gözler 
önüne sermiştir. Daha başka kimyasal silah saldırıları olabileceği ve ABD’nin askeri operasyon 
düzenleme ihtimalinin belirlemesi ile Suriye’den dışarıya göç dalgasında artış yaşanmıştır. Türkiye 
bu göç dalgasının önemli noktalarından birini oluşturuyor. Ekim 2013 itibarıyla 200 bini aşkın 
Suriyeli kamplarda ve rakamı tam bilinmemekle birlikte daha fazlası kamplar dışında Türkiye’de 
ikamet etmektedir. Göç edenlerin önemli bir kısmını kadınlar ve çocuklar oluşturmaktadır.

ORSAM olarak başlangıçtan bu yana iç savaşın insani boyutu ile yakından ilgileniyor. Türkiye’ye 
farklı nedenlerle göç eden Suriyelilerin hayat hikayelerini yansıtan yüzlerce röportaja yer verdik. 
Elinizdeki rapor röportajların derlemesinden oluşmaktadır. Bu çalışma Suriye’den gelen, çeşitli 
meslekten erkekler ile yapılan röportajları içermektedir. Suriyeli misafirlere olumlu katkı sunması 
dileğiyle raporu kamuoyunun ilgisine sunuyor ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz.

 

Hasan Kanbolat 
ORSAM Başkanı
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REYHANLI’DA SURİYELİLER İLE 
SÖYLEŞİLER - VI

ORSAM
ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİHazırlayan:  Feyyat Özyazar     

   ORSAM Danışmanı 

Halep’den gelerek Hatay’ın Reyhanlı ilçe-
sinde kalan Rayken Hadra el Caber ile söy-
leşi

Rayken Hadra el Caber görevimi yaparken 
keskin nişancılar tarafından vurulmuş, uzun 
süre Suriye’de ve Türkiye’de tedavi görmüş.

ORSAM: Kendinizden bahseder misiniz 
biraz?
 
Rayken Hadra el Caber: Suriye Halep el Mi-
den bölgesinde yaşıyorum, 53 yaşındayım, 
5 çocuğum var ve elektrik teknisyeniyim. 
Halep’te elektrik işletmesinde görevliyim. Ku-
rulu bir düzem iyi bir maaşım vardı, çocukla-
rımı da okutmuş ikisini de evlendirmiştim. İç 
savaş ile birlikte bütün Halepliler gibi benim 
de düzenimi bozdu, hayatımı mahvetti.

ORSAM: Halep’te yaşanan çatışmalardan 
nasıl etkilendiniz anlatabilir misiniz?

Rayken Hadra el Caber: Halep’te çatışmalar 
ve ayaklanmalar, gösteriler başlayınca doğ-
rusu ben fazla ciddiye almadım. 3-5 aylık bir 
mesele şöyle ya da böyle çözülür gider dedim. 
Devletin elektrik işletmesinde çalışıyorum 
diye muhaliflerden tehdit görmeye başladım. 
İşi bırakmamı o bölgenin elektriksiz kalmasını 
istiyorlardı. Ben ise maaş aldığımı, geçimimin 
bu olduğunu, bırakamayacağımı beyan ettim. 
20 Aralık 2012 tarihinde görevimi yaparken 
keskin nişancılar tarafından vuruldum. Kur-

şunun biri sağ gözüme geldi ve kulağımın ar-
kasından çıktı, bir diğer kurşun da ayağıma. 
Uzun süre Suriye’de ve Türkiye’de tedavi gör-
düm, şu anda gözüm görmüyor elektrikli san-
dalye ile dolaşıyorum.

Bu tedaviler bana 20 bin dolara mal oldu, 
Halep’ten ayrıldığım için işimi yani görevimi 
bıraktım, oradan da maaşım kesildi. Muha-
lif dediklerimiz bizlere özgürlüğü getirecek 
olanların Nizam ordusuna, Esad rejimine 
duydukları kin ve nefret benim görevimde 
ısrar etmem sonucu öfkelerini ve intikamla-
rını beni vurarak ve çalışanları korkutarak her 
şeye hakim olacaklarını zannettiler.

ORSAM: Reyhanlı’daki yaşantınızdan bah-
seder misiniz?

Rayken Hadra el Caber: Şu an Reyhanlı’da-
yım. Çocuklarım bana bakıyor, eşimde ya-
nımda ancak sürekli bakıma muhtaç olmak, 
aileye yük olmak ve bir hiç uğruna sakat kal-
mak beni kahrediyor. Bir yerden ters gitmeye 
başladı mı, hep ters gider, Halep’ten gelen ha-
berlere göre evimde bombalanmış, yıkılmış, 
eşyalarımız yağmalanmış, bir düşün sakatla-
dım, maaşımı kaybettim ve evim gitti. İşte iç 
savaş bu.

*Bu söyleşi, 28 Haziran 2013 tarihinde Feyyat 
Özyazar tarafından Hatay’ın Reyhanlı ilçe-
sinde gerçekleştirilmiştir.
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Suriye’den Türkiye’ye Gelerek Hatay’ın 
Reyhanlı İlçesine Yerleşen İmadiddin Da-
hir abu Aymen ile Söyleşi

İmadiddin Dahir abu Aymen “insanlar aç 
kaldığından saldırgan olmuş. Ruh hastalığı 
Suriye’de her yaşayanda var. Zira psikolojik 
olarak halk bitmiştir” diyor.

ORSAM: Kendinizi tanıtır mısınız?

İmadiddin Dahir abu Aymen: Suriye Hama 
El Rif bölgesinden geliyorum. 65 yaşında 5 
çocuk babasıyım. Emekliyim, çiftçilik yapıyo-
rum.

ORSAM: Suriye’de iç savaş öncesi hayatı-
nızdan bahseder misiniz?

İmadiddin Dahir abu Aymen: Hama bölge-
sinde seksen dönümlük zeytinliğim var. Yıl-
lardır bu zeytinleri yetiştirmenin sevinciyle 

yaşadım. Çocuklarım büyüdüğünde ağaçlar 
arasında güzel bir de yazlık ev yaptılar. Bazı 
meyve ağaçları da bulunmaktadır, iki dönüm-
lük de sebze ekeriz. Üç kızım evli, iki oğlum 
da liseye kadar okudular. Ticaret ve çiftçilik 
yapıyorlar. Huzurlu düzenli bir hayatımız var-
dı. İç savaş çıkınca öncelikli olarak çocukla-
rım ve torunlarımı Hama bölgesinden uzak-
laştırmak amacıyla göç ettik. Bizim savaşma 
konusunda bir bilgimiz ve isteğimiz de yoktu. 
Evlerimiz bombalandı geçen yıl yani 2012 yılı 
zeytin mahsulu ağaçlarda kaldı. Çünkü can 
güvenliği yok. Ben aile fertlerimi riske ede-
mezdim. Mahsul ağaçlarda kaldı. Bölgemiz-
den Mahir abuzeydan isimli bir çiftçi geldi 
Reyhanlı’ya. Bana ver dedi bu mahsulü. 2013 
yılı mahsulünü de benden istedi. Bölgeyi terk 
edecek Reyhanlı’da ev kirası ödeyecek imkanı 
yokmuş bu yüzden Hama bölgesinde yaşıyor-
muş. Belli bir fiyata anlaştık. Almış çocukla-
rını, gelinlerini gelmiş, kendi ve eşiyle birlikte 
zeytinleri toplarken vurmuşlar ailece onları. 
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Ben bu ailenin ölümüne bir yerde sebep ol-
dum diye kahroluyorum.

ORSAM: Suriye’de şu anki mevcut durum 
hakkında neler söyleyebilirsiniz?

İmadiddin Dahir abu Aymen: Suriye’nin her 
tarafı böyle. Nereden bomba gelecegi, nere-
den füze yağacağı belli değil. Herşeye katla-
nan insanlar, ayrıca soyguncular da ırz, na-
mus düşmanlarından da kurtulamıyorlar.

ORSAM: Orada bulunan insanlar hakkın-
da neler söyleyebilirsiniz?

İmadiddin Dahir abu Aymen: Bazı insanlar 
aç kaldığından saldırgan olmuş. Ruh hastalı-
ğı Suriye’de her yaşayanda var. Zira psikolojik 
olarak halk bitmiştir. Dereler ve akarsular ze-
hirli, hayvanların otlakları kurumuş ve insan-
ların mahsulleri toplama imkanı yok. Böyle 
bir ortamda yaşamak mucize.

*Bu söyleşi, 28 Haziran 2013 tarihinde Feyyat 
Özyazar tarafından Hatay’ın Reyhanlı ilçe-
sinde gerçekleştirilmiştir.

Suriye’den Türkiye’ye Gelerek Hatay’ın 
Reyhanlı İlçesine Yerleşen Kusay Mustafa 
Talip ile Söyleşi

Kusay Mustafa Talip İstanbul’la gidip hamal-
lık yapmış, ancak ücretin azlığı ve işin ağırlığı 
yüzünden Reyhanlı’ya geri dönmüş.

ORSAM: Kendinizi ve Suriye’de iç savaş 
öncesi hayatınızı anlatır mısınız?

Kusay Mustafa Talip: Suriye İdlib Keferzay-
te Bölgesinden geliyorum. 47 yaşında 4 çocuk 
babasıyım, işçiyim.

ORSAM: Suriye’den ayrılma nedenleriniz 
nelerdir?

Kusay Mustafa Talip: Suriye’den geleli iki ay 
oldu, orada hiçbir mal varlığım yoktu. Babam-
dan kalma eski bir ev vardı. Bombardımanda 
kaybettim. Birkaç eşyamız vardı onları yükle-
yip hudut bölgesine geldik. Oradan da kaçak 
yolla Reyhanlı’ya geçtik. 

ORSAM: Suriye’deyken tanık olduğunuz iç 
savaş döneminden bahseder misiniz?

Kusay Mustafa Talip: Uzaktan top atışları, 
tank atışları gerçekleşiyor. Çeşitli bombalar 
atılıyordu. Bir hedef olmaksızın rastgele hal-
kın üzerine atıyorlardı. Acıma da yok. Kim 
ölürse ölsün, nasıl ölürse ölsün fark etmiyor. 
Şuurlarını kaybetmiş bizim askerler, ellerinde 
ne varsa sivil halkın üzerine atıyorlar. Bölge-
mizde çok sayı da kadın ve çocuk öldü. Yaşlı 
ve sakatlar evlerinde mahsur kaldı ve enkaz 
altında can veren insan çok fazla.

ORSAM: Burada geçiminizi nasıl sağlıyor-
sunuz, ne gibi zorluklarla karşılaştınız?

Kusay Mustafa Talip: Reyhanlı’ya gelir gel-
mez baraka tipi bir ev buldum. Bana 150 li-
raya kiraya verdiler ancak iş bulamadım. 
Çocuklarımı Reyhanlı’da bırakıp, bir Suriyeli 
ile İstanbul’a iş aramaya gittim. İki hafta ha-
mallık yaptım. Dil bilmeden çevreyi tanıma-
dan. Toplu halde oturan Suriyeliler var. Bekar 
evleri olarak onlara kiralanmış. Bir dairede 
23 kişi kalıyorlar. İlk kiralayan 400 liraya ki-
ralamış. Daireyi sonra da evsiz olarak buldu-
ğu her Suriyeliden 50 lira aylık alıyor ticaret 
yapıyor. Hamalık işi sabahın 7’sinden akşamın 
6’sına kadardı. Ben işçiyim. Yıllardır tarlalar-
da ırgatlık yapardım ancak bu hamallık işi 
tarla işinden ağır. Üstelik doğru düzgün ye-
mek yiyemiyorum. 25 lira yevmiye veriyorlar. 
Belki de daha fazladır yevmiyemiz. Ancak 
bizi işe götürenler 25 diyorlardı. Dayanama-
dım çocuklarımda burada yalnız olduğu için 
Reyhanlı’ya geri döndüm. Reyhanlı’da sürekli 
iş yok. Arada sırada var ama olsun. Eşimin ve 
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çocuklarımın yanındayım. Hiçbir yardım ku-
ruluşunu tanımadığımdan hiç kimseden gıda 
yardımı alamadım.

ORSAM: Eklemek istediğiniz bir şey var 
mı?

Kusay Mustafa Talip: Suriye’de ise haberler 
hiç iyi değil aynı bombalar bütün İdlib kırsa-
lında devam ediyor.

*Bu söyleşi, 28 Haziran 2013 tarihinde Feyyat 
Özyazar tarafından Hatay’ın Reyhanlı ilçe-
sinde gerçekleştirilmiştir.

Suriye’den Türkiye’ye Gelerek Hatay’ın 
Reyhanlı İlçesine Yerleşen Maruf Hac Hi-
cab ile Söyleşi

Maruf Hac Hicab “İç savaş bitse de, Esad gitse 
de Suriye diye bir devlet yok artık” diyor.

ORSAM: Kendinizi ve Suriye’de iç savaş 
öncesi hayatınızı anlatır mısınız?

Maruf Hac Hicab: Suriye Humus el Haldiye 
bölgesinden geliyorum. 46 yaşındayım, 3 ço-
cuk babası, elektrikçiyim.

ORSAM: Suriye’den ayrılma nedenleriniz 
nelerdir?

Maruf Hac Hicab: Humus’dan 3 ay önce gel-
dim. Suriye’de iç savaşın çilesini çeken, şehit-
ler veren, yaralıların çok olduğu Haldiye böl-
gesinde yaşıyordum. Bölgemiz iki ay boyunca 
o kadar yoğun bombalandı ki, insanların ev-
lerinden yıkıntılar arasından çıkmasına bile 
fırsat vermediler. Fıçı bombalar bir yana, çok 
ses yapan, çocuklara çığlık attıran bombalar 
kullanılıyordu. Bu bombalar evleri temelin-
den sallayan, yer altındaki tesisatları bozan 
böceklerin bile yeryüzüne çıkmasına sebep 

olacak derecede şiddetli ve ses getiren bom-
balardı. Humuslular Lübnan sınırına daha ya-
kın ama oraya yetişmek için tek bir yolumuz 
vardı oda kapandı. Havadan da sık sık takip 
ediliyor. Lübnan hududuna yakın yerde seyre-
den araç veya canlı ne varsa vuruluyordu. Bu 
nedenle önce Hama bölgesine sonra da İdlib 
bölgesine göç oluyor.

ORSAM: Suriye’de tanık olduğunuz iç sa-
vaş hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Maruf Hac Hicab: O anda elimde bir kamera 
olmasını ve insanlara ibret olsun diye çekim 
yapacak imkan ve zaman olmasını isterdim. 
Hayvan ölüsünden çok insan ölüsü, harabe-
ye dönmüş şehirler, beldeler, köyler... Basit 
barınaklarda, naylon çadırlarda, yollarda ek-
mek, su bekleyen insanlar, güneş altında top-
rak içinde bekleyen çocuklar, kadınlar, yaşlı-
lar. Böyle bir manzara var şu anda Suriye’de. 
Aylardır karnı doymamış çocuklar, oyunca-
ğı olmayan, gece karanlıkta kalan çocuklar. 
Bomba sesleriyle uyudukları yerden ürkerek 
feryatlar içinde uyanan çocuklar. İşte tüm bu 
durumlar Suriye’de iç savaşın meydana getir-
diği durumlar.

ORSAM: Burada geçiminizi nasıl sağlıyor-
sunuz?

Maruf Hac Hicab: Reyhanlı’da iş buldum, 
350 liraya ev kiraladım. Çevreye uyum sağla-
maya çalışıyorum. Humus’dan gelme çok az 
insana rastladım Reyhanlı’da. Burada bulunan 
insanlar genelde İdlib ve Halep bölgesinden. 
Ama dertlerimiz ve sıkıntılarımız ortak, ha-
yallerimiz aynı. Hayaller içinde ve tahminler 
üzerinde konuşuyoruz. Haftaya biter, iki ay 
sonra biter veya bir yıl daha sürer gibi. 

ORSAM: Suriye’nin geleceği hakkında ne 
düşünüyorsunuz?

Maruf Hac Hicab: İç savaş bitse de, Esad git-
se de Suriye diye bir devlet yok artık.
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*Bu söyleşi, 28 Haziran 2013 tarihinde Feyyat 
Özyazar tarafından Hatay’ın Reyhanlı ilçe-
sinde gerçekleştirilmiştir.

Suriye’den Türkiye’ye Gelerek Hatay’ın 
Reyhanlı İlçesine Yerleşen Sühel Hamid el 
Cisri ile Söyleşi

Ziraat Mühendisi Sühel Hamid el Cisri, 
Reyhanlı’da bir arazi sahibinin yanında tarım 
işçisi olarak çalışıyor.

ORSAM: Kendinizi ve Suriye’de iç savaş 
öncesi hayatınızı anlatır mısınız?

Sühel Hamid el Cisri: Suriye Halep el Safa 
Bölgesinden geliyorum. 45 yaşındayım zira-
at mühendisiyim ve 3 çocuk babasıyım. Ben 
büyük hayallerle yüksek okulu bitirip, tarım 
ülkesi olan Suriye’de ziraat mühendisliği ya-
pıyordum. Hem İdlib hem de Rakka bölgesin-
de bulundum. Kendi mesleğimi icra etmenin 
mutluluğu içinde idim. 

ORSAM: Halep’ten ayrılma nedenleriniz 
nelerdir?

Sühel Hamid el Cisri: İç savaş başlayınca 
çiftçiler kendi arazilerindeki mahsulü alamaz 
oldular. Yeni mahsul ekimi olmadı. Ağaçlar, 
ormanlıklar, bağlar-bahçeler de birer birer 
yakılmaya, kurumaya yüz tuttular. Çiftçilik ve 
üretim tamamen durmuş vaziyette. Bu benim 
mesleğimin sona ermesi demekti. Ben etra-
fımdaki insanların perişanlığını gördükçe yı-
kıldım ama düzen böyleydi. Herhangi bir yet-
kim yoktu herkes gibi ben de göç ettim.

ORSAM: Burada nasıl geçiniyorsunuz?

Sühel Hamid el Cisri: Reyhanlı’da bir arazi 
sahibinin yanında çalışıyorum. Yani düz ta-
rım işçisi ya da ırgat olarak ve yevmiye 25 lira-

ya çalışıyorum. Ziraat mühendisi olarak yine 
ziraat işlerinden kopmadım ama bir kazmacı, 
bir ırgat olmanın acısı içindeyim. Endişem kış 
mevsiminde tarım işinin olmayacak olması, 
ev kiramı nasıl temin edeceğim ve evimin ge-
çimini ne şekilde sağlayacağım düşüncesidir.

ORSAM: Diğer Suriyeli göçmenlerin neler 
yaptıkları hakkında bir bilginiz var mı?

Sühel Hamid el Cisri: İdlib bölgesinden göç 
eden tarım arazisi sahiplerini görüyorum 
Reyhanlı’da. Ekim yapamadıkları için ara-
zilerini terk ettiklerini görüyorum. Çünkü 
can güvenliği olmadığı gibi, hammadde yok, 
mazot pahalı, işçi yok. Üretim olsa bile bedel 
ödeyecek tüccar yok.

ORSAM: Şu an Suriye’deki mevcut durum 
hakkında bir bilginiz var mı?

Sühel Hamid el Cisri: Suriye’de şimdi bazı 
şahıslar çok zenginler. Göç eden insanların 
arazilerini satın almaya başlamışlar. Savaşı 
fırsat bilerek Türkiye veya başka ülkeye göç 
eden insanların muhtaçlığı, nakit paraya sı-
kıştığını bildiklerinden arazilerini ucuz bedel-
lerle kapatmaya çalışıyorlar. Ne yazık ki çoğu 
insan da arazilerini satmış durumda. Zira bu 
savaşın ne zaman biteceği konusunda kim-
senin bir fikri yok. Yaşamak zorundalar, kira 
ödemek zorundalar. Araziler belli bir kitlenin 
tekeli altında kalıyor. Arazilerini satanlar ile-
riki yıllarda Suriye’ye döndüklerinde kendi 
arazilerinde ırgat olarak çalışacaklardır.

*Bu söyleşi, 28 Haziran 2013 tarihinde Feyyat 
Özyazar tarafından Hatay’ın Reyhanlı ilçe-
sinde gerçekleştirilmiştir.

Suriye’den Türkiye’ye Gelerek Hatay’ın 
Reyhanlı İlçesine Yerleşen Mustafa el Zihri 
abu Maruf ile Söyleşi
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Mustafa el Zihri abu Maruf Ceyş el Hur saf-
larında bulunmuş, birçok arkadaşı şehit düş-
müş ve yaralı olarak zor kurtulmuş.

ORSAM: Kendinizi ve Suriye’de iç savaş 
öncesi hayatınızı anlatır mısınız?

Mustafa el Zihri abu Maruf: Suriye İdlib ili 
Binnec Bölgesinden geliyorum. 48 yaşında 3 
çocuk babası malulen emekliyim. Polis me-
muruyum. Resmi görevdeyken, 2005 yılında 
geçirdiğim trafik kazası sonucu ayağımdan 
sakatlandım ve malulen emekli oldum. Şu 
anda 18 Bin Suriye lirası emekli maaşı almak-
tayım. TL olarak yaklaşık 180 TL civarı bir 
tutar.

ORSAM: Suriye’den Reyhanlı’ya göç ne-
denlerinizden bahseder misiniz?

Mustafa el Zihri abu Maruf: Kaçak yol-
la Türkiye’ye geldim. Eşimi çocuklarımı 
Hatay’da bir yere yerleştirdikten sonra muha-
lif grupla birlikte savaşmak istedim. 

ORSAM: Fiziksel durumunuz buna müsait 
miydi?

Mustafa el Zihri abu Maruf: Silah konusun-
da bilgim olduğundan. Arkadaşlarıma sadece 
silah talimi amacıyla yardım ediyorum. Bize 
öyle silahlar geldi ki ben ilk defa görüyorum. 
Bu silahları, talimle askeri uzmanların da eği-
timi ile kısa sürede kullanmasını öğrendik. 
Ancak bu silahların tank ve zırhlı araçlar üze-
rindeki etkisi ne kadardır onu bilmiyorduk.

Muhalif gruplar olarak 5’er 10’ar, Tim halin-
de ayrıldık ve Tank-Zırhlı araç avına çıkmaya 
başladık. İlk defa kullanacağımız silahlarla ve 
bunların ne kadar etkisinin olacağının araştır-
masını yapacaktık. Çünkü etkisini öğrendik-
ten sonra bu silahları diğer Ceyş el Hur men-
suplarına dağıtımı yapılacağı kararı alınmıştı.

ORSAM: Bu silahlar ne derece etkili oldu?

Mustafa el Zihri abu Maruf: Birçok askeri 
birliğe saldırdık. Silahlar etkiliydi ve çok sa-
yıda Tank-Zırhlı araç imha ettik ancak birçok 
arkadaşımızda şehit düştü ve yaralı olarak zor 
kurtulduk. Sağ kalanlar bu silahların etkisi 
konusunda diğer savaşçı grupları bilgilendir-
di. Böylece savaşmaya başladık. Sadece uçak 
ve helikopterlere karşı hiç denemedik. Çünkü 
uzun menzilli olup olmadıklarını da bilmiyo-
ruz. Bazen rastgele uçaklara ateş etsek de bir 
faydasını görmedik.

ORSAM: Geçiminizi ne şekilde sağlıyorsu-
nuz?
 
Mustafa el Zihri abu Maruf: Ben emekli ma-
aşımı alabiliyorum. Ceyş el Hur’da savaştığım 
için de elime para geçiyordu. Bu parayı eşime 
gönderiyordum. Ev kirasını ödüyor ve geçi-
mimizi sağlamaya çalışıyoruz. Benim gibi çok 
sakat var Ceyş el Hur’da. Elinden, ayağından, 
belinden, gözünden sakatlanan birçok insanla 
doludur Ceyş el Hur.

*Bu söyleşi, 28 Haziran 2013 tarihinde Feyyat 
Özyazar tarafından Hatay’ın Reyhanlı ilçe-
sinde gerçekleştirilmiştir.

Suriye’den Türkiye’ye Gelerek Hatay’ın 
Reyhanlı İlçesine Yerleşen Abdulfasih el 
Dahir abu Ahmed ile Söyleşi

Abdulfasih el Dahir abu Ahmed “Adil bir dü-
zende yaşasalardı, hukuk gerçekten işleseydi 
kimse kendi devletine karşı savaşmazdı” di-
yor.

ORSAM: Kendinizi tanıtır mısınız?

Abdulfasih el Dahir abu Ahmed: Suriye’nin 
İdlib bölgesinde yaşıyordum ve geçimimi diş 
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doktorundan aldığım malülen emekli maa-
şımla sağlıyordum. 65 yaşındayım.

ORSAM: Suriye’de yaşarken ekonomik 
şartlarınız ne durumdaydı?

Abdulfasih el Dahir abu Ahmed: Yaklaşık 
7 yıl önceydi. Bir hastalığa yakalandım ve 
mesleğimi icra edemez oldum. Yıllardır ça-
lışmamdan elde ettiğim bir birikimim evim, 
dükkanım ve sermayem vardı. Çocuklarımı 
da okuyup yetiştirdim ve ekonomik olarak bir 
sorunum yoktu.

ORSAM: Suriye’de muhalif olmak nasıl bir 
duygu sizin için?

Abdulfasih el Dahir abu Ahmed: Öncelik-
le şunu belirteyim Suriye’de ailem, çevrem 
ve aşiretim var. Onlardan herhangi birisinin 
yanlışı yani muhalif olması demek bütün ai-

lenin muhalif olması anlamına gelir. Herkese 
işkence yapılır, herkes gözetim altına alınırdı. 
Hiç kimse neden beni içeri attın ya da neden 
bana işkence yapıyorsun diyemezdi. Zaten 
sizin de anlayacağınız gibi adalet denilen bir 
şey Suriye’de yok.

ORSAM: Özgür Suriye Ordusu hakkında 
görüşleriniz nedir?

Abdulfasih el Dahir abu Ahmed: Özgür 
Suriye Ordusu ve diğer bütün örgütlenmeler 
özellikle gençleri kendi birliklerinde toplaya-
rak bir direniş ve ayaklanma sonucunda silah-
landılar ve hala savaşıyorlar. Huzurları olsay-
dı, adil bir düzende yaşasalardı, hukuk ger-
çekten işleseydi kimse kendi devletine karşı 
savaşmazdı. Devlet de aynı şekilde suçlu ya da 
suçsuz ayırt etmeksizin herkesi bombalamaz-
dı. Bizim devletimizse bombalıyor, sorgu sual 
yapmadan içeri atıyor. Benim isyanım buna.
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ORSAM: İç savaş’ta nasıl bir tablo ile karşı 
karşıya kaldınız?

Abdulfasih el Dahir abu Ahmed: Evim git-
ti, arabam yakıldı, bahçem talan edildi. Savaş 
bitti mi? Hayır! Öyleyse Nizam Ordusu biz-
lerden, bu halktan ne istiyor? Evin, dükkanın, 
arabanın bombalanması nefreti arttırmaktan 
başka neyi değiştiriyor? Bunları bizi göçe zor-
lamak için bilerek yapıyorlar. Bizi Suriye va-
tandaşı olarak kabul etmiyorlar. Suriye halkı 
üzerinde böyle bir plan yapıldığını düşünüyo-
rum.

*Bu söyleşi, 28 Haziran 2013 tarihinde Feyyat 
Özyazar tarafından Hatay’ın Reyhanlı ilçe-
sinde gerçekleştirilmiştir.

Suriye’den Türkiye’ye Gelerek Hatay’ın 
Reyhanlı İlçesine Yerleşen Abdulkerim 
Hac Ahmad ile Söyleşi

Abdulkerim Hac Ahmad “Kadınlara, ihtiyar-
lara, çocuklara saldırmayı marifet, yiğitlik gö-
ren bir ordu var karşımızda” diyor.

ORSAM: Kendinizi tanıtır mısınız?

Abdulkerim Hac Ahmad: Suriye Hama Ce-
bel el Zavye bölgesindenim, 78 yaşında 5 ço-
cuk babasıyım.

ORSAM: Suriye iç savaşı ile ilgili siz neler 
gözlemlediniz?

Abdulkerim Hac Ahmad: 1980’li yıllarda 
Hama katliamından kurtulduğumda kendimi 
şanslı olarak görüyordum, ancak Oğul Esad 
bu yaptıklarını görünce keşke ben bu günlere 
kadar yaşamayıp o zaman ölseydim demeye 
başladım. Baba Esad Hama’ya vurdu, insanla-
rı öldürdü ama arazileri yakmadı, mahsulleri 
yakmadı. Evlere girip de para altın kıymetli 

eşya peşinde olanlar olmadı. En azından or-
dusunda bir disiplin bir düzen vardı, şimdi 
ise ordudan çok soygun çetesi, arsız namusuz 
insanlar çetesi oluşturulmuş. Kadınlara, ihti-
yarlara, çocuklara saldırmayı marifet, yiğitlik 
gören bir ordu var karşımızda. Beni üzen ve 
bugünleri gördüğüme pişman eden de bu. 
Her türlü zulme şahit oldum, evimi kaybettim 
akrabalarımın çoğunu kaybettim.

ORSAM: Reyhanlı’ya ne zaman geldiniz? 
Geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz?

Abdulkerim Hac Ahmad: 4 ay önce geldim 
Reyhanlı’ya, oğlumun yanında kalıyorum, 
iş bulduğunda çalışan, bulmadığı zaman eşi 
ile birlikte yardım kuruluşlarından ve hayır-
severlerden dilenen bir aileyiz. 2 ay boyunca 
hiç durmadan bombalanan yakılıp yıkılan bir 
bölgeden geldim. Yaşlıyım ama sağlığım hala 
yerinde kulaklarım duyuyor, gözlerim görü-
yor sadece ayaklarımda güç azalmış, zaman 
zaman bastona dayanıyorum. Ama yürüyebi-
liyorum.

ORSAM: Reyhanlı’da hangi koşullar altın-
da yaşıyorsunuz?

Abdulkerim Hac Ahmad: Boş bir inşaatta 
kalıyoruz, bidonlarla su taşınıyor çocuklar 
tarafından. Sıcak su yok. Çamaşır ve Ban-
yo çeşme suyundan, Buzdolabı da yok, içme 
suyu yine çeşmeden. Suriye’deki evimde her 
şeyimiz vardı, malımız mülkümüz kurulu bir 
düzenimiz vardı, yok oldu gitti. Yer minderin-
de bu yaşlı bedenle ve altımda sadece bir ha-
sır ile kalıyorum. Sinekler bir yandan böcekler 
bir yandan, doğru dürüst hava bile gelmiyor. 
Böyle bir yaşam içindeyiz.

 
*Bu söyleşi, 28 Haziran 2013 tarihinde Feyyat 
Özyazar tarafından Hatay’ın Reyhanlı ilçe-
sinde gerçekleştirilmiştir.
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Suriye’den Türkiye’ye Gelerek Hatay’ın 
Reyhanlı İlçesine Yerleşen Abdulmalik el 
A’ma abu Vasfi ile Söyleşi

Abdulmalik el A’ma abu Vasfi kamyonetle 
Türkiye sınırına gelmiş, bir hafta bekledikten 
sonra diğer ailelerle birlikte giriş yapmış.

ORSAM: Kendinizi tanıtır mısınız?

Abdulmalik el A’ma abu Vasfi: Suriye 
Hama’ya bağlı el Madik bölgesindenim, 51 ya-
şında 4 çocuk babasıyım ve İnşaat ustasıyım.

ORSAM: İç savaş süresince nelere tanık ol-
dunuz?

Abdulmalik el A’ma abu Vasfi: İç savaşın 
başlaması ile birçok defa köyümüz bombalan-
dı, ancak 2 ay önce meydana gelen bombala-
ma çok şiddetli ve uzun sürdü. Köyle birlikte 
tarım arazileri de nasibini aldı, bütün mahsul-
ler yandı. Hayvancılıkla uğraşanlar da büyük 
kayıplar verdiler, ahırlardaki hayvanlarda te-
lef oldu, enkaz altında kaldı. Elektrik kesildi, 
etrafta ulaşımda kesildi. Sanki bir çöldeyiz. 
Kuru ekmek ve kirli sular, başka bir şey kal-
mamıştı. Leş kokusu, dumanlar arasında kal-
dık köy halkı. Kadınların ağıtları, çocukların 
feryatları arasında tam bir hafta çaresiz kal-
dık. Bazı ağaçlarda kurumuş meyveler bulup 
yedirdik çocuklara. Bazı otlardan sıcak yemek 
yaptık.

Bir kamyonete bindirildi birkaç aile. İdlib 
bölgesinden Türkiye Hudut bölgesine doğ-
ru. Kamyonetten Suriye’nin yollarına baktım. 
Görünen köylerine baktım, etrafımı seyret-
tim. Yıkılmayan köy, yakılmayan arazi yoktu. 
İçler acısı bir görüntü. Yollarda kalmış insan-
lar, naylon çadırlarda barınmaya çalışan in-
sanlar gördüm.

ORSAM: Sınırda neler gözlemlediniz?

Abdulmalik el A’ma abu Vasfi: Bir hafta 
kaldık Türkiye sınırında, tel örgüye yakın bir 
yerde. Orada da çok aile vardı. Bizlerden önce 
gelmişler, yokluk, yoksulluk içindeler. Birlikte 
giriş yaptık Türkiye’ye. Dağıldık Reyhanlı’nın 
dört bir yanına. Çoğunu şimdi görmüyorum, 
görsem de tanımıyorum. Çünkü biz Suriyeli-
ler kendimizi kaybettik.

*Bu söyleşi, 28 Haziran 2013 tarihinde Feyyat 
Özyazar tarafından Hatay’ın Reyhanlı ilçe-
sinde gerçekleştirilmiştir.

Suriye’den Türkiye’ye Gelerek Hatay’ın 
Reyhanlı İlçesine Yerleşen Abdulrauf İşne-
ni abu Selim ile Söyleşi 

Abdulrauf İşneni abu Selim, muhaliflerin da-
ğınık olduğunu, birlikte hareket etmedikleri 
için savaşın bitmeyeceğini düşünüyor.

ORSAM: Kendinizi tanıtır mısınız?

Abdulrauf İşneni abu Selim: Suriye’nin Ha-
lep bölgesinden 3 ay önce Reyhanlı’ya geldim. 
62 yaşındayım ve öğretmenlikten emekli ol-
dum.

ORSAM: Buraya göç etmeden önce 
Suriye’de neler yaşadınız?

Abdulrauf İşneni abu Selim: Suriye’de her 
şeye katlandık. Bombalar üzerimize yağıyor-
du. Mahallemizin büyük bir kısmı yıkıldı, et-
rafımdaki pek çok insanı kaybettim. Bunun 
yanına açlık ve sefalet de eklendi. Yine de ben, 
vatanımı, yaşadığım toprakları terk etmem 
dedim, ama olmadı. Emekli maaşımı bile ver-
mez oldular. Suriye’de genel olarak belli bir 
düzen ve herkese eşit yasa kesinlikle kalmadı. 
Her görevli kendi yasasını, düzenini koydu ve 
öyle hareket etti. En ufak bir bahaneyle maa-
şınızı da keserler. Bırakın maaşı, kolunuzu ve 
başınızı bile kesebilirler. 
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ORSAM: Suriye’deki ekonomik koşulları 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Abdulrauf İşneni abu Selim: Halep’ten itiba-
ren ticaret yolları kapatılmış ve barikatlar ku-
rulmuştu. İnsanlar bir yeşil sebzeye, bir taze 
meyveye hasret kalıyordu. Bazıları bir yolunu 
bulup şehre sebze ve meyve soksa bile halkın 
alım gücünün çok üzerinde bir fiyatla satma-
ya kalkışıyordu. Bir denetim yok, ne bu fiyat 
diyen kalmadı. 

ORSAM: Halep’te durum nasıldı, kontrol 
kimin elindeydi?

Abdulrauf İşneni abu Selim: Savaşan birlik-
ler çok olmasına rağmen düzenli bir savaş de-
ğil. Bu savaşı yöneten bir komutan yok. Halep 
büyük bir şehir yerleşim alanı da geniş, her 
semt her cadde bir birliğin denetiminde. Biri 
diğerine emir veremiyor; buradan çık, şuraya 
git deme şansı yok. Bu nedenle bu savaş bit-
mez.

ORSAM: Reyhanlı’da nasıl yaşıyorsunuz?

Abdulrauf İşneni abu Selim: Burada çocuk-
larım çalışıyor. Benim çalışacak bir mesleğim 
olmadığı için işsizim. Tarım ya da inşaat işçi-
liği yapmayı düşünmedim, bedenimin kaldı-
rabileceğini düşünmüyorum. Emekli maaşım 
verilmiyor fakat bu maaşı alsam bile bugünkü 
Suriye parasının değer kaybı ile 200 TL ci-
varındadır, evimin kirasının yarısıdır. Suriye 
ekonomik olarak da siyasi olarak da bitmiştir.

*Bu söyleşi, 28 Haziran 2013 tarihinde Feyyat 
Özyazar tarafından Hatay’ın Reyhanlı ilçe-
sinde gerçekleştirilmiştir.

Suriye’den Türkiye’ye Gelerek Hatay’ın 
Reyhanlı İlçesine Yerleşen İkram Hasan 
abu İbrahim ile Söyleşi

Hukuk mezunu İkram Hasan abu İbrahim Su-
riyelilere ait Oryant Hastahanesi’nde hizmetli 
olarak çalışıyor.
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ORSAM: Kendinizi biraz anlatır mısınız?

İkram Hasan abu İbrahim: Suriye’nin İdlib 
bölgesinden Reyhanlı’ya göç ettim. Suriye-
lilere ait Oryant Hastahanesi’nde aylık 600 
TL’ye çalışan bir hizmetliyim. 38 yaşındayım. 

ORSAM: Suriye’deki yaşantınız nasıldı?

İkram Hasan abu İbrahim: Ben İdlib’de 
avukattım. Arabam, evim, çalışma ofisim ve 
pek çok şirketle de sözleşmem vardı. Çevre-
deki kardeşlerim iç savaş nedeniyle Ceys el 
Hur’a katılınca ailece kara listeye girdik. Ben 
bu yüzden Türkiye’ye geldim. Benim gibi pek 
çok avukat, doktor, öğretmen ve mühendis 
de buraya geldi. İç savaş öncesi son model bir 
aracım vardı. Aynı zamanda itibar ve onur 
sahibi biriydim. Kardeşlerimden birisi cezae-
vindeydi, birisi de sakatlandı. Şu an onlar da 
buradalar. Çocuklarına zaman zaman maddi 
yardım yapıyorum. Arabamı sattım, İdlib’de 
bahçeli güzel bir evim vardı onu da satmak 
zorunda kaldım. Bunların hepsi geri gelebilir 
ama…

ORSAM: Buraya geldiğinizde iş bulma ko-
nusunda sıkıntı yaşayacağınızı düşünüyor 
muydunuz? 

İkram Hasan abu İbrahim: Türkiye’de dok-
torların çoğu, öğretmenlerinse bazıları iş 
buldu ancak avukat ve mühendislere göre iş 
bulmak zor. Suriye Hastanesi, okulu kuruldu 
ama hukuk ve mühendislik bürosu kurulma-
dı. Bunun nedeniyse Türkiye’nin ihtiyacının 
olmaması.

ORSAM: Şu an çalışıyor musunuz?

İkram Hasan abu İbrahim: Halep’te ta-
nıştığım ve yıllarca beraber olduğum Tıp 
Fakültesi’nden arkadaşım Reyhanlı’da Suri-
yelilere ait bir hastanede çalışıyordu. Ben ise 
işsizdim. Hazır para kazanmadan harcamaya 

kimse dayanamaz, bu yüzden bana iş bulma-
sını istedim. O da ancak bir hizmetli işi bula-
bileceğini söyledi. Zira hastanede sekreter de 
katip de çalışıyordu. Bu işler kadınlara veril-
diği için bana ancak temizlik işlerine bakmak 
kaldı. Hukuk mezunu birisi olarak elimde 
paspas ile temizlik yapmak bana ağır geliyor.

*Bu söyleşi, 28 Haziran 2013 tarihinde Feyyat 
Özyazar tarafından Hatay’ın Reyhanlı ilçe-
sinde gerçekleştirilmiştir.

Suriye’den Türkiye’ye Gelerek Hatay’ın 
Reyhanlı İlçesine Yerleşen Ammar Basri 
ile Söyleşi

Ammar Basri Suriye ve diğer Arap ülkelerin-
deki din adamları vasıtasıyla yardım ağı oluş-
turmuş

ORSAM: Kendinizi biraz anlatır mısınız?

Ammar Basri: Suriye Hama’dan geldim, 46 
yaşındayım 4 çocuğum var. Din görevlisiyim. 
2012 başlarında göç ettim Türkiye’ye. Baş-
ta Ürdün olmak üzere S. Arabistan, Katar ve 
Kuveyt’te din adamları ile irtibatım devam 
ediyor. 

ORSAM: Türkiye’ye gelince neler yaptınız?

Ammar Basri: Hatay Reyhanlı’ya ilk geldi-
ğimde bir hizmet yapmayı planladım. En iyi 
hizmet yoksul insanlara yardım etmek, Genç-
leri kazanıp savaş bölgesine geri göndermek 
olmalıydı diye düşündüm. Suriye’de ve diğer 
Arap ülkelerindeki din adamlarıyla ve bizim 
davamıza destek verenlerle telefonla görüş-
melere başladım. Bana maddi destek verin 
gerisine karışmayın diye bir talebim oldu. 
Bana maddi destek gelmeye başlayınca fakir, 
yoksul insanların gıda, kira v.b gibi ihtiyaçla-
rını gidermeye başladım. Ancak onları, genç 
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çocuğu olanlar Türkiye’de tutmasın Suriye’ye 
geri göndersin ve mevcut rejime karşı savaş-
sınlar diye uyardım. Ancak bu takdirde her ay 
düzenli maddi yardım yapacağımı belirttim. 
Bu şekilde bir çalışmam oldu ve birçok gen-
ci savaş bölgesine gönderme imkânı doğdu. 
Bende sözümde durup ailelerine yardımı sür-
dürdüm. 

Tabii ki birçok ailenin gençleri şehit oldu, 
kimi yaralanıp geri döndü, kimi de sakat kaldı. 
Savaştır bu her şey olacak. Benim gibi çalış-
ma başlatan Suriyeliler olsaydı daha çok genci 
oraya gönderirdik. Fakat aileler fakir oldu-
ğundan gençler burada çalışmak ve ailelerine 
bakmak zorunda kalıyorlar. Binlerce insanı 
bulup onların maddi yükünü hafifletmek ko-
lay değil. 

ORSAM: Maddi destek dışında başka ça-
lışmalarınız oldu mu?

Ammar Basri: Diğer bir hizmette eğitim ve 
sağlık alanlarında oldu. Birçok aile Suriye’den 
göç ederken hiç eşya getirmeden ve paraları 
olmadan geldiler. Reyhanlı’da, Kırıkhan’da, 
Kilis’te, Gaziantep’te, Şanlıurfa’da her yerde 
Suriyeli tanıdıklarım var. Bu aileleri tespit 
ediyoruz ve onlara oluşturduğumuz bütçeden 
maddi destek veriyoruz. En azından barınma 
eşyaları alıyorlar kendilerine veya bir iş bu-
luncaya kadar kiralarını veriyoruz. Böyle bir 
çalışmada başladım.

*Bu söyleşi, 28 Haziran 2013 tarihinde Feyyat 
Özyazar tarafından Hatay’ın Reyhanlı ilçe-
sinde gerçekleştirilmiştir.

Suriye’den Türkiye’ye Gelerek Hatay’ın 
Reyhanlı İlçesine Yerleşen Asif abu Firaz 
ile Söyleşi 

Asif abu Firaz ve ailesi, geçimlerini sağlamak 
için tarım arazilerinde çalışıyorlar.

ORSAM: Kendinizden biraz bahseder mi-
siniz?

Asif abu Firaz: Suriye’nin el Rakka bölge-
sinden Hatay’a göç ettim. 48 yaşındayım ve 6 
çocuğum var. Hayvan besiciliği ile geçimimi 
sağlıyordum.

ORSAM: Türkiye’ye sığınma nedeniniz 
neydi?

Asif abu Firaz: Rakka aslında Irak bölgesine 
çok yakın, pek çok tanıdığım Irak bölgesine 
gitti. Yaşam şartları çok zor ve ben böyle ol-
duğu için Türkiye sınırına sığınmayı seçtim.

ORSAM: Suriye iç savaşında yaşadıklarını-
zı anlatır mısınız?

Asif abu Firaz: İdlib bölgesinde Hayvan be-
siciliği yapanlarla tanışırım. Onlar bana böl-
gemize gel deyince İdlib el Akrababat bölge-
sine geldim. Rakka ve çevresi bombalanmıştı. 
Ceyş el Hur’un olduğu her yerde uçaklardan, 
toplardan ve zırhlı araçlardan Suriye halkı 
bombalanıyordu. Bu durumlarda insanlar 
sağa sola kaçışıyordu. İnsanlar hayvanlarını 
bırakmak ve tarım arazisini bırakıp da göç 
etmek istemiyordu. Suriye’de bazı insanların 
eşyalarını, mallarını taşıyacak arabası da yok, 
bu göç etmeyi daha da zorlaştırıyordu. 

ORSAM: Bulunduğunuz bölgede nasıl bir 
yaşantıya sahiptiniz?

Asif abu Firaz: Kısaca şöyle bir örnek vere-
bilirim, kim nerede saklanırsa saklansın, bir 
bomba gelip onu buluyordu. Pek çok insan 
mağaralarda yaşıyordu fakat sürekli bir mağa-
rada kalınamayacağı için su ve ekmek ihtiyacı 
için insanlar mağaralardan çıkıyorlardı. Ha-
yatın olmadığı bir bölgede ne kadar dayanabi-
lirdik ki? Özellikle kadınlar ekmek ve yemek 
pişirmek için odun topluyor ve akarsulardan 
su getiriyorlardı. Hayat orada oldukça zordu 
ve insanlar ölümü tercih ediyorlardı.



ORSAM 
Rapor No: 179, Kasım 2013 19

REYHANLI’DA SURİYELİLER İLE SÖYLEŞİLER - VI ORSAM

ORSAM: İdlib Bölgesi’nde ne kadar kaldı-
nız?

Asif abu Firaz: Bölgede ailemle birlikte aylar-
ca kaldım. Fakat ne ticaret var ne de başka bir 
yerden elde edilebilecek bir kazanç. Var olan-
lar da bitince mecburen sınırdan Türkiye’ye 
geçtim. 

ORSAM: Türkiye’de nasıl geçiminizi sağlı-
yorsunuz?

Asif abu Firaz: Burada, ailece tarım arazile-
rinde çalışıyoruz. Bizler köylüyüz, en ağır iş-
lerde bile çalışırız. Bize sadece huzur ortamı 
lazım ve şu an huzuru Türkiye’de, Reyhanlı’da 
buldum.

*Bu söyleşi, 28 Haziran 2013 tarihinde Feyyat 
Özyazar tarafından Hatay’ın Reyhanlı ilçe-
sinde gerçekleştirilmiştir.

Suriye’den Türkiye’ye Gelerek Hatay’ın 
Reyhanlı İlçesine Yerleşen Assef el Dahir 
abu Rec’a ile Söyleşi 

Assef el Dahir abu Rec’a arazisini ekemeyin-
ce, başka bir çalışma imkanı bulamamış, can 
güvenliği de kalmayınca göç etmek zorunda 
kalmış.

ORSAM: Kendinizden bahseder misiniz?

Assef el Dahir abu Rec’a: Suriye Hama ili 
Barışa bölgesinde yaşıyorum, 57 yaşında 5 
çocuk babası ve çiftçiyim. Hama bölgesinde 
babadan kalma 125 dönüm arazim vardır, bir 
arabam bir kamyonetim bulunmaktadır. 

ORSAM: İç savaş sırasında arazinize ne 
oldu?

Assef el Dahir abu Rec’a: Hama, İdlib yol gü-
zergahı üzerinde Askeri bir bölgenin sınırın-
da 45 dönümlük arazi tarım dışı kalmıştı. Ne 
ekmeme müsaade ediyorlardı ne de bedelini 
ödüyorlardı, zira zırhlı askeri birliğin sınırın-
da idi. O bölgedeki bütün arazi sahipleri bu 
yönden mağdur edilmişti. Yaklaşmak tarım 
yapmak yasaktı. Kimsede satın almıyordu, 
hayvan otlatma bile tehlikeli idi. Zaman za-



20     

ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİORSAM

ORSAM
Rapor No: 179, Kasım 2013

man dava açmış itirazlarda bulunulmuş ise de 
bütün bölge halkı bir netice alamadı.

İç savaş başlayınca yalnız çevre araziler değil 
bütün arazilerde çalışmak tehlikeli oldu. Çev-
re köylerde bombalandı, insanları göçe zorla-
dılar. Köylüler arasına militanlar sızıp askeri 
birliği vurmasın diye köylülerin göç etmesini 
istiyorlardı. Muhalif askerler köylülerden gı-
da-barınma ihtiyaçlarını temin ediyorlardı, 
onlarında yolları bu şekilde tıkanmış oldu.

ORSAM: Göç etmeye nasıl karar verdiniz?

Assef el Dahir abu Rec’a: Çiftçi olarak tarım 
işi yapamıyorsanız, başka bir çalışma imkanı-
nız kalmamışsa ve can güvenliğiniz yoksa göç 
etmek zorunda kalıyorsunuz. Ben arabama, 
oğlum kamyonete ne varsa yükledik ve İdlib 
bölgesine sonra da Türkiye hudut bölgesine 
doğru geldik.

ORSAM: Göç sırasında neler yaşadınız?

Assef el Dahir abu Rec’a: Yollar barikatlı, 
yollar bozuk ve soyguncu çetelerle de doluy-
du. Rüşvet haraç derken 300 bin Suriye lirası 
hudut bölgesine kadar olan mesafede har-
candı. Yollarda satılan ekmek su ve her türlü 
ihtiyaç maddesinin fiyatı 10 kat arttırılmıştı. 
Mecburen alıyorsunuz. Savaş içinde birbiri-
mize zulümde ediyoruz. Savaşı bir ganimet, 
fırsat bilip, mal stoklayanlar çoğunlukta idi. 
Suriye’de bomboş arazim kaldı, ne mahsul ne 
de ev ne de dikili bir ağaç. Şimdi Türkiye’de 
can güvenliği var ama yaşam savaşı vermeye 
başladık.

*Bu söyleşi, 28 Haziran 2013 tarihinde Feyyat 
Özyazar tarafından Hatay’ın Reyhanlı ilçe-
sinde gerçekleştirilmiştir.

Suriye’den Türkiye’ye Gelerek Hatay’ın 
Reyhanlı İlçesine Yerleşen Cevaher Azmi 
el Vasir ile Söyleşi
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Cevaher Azmi el Vasir “Burada da yoksulluk 
bizi bırakmadı. Bir paket yardım alabilmek 
için bazen 3-4 saat yürüyor yine saatlerce 
bekliyor ve öyle alabiliyoruz” diyor.

ORSAM: Kendinizi ve Suriye’de iç savaş 
öncesi hayatınızı anlatır mısınız?

Cevaher Azmi el Vasir: Halepliyim. Halep 
hastanesinde (Mumarrida) hasta bakıcı ola-
rak yıllarca çalıştım. Eşimi yıllar önce bir has-
talıktan kaybettim. Bu iç savaş çıkınca emekli 
olamadan iki çocuğumu alıp Türkiye’ye sığın-
dım. Kendime ait bir evim var El Safa semtin-
de, eski ama bana ait bir ev. Huzurlu mutlu ve 
kimseye muhtaç olmadan yaşıyordum. 

ORSAM: Göç etme sebebiniz neydi?

Cevaher Azmi el Vasir: Mahalle bombala-
nınca benim evim büyük ölçüde zarar gördü 
ve kullanılamaz hale geldi. Çevre komşularım 
can güvenlikleri için kaçtılar. Bende ya harabe 
içinde yaşayıp işime devam edecektim ya da 
Halep’i terk edecektim. Terk etmem halinde 
göreve devam etmediğim için maaşım kesi-
lecekti. Suriye’nin bir başka bölgesinde görev 
talep etme hakkımda yok, zaten her taraf aynı 
durumda. Bende maaşımı da sosyal güvence-
mi de terk edip Türkiye hududuna geldim. 12 
ve 16 yaşında iki çocuğumla Suriye’nin sınır 
köylerinde oturduk. Fakat oradaki insanlar 
yoksul oldukları için kendilerine bile bakacak 
durumları yoktu. Bize ne bir iş ne de bir aş 
verebilirlerdi. Bundan dolayı bizde Türkiye sı-
nırını geçtik. Başka çaremizde yoktu.

ORSAM: Reyhanlı’ya nasıl geldiniz? Geçi-
minizi nasıl sağlıyorsunuz?

Cevaher Azmi el Vasir: Birkaç aile ile birlikte 
geldik Reyhanlıya. Kenar mahallelerin birinde 
bir gecekonduya yerleştik. Burada da yoksul-
luk bizi bırakmadı. Bir paket yardım alabil-
mek için bazen 3-4 saat yürüyor yine saatlerce 

bekliyor ve öyle alabiliyoruz. Türkiye’de gü-
ven içindeyim ama ben çocuklarım yoksulluk 
içinde yaşıyoruz.

*Bu söyleşi, 28 Haziran 2013 tarihinde Feyyat 
Özyazar tarafından Hatay’ın Reyhanlı ilçe-
sinde gerçekleştirilmiştir.

Suriye’den Türkiye’ye Gelerek Hatay’ın 
Reyhanlı İlçesine Yerleşen Necat Sara el İb-
rahimi ile Söyleşi

Necat Sara el İbrahimi tarım arazilerinin ya-
kıldığını, köylülerin mahsullerini biçemeden 
göç etmeye başladığını söylüyor.

ORSAM: Kendinizi tanıtır mısınız?

Necat Sara el İbrahimi: İdlib el Muallimin 
semtinden göç ettik, 2 Haziran 2013 tarihinde 
Suriye’den kaçak yollarla Türkiye’ye giriş yap-
tık. 3 yıllık evliyiz. Bir çocuğumuz var. Anne 
babalarımız İdlib’te. İdlib’in iç kesiminde tam 
anlamıyla bir çatışma başlamadı ama kırsal 
kesimde durum farklı.

ORSAM: Suriye’de tanık olduğunuz iç sa-
vaş hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Necat Sara el İbrahimi: Nizam Ordusu’yla 
birlikte Hizbullah isimli örgüt Sünnilere ait 
tüm muhalif gruplara karşı bir savaş başlattı. 
Gerek Ceyş el Hur gerekse Ceyş el Nasra e Se-
lefiler dahil olmak üzere bir zayıflama ve geri 
çekilme başlamış. Esas maksat İdlib-Halep 
arasındaki yol güzergahını ele geçirmek, önce 
Halep’i sonra İdlib’i muhaliflerden temizle-
mek. Çok insan öldürüldü. Bazıları bomba-
larla bazıları boğazı kesilerek. Bir yandan da 
hırsızlık çeteleri. Onlar her iki tarafın insanla-
rını soyuyor ve öldürüyorlar. İdlib’e bağlı bü-
tün köyler ve beldeler, ilçeler sürekli uçaklarla 
bombalanmaktadır. Hububat ekili alanların 
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çoğu yakılmıştır. Köylüler mahsullerini biçe-
meden göç etmeye başladı. Maksat insanları 
aç bırakarak göçe mecbur etmek.

ORSAM: Reyhanlı’da hangi koşullar altın-
da yaşıyorsunuz?

Necat Sara el İbrahimi: Evimizi, çeyiz eşyala-
rımızı terk ettik. İki valizle geldik hudut böl-
gesine. Şu anda küçük bir evde sadece giyim 
eşyalarımız, piknik tüpümüz, birkaç mutfak 
eşyamız ve sünger minderlerimiz var. Ne bir 
televizyon ne buzdolabı ne çamaşır makinesi. 
Her şeyi İdlib’te bırakarak canımızı kurtar-
mak için Türkiye’ye geldik.

*Bu söyleşi, 28 Haziran 2013 tarihinde Feyyat 
Özyazar tarafından Hatay’ın Reyhanlı ilçe-
sinde gerçekleştirilmiştir.

Suriye’den Türkiye’ye Gelerek Hatay’ın 
Reyhanlı İlçesine Yerleşen Ubeyde Rama-
dan ile Söyleşi

Ubeyde Ramadan “İdlib Binnec her gün bom-
balanan bir ilçe. 45-50 bin nüfusu var idi. Ama 
şimdilerde 5 bin kişiyi zor bulursunuz” diyor.

ORSAM: Kendinizi tanıtır mısınız?

Ubeyde Ramadan: Suriye İdlib’e bağlı Binnec 
ilçesindenim. 70 yaşındayım. Oğlumuzla bir-
likte yaşıyoruz. Oğlumuz İsmail Ramadan’da 
Reyhanlılı biriyle ortak lokanta açtı. Onunda 
5 çocuğu var.

ORSAM: Suriye iç savaş öncesi ve sonra-
sında yaşadıklarınızı anlatır mısınız?

Ubeyde Ramadan: İdlib Binnec her gün 
bombalanan bir ilçe. 45-50 bin nüfusu var idi. 
Ama şimdilerde 5 bin kişiyi zor bulursunuz. 
Terk edilmiş bir şehre döndü. Terk edilen ev-

lerin kapıları açık, eşyaları alınmış, yakılmış, 
yıkılmış.

Bağ ve bahçelerimiz bölgenin en güzel din-
lenme yerleri idi. İyi gelir de getirirlerdi. Bağ 
evlerinde özel lokantalar, tesisler vardı. Hafta 
sonları hem İdlib’ten hem de Halep’ten bu-
ralara gelirdi insanlar. Yeşillikler içinde, se-
rin bir havası vardı. Suyu çok güzeldi ve her 
şey ucuzdu. Şimdi o bölgede kalanlar açlık ve 
sefalet içindeler. Çoğu çiftçi mahsulünü ala-
madı. Ya mahsulleri yakıldı ya da toplayacak, 
biçecek kimse kalmadı.

ORSAM: Reyhanlı’daki yaşantınızdan bah-
seder misiniz?

Ubeyde Ramadan: Oğlum Suriye’de de lo-
kantacılık yapıyordu. Ama bizim orada lokan-
talar kebapları bile kiloyla verirler. Her türlü 
hizmeti bedava olmak üzere sadece et fiyatı-
nın üstüne %10 gibi bir masraf eklenerek satı-
lır. Sizde etin kilosu 24 TL. Ama lokantalarda 
kebaplar 60 TL’ye satılıyor. Suriye mezeleri de 
yapıp satıyoruz. Maddi açıdan orta halli bir 
aile sayılırız.

*Bu söyleşi, 28 Haziran 2013 tarihinde Feyyat 
Özyazar tarafından Hatay’ın Reyhanlı ilçe-
sinde gerçekleştirilmiştir.

Suriye’den Türkiye’ye Gelerek Hatay’ın 
Reyhanlı İlçesine Yerleşen Faik Said ile 
Söyleşi

Faik Said, Suriye’de durumun düzelmeyeceği 
her şeyin git gide daha kötüye gittiğini söylü-
yor.

ORSAM: Kendinizi ve Suriye’de iç savaş 
öncesi hayatınızı anlatır mısınız?

Faik Said: Adım Faik Said. Suriye’nin İdlip ili-
ne bağlı Sermin bölgesinden geliyoruz. Dört 
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aile, yaşlı anne baba ve çocuklarla hepimiz 
32 kişi 4 oda bir salondan ibaret bir mes-
kende ikamet ediyoruz. 15 Haziran 2013 de 
Türkiye’ye göç ettik.

ORSAM: Göç etme sebebiniz neydi?

Faik Said: Çok bombardıman oldu. 
Sermin’den yüzlerce aile göç etti ancak bizler 
ümidimizi kesmemiş, Suriye’den göç etmeye 
niyetli değildik. Ne zaman ki mahsuller yakıl-
dı, hayvanlarımız zarar gördü, hiçbir gelirimiz 
kalmadı ve çevremizden çok insan öldürüldü 
o zaman Suriye de durumun düzelmeyeceği 
her şeyin git gide daha kötüye gittiğini anladık 
ve bu nedenle göç ettik.

ORSAM: Suriye’de şu anki mevcut durum 
hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Faik Said: Savaşan gençlerimiz, akrabala-
rımız var. Son günlerde Ceyş el Hur’a silah 

geldi. Her türlü yardım gelmeye başladı. Bu 
nedenle çatışmalar çoğaldı. Bizimde şehitle-
rimiz, yaralılarımız oldu. Hastalandığımız, aç 
kaldığımız, elektriksiz susuz günlerimiz oldu. 
Savaş ortamında her şey olur. Uçaklar hala 
bombalıyor Sermin bölgesini. Birçok yol bari-
katlarla kapatılmış durumda. Ne ticaret nede 
tarım işi kaldı bölgemizde.

ORSAM: Reyhanlı’da hangi koşullar altın-
da yaşıyorsunuz?

Faik Said: Hepimiz akrabayız. Ayrı ayrı ev 
kiralama imkânımız yok. Bu nedenle ortak 
ev kiralayıp 500 TL kira karşılığı hep birlik-
te oturuyoruz. Biraz birikimimiz var. Mutfa-
ğı da ortak kullanıyoruz, elektrik ve suyu da. 
Bazen erkekler bazen kadınlar işe gidiyor. Ta-
rım işleri, nakliye, hamallık yapıyoruz. Neti-
cede yaşayabilmek için çalışmamız gerekiyor. 
En büyük sorunumuz çocuklar. Kimi yetersiz 
beslenmeden hasta, kimide yaşadıklarından 
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ötürü aniden bağırıp, çağırıp ağlıyorlar. Uy-
kularında kâbuslar görüyorlar.

*Bu söyleşi, 28 Haziran 2013 tarihinde Feyyat 
Özyazar tarafından Hatay’ın Reyhanlı ilçe-
sinde gerçekleştirilmiştir.

Suriye’den Türkiye’ye Gelerek Hatay’ın 
Reyhanlı İlçesine Yerleşen Faik Said ile 
Söyleşi

Faris Hasan abu Diyab, Suriye’deki iç savaşın 
bir özenti ile başlayıp ve pişmanlık içinde de-
vam ettiğini düşünüyor.

ORSAM: Kendinizden ve iç savaş önceki 
hayatınızdan bahseder misiniz? 

Faris Hasan abu Diyab: Suriye Halep’ten 
İnşaat Mühendisiyim. 45 yaşındayım. 3 ço-

cuk babasıyım. Arap ülkelerinde şirketlerde 
çalıştım. Birçok projeye imza attım. En fazla 
da Lübnan ve Ürdün’de bulundum. Yabancı 
dilim yok. 

ORSAM: Bize biraz Halep’i anlatır mısı-
nız?

Faris Hasan abu Diyab: Halep tarihi bir şe-
hir. Bazı semtleri eski yapılarla dolu olsa da 
yeni alanlar açıldı. Ortadoğu’da bulunmayan 
binalar, iş hanları inşa edilmeye başlanmıştı. 
Ancak her şey bitti. Haliç ülkelerinden birçok 
iş adamı gelip yatırım yapıyordu. Halep bir ti-
caret merkeziydi ancak şimdi yok oldu. 

Halep’te her alanda her sektörden fabrikalar, 
işletmeler vardı. Doğudan-batıya, batıdan 
kuzeye ve güneye kadar Halep’in mesahası 
yaklaşık olarak 60 km’dir. Şimdi Halep savaş-
çı güçler tarafından parsellenmiş durumda. 
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Yaklaşık üçte ikisi Muhalif grupların elinde. 
Üçte biride Nizam Ordusu’nun elinde. Hem 
birbirlerini vuruyorlar hem de Halep’i tahrip 
ediyorlar. 

ORSAM: Suriye’de iç savaş nasıl başladı ve 
nasıl ilerliyor? 

Faris Hasan abu Diyab: Suriye’de iç savaş 
bence bir özenti ile başladı ve pişmanlık için-
de devam ediyor. Zira Suriye halkı plansız, 
programsız bir şekilde dolduruşa geldi. İn-
sanlar Esad’ı sevmeyebilir ama Suriye’yi Esad 
için tahrip etmek bana mantıklı gelmedi. Mu-
haliflerin ne bir başı var ne de hedefleri. Ni-
çin savaştıklarını da unuttular. Çünkü şimdi 
her bölgenin bir hakimi var. Herkes kurduğu 
bölgede sözünü geçirir. Bir başka bölgede söz 
sahibi değildir. Hiçbir konuda ortak karar ala-
mazlar. Her bölgenin heyeti başka, karar me-
kanizması başka. Ortak karar alma imkanları 
da yok. 

Bir binayı düşünün; en basit yapı bile 4 direk 
üzerine yapılır. Biz ise 2 direk üzerinden bina 
inşa etmeye kalkıştık. Yeni Suriye’de iç savaş 
2 direkli binaya benziyor. Bir köşesini sağlam 
alırsın ancak öbür köşeler her zaman bir çök-
me tehlikesinde olur. İşte Ceyş el Hur’un, Ceyş 
el Nasra’nın ve Ahmar El Şam Ordusu’nun ve 
isimlerini bilmediğim diğer çetelerin durumu 
böyle. Suriye halkının özgürlüğü için gelen 
silah yardımlarını ortak kullansalardı bugün 
Nizam Ordusu diye bir Ordu kalmazdı. An-
cak her bölge kendisi için stoklamış, çoğu da 
satıyor. Bedavadan gelen silah, gıda maddesi 
ve her türlü yardım araç-gereçleri satılıyor. 
Savaş zenginleri o kadar çoğaldılar ki, bu sa-
vaşın bitmesini asla istemiyorlar.

*Bu söyleşi, 28 Haziran 2013 tarihinde Feyyat 
Özyazar tarafından Hatay’ın Reyhanlı ilçe-
sinde gerçekleştirilmiştir.

Suriye’den Türkiye’ye Gelerek Hatay’ın 
Reyhanlı İlçesine Yerleşen Nasır abu Fay-
sal ile Söyleşi 

Nasır abu Faysal iç savaş öncesi mevcut reji-
me karşı olduğundan dolayı 6 yıl boyunca ce-
zaevinde kalmış.

ORSAM: Kendinizi ve Suriye’de iç savaş 
öncesi hayatınızı anlatır mısınız?

Nasır abu Faysal: Ben Suriye’de mevcut re-
jime karşı olduğumdan dolayı 6 yıl boyunca 
cezaevinde kaldım. Bizde cezaevleri hüküm 
giydikten sonra sadece bir koğuşta yatmak 
değildir. Bizdeki cezaevleri aynı zamanda bir 
işkence yeridir. Hem fiziki yönden hem de 
manevi yönden büyük acılar çektirilir. Sizi 
alırlar ıslak iplerle hem de kalın iplerle bir gü-
zel döverler, vücudunuza elektrikler verirler, 
bir su fıçısının içinde bekletirler, üzerinizde 
sigara söndürürler. Her iki kişiye bir yatak ve-
rirler, nöbetleşe uyursunuz. O kadar çok çeşit 
işkence var ki insan tereddütsüz ölümü tercih 
eder.

ORSAM: Suriye’de tanık olduğunuz iç sa-
vaş hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Nasır abu Faysal: Benim gibi rejime direnen 
çok insan vardı. İç savaş olmadan önce mu-
haberat tarafından bilinen ve sürekli takip 
edilen insanlarız. Suriye’nin her tarafında bizi 
destekleyen insanlar vardı. Arap ülkelerinde 
de bir grubumuz var. Yılmadık, korkmadık ve 
savaştık, hala da savaşıyoruz. 

ORSAM: Suriye’de şu an mevcut durum 
hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Nasır abu Faysal: Bu iç savaşta Suriyeliler en 
fazla Halep halkını suçluyor. Halep iç savaş 
başlayınca en geç uyanan ve en geç direnişe 
geçen şehir olması nedeniyle diğer Suriye vi-
layetleri tarafından suçlanıyor. Her şeyin far-
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kına geç vardılar. İlk başlarda Halep ayaklan-
saydı bu durum çok farklı olurdu. Az zayiat 
verilirdi ve bu süreç bugüne kalmazdı. Ben 
Suriye halkının bu görüşüne katılıyorum.

*Bu söyleşi, 10 Temmuz 2013 tarihinde Feyyat 
Özyazar tarafından Hatay’ın Reyhanlı ilçe-
sinde gerçekleştirilmiştir.

Suriye’den Türkiye’ye Gelerek Hatay’ın 
Reyhanlı İlçesine Yerleşen Hikmet el İsa ile 
Söyleşi 

Hikmet el İsa “Halep’i daha önce görüp gez-
miş olanlar şimdi görse kendilerini bir hara-
bede veya çölde zannederler” diyor.

ORSAM: Kendinizi tanıtır mısınız?

Hikmet el İsa: Suriye Halep Ayn el Tel böl-
gesinden geldim. Su işlerinden emekliyim. 62 
yaşındayım, 4 çocuğum var. Kardeşlerim ve 
çocuklarımın her biri bir yere dağıldı. Herkes 
kendi derdine düştü. Kızım Fahriye ve dama-
dım ile birlikte yaşıyoruz.

ORSAM: Halep’te durum nasıldı, kontrol 
kimin elindeydi?

Hikmet el İsa: Halep’i daha önce görüp gez-
miş olanlar şimdi görse kendilerini bir harabe-
de veya çölde zannederler. İnsanlarla haşere-
ler ve fareler birlikte yaşamaya başladı. Pislik, 
koku, hastalık yan yana. Ölüleri gömmek, ce-
nazelere katılmak veya dini vecibeleri yerine 
getirmek mümkün değil. Buna ne zaman var 
ne de fırsat. Kalabalık bir insan topluluğu gör-
dükleri zaman hemen bombalıyorlar. Çünkü 
bizleri devamlı havadan takip ediyorlar. Her 
semt her mahalle her geniş cadde sanki ayrı 
bir devletin, ayrı bir ordunun elinde gibi gö-
züküyor. İşe, arkadaşa, alışverişe gitmek yok 
artık. Çıkılsa bile hem can güvenliğiniz yok 
hem de hangi parayla ne alacaksınız.

ORSAM: Suriye’deki ekonomik koşulları 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Hikmet el İsa: Suriye’de alışveriş Suriye lira-
sıyla değil dolarla yapılıyor. Eskiden 250 lira 
olan 1kg çay şimdi 2500 lira oldu. Nedenini 
sorduğunuzda dolar yükseldi bizde yükselttik 
diyorlar. Her şey dolara ayarlı, Suriye parasıy-
la fahiş fiyata satılıyor. Bir insanın kendi yur-
dunda, devleti tarafından evi yıkılıyor, emekli 
maaşı verilmiyorsa, maaş almak için aracılara, 
rüşvetçilere ihtiyaç duyuyorsa ve aldığı maaş-
ta Türkiye’de bir haftalık yemek karşılığı de-
ğilse, dilenmekten başka çare var mı?

*Bu söyleşi, 10 Temmuz 2013 tarihinde Feyyat 
Özyazar tarafından Hatay’ın Reyhanlı ilçe-
sinde gerçekleştirilmiştir.

Suriye’den Türkiye’ye Gelerek Hatay’ın 
Reyhanlı İlçesine Yerleşen Hilel el Burh-
man abu Attaviy ile Söyleşi 

Hilel el Burhman abu Attaviy “İç savaş başla-
yınca Nizam Ordusu bizleri vurmaya başladı. 
Bizler de birbirimizi vurmaya başladık” diyor.

ORSAM: Kendinizi tanıtır mısınız?

Hilel el Burhman abu Attaviy: Suriye Halep 
İneden bölgesindenim. 52 yaşında ve 5 çocuk 
babasıyım. Hazır giyim ve itriyyat satıcısıyım. 
Lise mezunuyum. Aile mesleğimizden hem 
hazır giyim hem de itriyyat yani güzel kokular 
satmaktayım. Kadın çantası, aksesuar, kemer 
ve benzeri ürünler de iş yerimizde mevcuttu. 
Çocuklarımla birlikte çalışıyordum. 

ORSAM: İç savaş öncesi Suriye’deki durum 
nasıldı?

Hilel el Burhman abu Attaviy: Huzurlu, dü-
zenli bir yaşamım vardı; semtlerde, dernekler-
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de, aşiret toplantılarında yavaş yavaş bir deği-
şimin olması gerektiği açıkça ifade edilecek 
kadar cesur davranılıyordu. Ayrıca belli gün 
ve saatlerde de zorunlu toplantılar, yoklama-
lar bile yapılmaya başlanmıştı. Yani yavaştan 
bir örgütlenme vardı. Tabi ki Suriye’de halkın 
çoğunluğunda olan hastalık; ‘muhbirlik’ bulu-
nuyordu. Kimin ne yaptığı rapor ediliyor, aile-
lerin isimleri veriliyordu. Toplantıya gelenler, 
rejim, nizam, hükümet aleyhinde konuşmalar 
yapanların çoğu da Esad yanlısı insanlardı. 
Gençlik de halk da bunu sonradan fark etti 
ama artık kimin ne olduğu her mahallede bi-
lindikten sonra, gizleme imkanı kalmamıştı.

ORSAM: İç savaş esnasında neler yaşandı?

Hilel el Burhman abu Attaviy: İç savaş baş-
layınca Nizam Ordusu bizleri vurmaya başla-
dı. Bizler de birbirimizi vurmaya başladık tam 
bir karmaşa içinde iç savaş oluyordu. Ne ev 
kaldı oturacak ne de iş yeri kaldı çalıştırılacak. 
Yakıp yıkmak bir marifet olmuştu. Hırsızlık 

da haraç almalar, rehin almalar da bir başka 
marifet olmuştu.

ORSAM: Reyhanlı’ya nasıl geldiniz? Bura-
da geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz?

Hilel el Burhman abu Attaviy: Çocukları 
alıp Türkiye Hududuna geldim. Kaçak yol-
lardan Reyhanlı’ya geçtim. Elimde mevcut 
paramla ancak 6 aylık peşin kira verebildim. 
Birkaç da ev eşyası aldım. Şimdi iş bulursam 
çalışıyorum. Yokluk, yoksulluk içinde ırgatlık 
yapmaktayım. Eşim de başkalarının hizmetçi-
si oldu, çocuklarım seyyar satıcılık yapıyor.

*Bu söyleşi, 10 Temmuz 2013 tarihinde Feyyat 
Özyazar tarafından Hatay’ın Reyhanlı ilçe-
sinde gerçekleştirilmiştir.

Suriye’den Türkiye’ye Gelerek Hatay’ın 
Reyhanlı İlçesine Yerleşen Hüda el Dabaş 
ile Söyleşi
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Hüda el Dabaş eşi ile birlikte tarım arazilerin-
de, bağ bahçe işlerinde çalışıyor, yardım kuru-
luşlarından destek alıyor.

ORSAM: Öncelikle kendinizi tanıtıp sizi 
Türkiye’ye göç etmeye zorlayan nedenleri 
anlatır mısınız?

Hüda el Dabaş: İdlib’ e bağlı el Habit bölge-
sinden geliyorum. Hayvancılıkla uğraşıyor-
dum ve 6 çocuğum var. İç savaş bizim belde-
mizi, çevre köyleri ve bahçeleri yerle bit etti. 
Yıkılmayan çok az sayıda ev kaldı. Yollar sa-
vaşan birliklerce kesiliyordu. Ticaret yok ve 
yoksulluk hat safhaya vardı.

Nizam Ordusu bizleri uçaklarla vururken 
Ceyş el Hur ve Ceyş el Nasra denilen birlikler 
ise bizlerin bombardımana rağmen göç etme-
memizi istiyorlardı. Çok insan öldü ve sakat-
landı. Sonunda kimseye aldırış etmeden göç 
etmeye başladık. Çileli ve acı dolu bir yolcu-
luktan sonra yaklaşık 80 km’lik yolu 3 günde 
alabildik. Öncelikle Türkiye hududuna yakın 
yerlerde yaşadık. Daha sonra Türkiye’ ye hu-
duttan giriş yaptık. Türkiye bize kapılarını 

açmayıp, sadece pasaport sahiplerine giriş 
izni verseydi, ölü sayısı milyonları bulurdu. 
Hudutların açılması Suriyelilerin ölümlerini 
azalttı. Allah devletinizden razı olsun.

ORSAM: Reyhanlı’ da yaşamınızı nasıl sür-
dürüyorsunuz?

Hüda el Dabaş: Reyhanlı’ da kendi imkanla-
rımıza göre bir ev kiraladık. Eşim de ben de 
tarım arazilerinde, bağ bahçe işlerinde çalışı-
yoruz. Yardım kuruluşlarına da ismimizi yaz-
dırdık. Bazen yardım geliyor.

ORSAM: Bu yardımların içeriği nedir ve 
ihtiyaçlarınızı karşılıyor mu?

Hüda el Dabaş: Reyhanlı’ da bir Suriyelinin 
idaresinde olan bir yardım kuruluşu var. Yar-
dım için yazılan aileleri topladılar. Gıda mad-
deleri ve çocuklar için süt verdiler. Bize yar-
dım verildiğine dair kamera kaydı da yaptılar. 
Çocukların ellerine büyük boy süt şişeleri tu-
tuşturdular ve kameraya aldılar. Ancak çekim 
bittikten sonra süt şişeleri çocukların ellerin-
den alındı ve yardım paketlerinin bir kısmını 
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geri aldılar. Küçük süt şişeleriyle kameraya 
yansıyandan daha az bir gıda maddesi vererek 
gittiler. Muhtacız ne verirlerse kabul edece-
ğiz. Burada onları şikayet edecek bir merci de 
yok. Allah’a havale ediyorum.

*Bu söyleşi, 10 Temmuz 2013 tarihinde Feyyat 
Özyazar tarafından Hatay’ın Reyhanlı ilçe-
sinde gerçekleştirilmiştir.

Suriye’den Türkiye’ye Gelerek Hatay’ın 
Reyhanlı İlçesine Yerleşen Darğam Nebil 
abu Marvan ile Söyleşi 

Darğam Nebil abu Marvam Kendine ait ara-
bası ile Reyhanlı’da Suriye vatandaşlarını hu-
dut bölgesinden alıp şehre getiriyor.

ORSAM: Kendinizden bahseder misiniz?

Darğam Nebil abu Marvam: 47 yaşındayım. 
Halep Sanayi bölgesinde oto tamir atölyesi sa-
hibiyim. 5 çocuk babasıyım.

ORSAM: Suriye’de otomotiv sektörü ne 
durumda?

Darğam Nebil abu Marvam: Suriye’de oto-
mobil üretimi pek yoksa da eski model oto-
mobil sayısı oldukça fazladır. Mesleğimiz 
huzur ortamında çok makul bir meslektir. Ka-
porta, boya, eksoz, radyatör, lastik, yağ akla 
ne gelir ise araçların sürekli bakıma ve onarı-
ma ihtiyacı vardır. Her model aracın onarımı 
ve bakımı sanayide yapılır.

ORSAM: Halep’ten ayrılma nedenleriniz 
nelerdir?

Darğam Nebil abu Marvam: İç savaş başla-
yınca sanayi yavaş yavaş boşalmaya başladı. 
Yollarda kapanınca ne Halep içinden ne dışın-
dan gelen pek olmadı. Her tarafta bombalar 

patlamaya başladı, bazı bölgelere askeri bir-
likler yerleşti derken sanayi bölgesi yavaş ya-
vaş savaş alanına döndü. Bu durumdan ötürü 
bende Halep’i terk etmek zorunda kaldım.

ORSAM: Türkiye’de geçiminizi nasıl sağlı-
yorsunuz?

Darğam Nebil abu Marvam: Marvan ve Ha-
şim isimli iki yetişkin oğlum var. Kendimize 
ait arabamız ile Reyhanlı’da Suriye vatandaş-
larını hudut bölgesinden alıyor şehre getiriyo-
ruz. Reyhanlı’dan Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, 
bölgesine dolmuşçuluk yapıyoruz. Evimizin 
ekmeğini kazanıyorlar. Ben ve eşim iş olduğu 
zaman tarım işlerine gidiyoruz. Sebze, meyve 
toplayıp toprak eşeliyoruz. Sürekli olmasa da 
çevremizde iş olanakları var. Ayrıca Halepli-
lerin çoğu Gaziantep’de orada sanayi gelişmiş 
bir durumda ve çok sayıda kişi orada çalış-
maktadır.

ORSAM: Buradaki durum hakkında olum-
lu ve olumsuz görüşleriniz nelerdir?

Darğam Nebil abu Marvam: Reyhanlı’da 
etrafımda yaralı Suriyeliler var; aynı za-
manda perişan, sefil, yoksulluk içinde 
olanlarda var. Ben onlara göre şanslıyım. 
Mesleği, sermayesi olmayan ve beden gücü 
ile çalışamayan insanlar burada çok mağ-
dur durumdalar. 

* Bu söyleşi,, 10 Temmuz 2013 tarihinde Fey-
yat Özyazar tarafından Hatay’ın Reyhanlı il-
çesinde gerçekleştirilmiştir.

Suriye’den Türkiye’ye Gelerek Hatay’ın 
Reyhanlı İlçesine Yerleşen Kemalettin 
Misto el Raşidiy ile Söyleşi

Kemalettin Misto el Raşidiy “Kendi halkını 
vuran bir rejimin askeri olmak istemediğim-
den kaçtım” diyor.
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ORSAM: Kendinizi ve Suriye’de iç savaş 
öncesi hayatınızı anlatır mısınız?

Kemalettin Misto el Raşidiy: Suriye’de 
Humus’a yakın Tayba bölgesindenim, evliyim 
bir çocuğum var. Ben liseden sonra evlendim. 
Askere gitmemiştim. Ailemin en küçük oğ-
luydum. Yaşlı annem ve kız kardeşim var. Di-
ğer kardeşlerim bizden uzakta yaşıyorlar. 

Askere gitme yaşım gelince (2010) askere git-
tim. 6 aylık asker iken orta doğuda iç savaşlar 
başladı. Bizde askerlik 18 ay ama savaş du-
rumunda askerlikten terhis olunmaz. Hatta 
ailesini bile insan göremez. Büyük karışıklık-
ların olacağını hissettim. Önce bir izin kopa-
rıp ailemi ziyaret etme isteğimi beyan ettim. 
Henüz başındayken iki haftalık bir izin alabil-
dim. Ancak bir müddet sonra yani 2011 Nisan 
ayından sonra artık Suriye’de huzursuzlukla-
rın olacağı kesinleşmişti. 

ORSAM: Suriye’den ayrılıp Türkiye’ye sı-
ğınma nedeniniz neydi?

Kemalettin Misto el Raşidiy: Ordudaki as-
kerler hizmette bilinçli olarak gevşek davran-
maya başladı. Hastalık bahanesi ile her gün 
yüzlercesi viziteye çıkıyor, eğitime gitmiyor-
du. Sonrada iç savaş başladı. Ben bir daha bir-
liğime dönmedim. Eşimi, çocuğumu, annem 
ve kız kardeşimi alarak Türkiye’ye geldim. 
Kaçmasaydım hala askerlik yapıyor olurdum 
ve kendi milletime karşı bir hiç uğruna sava-
şacaktım. Müslüman Suriye halkını vurmak 
zorunda kalacaktım. Vurmazsam da onlar 
beni vuracaklardı. Arkadaşlarımın çoğu ha-
len terhis olmadı fakat fırsatını bulan herkes 
kaçmıştır. Kendi halkını vuran bir rejimin as-
keri olmak istemediğimden kaçtım. Her şey 
düzene girerse ben yine askerliğimi yapmaya 
hazırım. Ancak bu şartlarda asla geri dönme-
yeceğim.

* Bu söyleşi, 10 Temmuz 2013 tarihinde Fey-
yat Özyazar tarafından Hatay’ın Reyhanlı il-
çesinde gerçekleştirilmiştir.

Suriye’den Türkiye’ye Gelerek Hatay’ın 
Reyhanlı İlçesine Yerleşen Seyyid İbrahim 
abu Aymen ile Söyleşi 

Seyyid İbrahim abu Aymen, bir gün dönüp 
Suriye’nin imarı için projeler çizeceğime ina-
nıyor.

ORSAM: Kendinizden biraz bahseder misi-
niz? 

Seyyid İbrahim abu Aymen: 45 yaşındayım. 
İki çocuğum var. İnşaat Mühendisiyim. Suriye 
Halep’ ten buraya geldim.

ORSAM: Ne kadar süredir Reyhanlı’dası-
nız? Burada hayatınızı nasıl idame ettiri-
yorsunuz?

Seyyid İbrahim abu Aymen: 6 aydır Reyhan-
lı’dayım. Şu an çalışmıyorum. Suriye’de evim, 
dükkanlarım vardı, onları sattım. Son olarak 
da iki arabamdan birini sattım şu anda bu pa-
ralarla idare etmeye çalışıyorum.

ORSAM: Suriye’ deki iç savaşın ne zamana 
kadar daha devam edeceğini düşünüyorsu-
nuz?

Seyyid İbrahim abu Aymen: Hiçbir Suriye-
li, eğitimli olsun olmasın iç savaşın bu kadar 
uzun süreceğini düşünmüyordu. Ben şahsen 
en fazla 6 ayda biter diye düşünenlerdendim 
ancak bu gidişle en az 3 yılı dolduracağız.

ORSAM: Ne kadar bir süre daha Türkiye’de 
kalmayı planlıyorsunuz?

Seyyid İbrahim abu Aymen: Katar, 
S.Arabistan’ da tanıdığım inşaat şirketleri var. 
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Onlardan iş talebinde bulundum, cevap gel-
mesi halinde gideceğim. Ayrıca Suriye’nin 
imarı için de projeler hazırladım, birçok mü-
hendis arkadaşımla da görüştüm ve gönüllü 
olarak hiçbir karşılık almadan Suriye’yi imar 
etmek için çalışacağız. Tabii bu şimdilik bir 
hayal gibi gözükse de bir gün dönüp Suriye’nin 
imarı için projeler çizeceğime inanıyorum.

ORSAM: Türkiye’deki yaşamınızdan, neler 
yaptıklarınızdan biraz bahseder misiniz?

Seyyid İbrahim abu Aymen: Türkiye’de ha-
yat pahalı, 6 ay içinde sadece ev kirası, elekt-
rik ve su parasına 7 bin dolar harcadım. Tabii 
buna mutfak harcamalarını da ilave etmek 
gerekiyor. Hiç gezemedik bununla birlikte bir 
sosyal yaşantımızdan bahsetmek de olmaya-
caktır. Eskiden Suriye’de 10 bin dolar ile in-
sanlar şirket kurarlardı, şimdi ev kirasına yet-
mez oldu. Bu, Suriye’nin içerden ve dışarıdan 
yıkıldığının göstergesidir. Bu savaş, okumuş 
insanları bitirdiği gibi, okumak isteyen çocuk-
larında geleceğini kararttı. Suriye halkını bir 
karanlığa sürüklemiş oldu.

* Bu söyleşi, 10 Temmuz 2013 tarihinde Fey-
yat Özyazar tarafından Hatay’ın Reyhanlı il-
çesinde gerçekleştirilmiştir.

Suriye’den Türkiye’ye Gelerek Hatay’ın 
Reyhanlı İlçesine Yerleşen Mahmut Nah-
sen abu Reşit ile Söyleşi

Mahmut Nahsen abu Reşit, bir kez Suriye’ye 
gitmiş, Halep’in bölünmüş, yıkılmış, yakılmış 
ve hayatın çok pahalı olduğunu söylüyor.

ORSAM: Kendinizden bahseder misiniz?

Mahmut Nahsen abu Reşit: Suriye Halep’e 
bağlı Anedan bölgesinde yaşıyorum, 48 ya-
şında 5 çocuk babasıyım, beyaz eşya mobilya 
satıcısıyım. 2 büyük oğlum üniversite mezunu 
olup, kızlarım lise seviyesinde okumuşlardır.

ORSAM: Siz ve aileniz iç savaş sırasında 
neler yaşadınız?

Mahmut Nahsen abu Reşit: Anedan bölgesi 
bombalandığında bizim evimiz apartmanın 
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üçüncü katıydı. Gökyüzünden mahallemize 
fıçı bombalar yağdırıldı çok sayıda bina yerle 
bir oldu, birçok bina da sarsıntısından çökme 
tehlikesi içinde kaldı, sadece bizim Elhamsi-
niye caddesinde onlarca insanın vefat ettiğine 
tanık oldum sonradan.

Binalar yıkıldığında enkaz altından halkı çı-
karmak imkansızdı herkes pencereden, bir 
duvar kenarından veya siper aldığı bir yerden 
seyirci olabiliyor çünkü her an bir bomba ge-
lebilirdi. 
Feryatlar içinde bağıran kadınlar ve çocuklara 
ulaşmak imkansızdı. Eğer mahallenizde veya 
bulunduğu caddede-sokakta uçaklara ateş 
eden unsurlar görülürse, uçaklar o yeri tespit 
ediyor ve bomba yağmuruna tutuyorlardı.

ORSAM: Yaşadığınız göçü biraz anlatır 
mısınız?

Mahmut Nahsen abu Reşit: Halep’ten çı-
kışımızda zor oldu, araç bulmak yol bulmak 
ve yollardaki kontrol noktalarında geçmek 
bir mucizeydi. Sadece giyimimiz, birkaç kıy-
metli eşyamız ve mevcut paramızla yola çık-
tık. Halep’in kuzey bölgesinden tekrar Batıya 
dönüyoruz sonrada Türkiye hudut bölgesine 
doğru gidiyoruz. Göç edenlerin mutlaka bir 
rehberi olmalıydı yoksa çıkmak, yol almak ve 
selametle hudut bölgesine gelmek imkansızdı.

ORSAM: Reyhanlı’da iş imkanı bulabildi-
niz mi?

Mahmut Nahsen abu Reşit: Reyhanlı’da bir 
Türk vatandaşı ile birlikte elektronik eşya sa-
tıyorum ve dövizde bozduruyorum. 4 aydır 
buradayım ve bir defa Suriye’ye gidebildim. 
Halep bölünmüş, Halep yıkılmış, yakılmıştır. 
Hayat o kadar pahalı ki insanlar çay ekmek ve 
yeşilliklerle besleniyor. Elektrik ara sıra geli-
yormuş, bazen su bulamadıkları oluyormuş. 
Apartmanımızda çatlaklar oluşmuş, ancak 
evi çöken ve göç etme imkanı olmayanlar, bo-

şaltılan, içinde aile yaşamayan evlere sığınıp 
oturuyorlar.

* Bu söyleşi, 10 Temmuz 2013 tarihinde Fey-
yat Özyazar tarafından Hatay’ın Reyhanlı il-
çesinde gerçekleştirilmiştir.

Suriye’den Türkiye’ye Gelerek Hatay’ın 
Reyhanlı İlçesine Yerleşen Mehmet el 
Mansur ile Söyleşi

Suriye’lere ait okullarda öğretmenlik yapmak 
için müracaat etmiş ancak sıra gelmediği için 
kapıcılık yapıyor.

ORSAM: Sizi tanıyabilir miyiz?

Mehmet el Mansur: Suriye Hama bölgesi-
nin El Gab bölgesinde yaşıyorum, 4 çocuğum 
var ve öğretmenim. Reyhanlı’da bir iş hanının 
teras katında, eskiden depo olarak kullanılan 
tek odalı bir barakada kalıyorum eşim ve ço-
cuklarımla.

ORSAM: Reyhanlı’da ne iş yapıyorsunuz?

Mehmet el Mansur: Reyhanlı’da mevcut bü-
tün Suriye’lere ait okullara öğretmenlik yap-
mak için müracaat ettim ancak o kadar çok 
öğretmen var ki bana sıra gelmedi. Bu şartlar 
altında bile herkes kendi çevresinden insan-
ları işe alıyor, anlayacağınız torpil burada da 
geçiyor. Ben bir nakliye şirketinde 20 lira yev-
miye ile kapıcılık yapıyorum, bana çevre te-
mizliği yaptırıyorlar, ayrıca getir götür işlerine 
bakıyorum. 

ORSAM: Yardım kuruluşlarından maddi 
destek alabildiniz mi? 

Mehmet el Mansur: Birkaç kere bana yardım 
kuruluşları un ve çeşitli gıda maddeleri verdi. 
Onun haricinde bir gelirim yok. Evimde ne 
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buzdolabı ne de çamaşır makinesi var. İyi kötü 
bir televizyon buldum ikinci el olarak, onunla 
teselli oluyorum evde olduğum zamanlar.

ORSAM: Son olarak eklemek istediğiniz 
bir şey var mı? 

Mehmet el Mansur: Suriye’de öğretmenlik 
yaparken, hürriyetimiz kısıtlı idi, maaş ye-
tersiz ve sürekli takip ediliyorsunuz. Bilhas-
sa öğretmenler çocuklara eğitim verdiği için, 
rejime karşı çocukları aydınlatmamaları ve 
onları bilgilendirmemeleri için sürekli takip 
ediliyorlardı. İç savaş başlayınca da bir süre 
görev yaptım ancak çevremdeki evler bölge-
min çoğunluğu bombalanınca göç başladı, 
okul boşaldı. Öğrenci kalmayınca da maaşı-
mız kesildi, mecburen göç ettim.

* Bu söyleşi, 10 Temmuz 2013 tarihinde Fey-
yat Özyazar tarafından Hatay’ın Reyhanlı il-
çesinde gerçekleştirilmiştir.

Suriye’den Türkiye’ye Gelerek Hatay’ın 
Reyhanlı İlçesine Yerleşen Muayyed Hasan 
el Haddur ile Söyleşi 

Muayyed Hasan el Haddur “Suriye’deki iç sa-
vaş insanların içinde birikmiş olan kinin ve 
bazı özlemlerin dışa yansımasıdır, bir bahane 
aranıyordu ve Arap Baharı buna vesile oldu” 
diyor.

ORSAM: Kendinizden bahseder misiniz?

Muayyed Hasan el Haddur: Suriye Hama’ya 
bağlı Kafarzayta bölgesinde yaşıyorum, 47 
yaşında 3 çocuk babasıyım. Fabrika işçisiyim 
ve aynı zamanda tarım teknisyeniyim. Hama 
dışında bir zeytin fabrikasında çalışıyorum, 
zeytinyağı üretiminin yanı sıra, sabun deter-
jan imalatı yapan bir fabrika. Eski model bir 
aracım var gidip gelirdim. Çevredeki bütün 

zeytin bağları bu fabrikaya bağlı olarak zeytin 
mahsulünü yetiştirir. Çiftçiler çevremiz insa-
nı olduğundan herkes birbirini tanır, huzur 
içinde yaşıyorduk.

ORSAM: Suriye’de nasıl bir sosyal güven-
lik sistemi vardı bize anlatır mısınız?

Muayyed Hasan el Haddur: Bizde sosyal gü-
vence diye bir sistem yok, sadece devlet daire-
sinde çalışanlar emekli olduklarında maaş al-
maya devam eder ve sağlık yönünden hizmet 
görür. Şahıslara ait yani özel fabrikalarda sağ-
lık sorunları olduğundan herkes kendi imkanı 
ile tedavi olur. Yaşlanınca veya hastalanınca 
işten ayrılır. 

Halk olarak birbirimize acımasızlığımız baş-
lamıştı, güçlü zayıfı eziyor. İnsanlar vergi 
vermiyor, hileli mal üretiyor ve her türlü yol-
suzluk had safhaya ulaşmıştı. Devlet yönetici-
leri de bazı kesimlere bilerek göz yummakta, 
halkın ezilmesini, aydınlanmamasını ve ufku-
nun genişlememesi politikası yapıyordu. Yeni 
nesil bilgisayara geçip internet kullanmaya, 
seyahat etmeye başlayınca dünyadaki yaşam 
ile Suriye’deki yaşam arasında çok farklılıklar 
gördü ve birbirlerine anlatmaya başladı. İç sa-
vaş bunun sebeplerinden birisidir. İnsanların 
içinde birikmiş olan kinin ve bazı özlemlerin 
dışa yansımasıdır, bir bahane aranıyordu ve 
Arap Baharı buna vesile oldu.

ORSAM: Eklemek istediğiniz bir şey var 
mı?

Muayyed Hasan el Haddur: Hama’nın yıl-
lardan beri rejim tarafından ezildiği biliniyor, 
son bir yılda da o kadar çok bombalandı ki 
şehir namına bir şey kalmadı. Fabrikalar ya-
kıldı, makineler çalındı, insanlar işsiz kaldı, 
üretim durduruldu. Meydan hırsızlara kaldı. 
Hama’da ve Suriye’nin her bölgesinde ayak 
takımından insanlar yönetici oldular. Benim 
görüşüme göre savaşı kazanacak bir beyin 
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yok muhaliflerde. Daha çok Suriyeli ölür ve 
göç devam eder.

* Bu söyleşi, 20 Temmuz 2013 tarihinde Fey-
yat Özyazar tarafından Hatay’ın Reyhanlı il-
çesinde gerçekleştirilmiştir.

Suriye’den Halep’e bağlı olan Bab Bölge-
sinden Musab El Harzani abu Nasriddin ile 
Söyleşi

Musab El Harzani abu Nasriddin muhaliflere 
maddi katkıda bulunmuş, hastalara ve muh-
taç kalanlara yardımcı olmuş.

ORSAM: Kendinizden kısaca bahseder mi-
siniz?

Musab el Harzani abu Nasriddin: Adım Mu-
sab El Harzani abu Nasriddin. 48 yaşındayım 
ve 4 çocuk babasıyım. Halep’e bağlı olan Bab 
Bölgesi’nden inşaat sektöründe çalışıyordum. 
İş yerimin deposunda çimentodan tuğlaya, 
çividen musluğa her şey satılıyordu. Müteah-
hitler ve mühendislerle beraber çalışıyordum. 

Birçok insanında çalışmasına ve ekmeğini ka-
zanmasına vesile oluyordum. 

ORSAM: Suriye’deki iç savaş sizi nasıl et-
kiledi ve savaş içinde nasıl bir rol aldığınızı 
anlatır mısınız? 

Musab el Harzani abu Nasriddin: İç savaş 
başlayınca ne inşaat kaldı, ne de boya. Mes-
leki açıdan benim sonum geldi. Ambarları 
kapattım ve işçiler ayrılmak zorunda kaldılar. 
Bende Halep’ten uzak olan El Bab bölgesinde 
kendime ait bahçeli evime çekildim. Fakat sa-
vaşan Muhaliflere, Ceyş el Hur olsun, Ceys el 
Nasra olsun hepsine maddi katkılarım oldu. 
Hastalara ve muhtaç kalanlara da yardımcı 
oldum. Hatta araçlarımdan birisini de Ceyş el 
Hur’a hizmet aracı olarak hibe ettim.

Savaşın gidişatı hiç de iyi olmadığını gö-
rüyorum. Planlı programlı bir savaşın ol-
madığı, belli bir hedefin bulunmadığını 
bir savaş ortamı yaratıldığını kendim şahit 
oldum. 

ORSAM: Bunu daha detaylı anlatabilir mi-
siniz?
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Musab el Harzani abu Nasriddin: Mesela, 
devletin uçakları binaları yıkıyor, bir sürü 
insanlar ölüyor! Bir başka grupta, yıkılan 
binalarda mevcut ne varsa araçlara malları 
topluyor bir başka bölgeye veya hudut böl-
gesine getirip satıyor. Suriye’de savaş gani-
met elde etmek için hırsızlık amaçlı olarak 
kullanılmaya başladı. Yani ciddi bir savaş 
ortamı var ve kesinlikle ilerleme yoktur.
 
ORSAM: Suriye’deki iç savaş başka neleri 
tetikledi?

Musab el Harzani abu Nasriddin: Yüksek 
oranda su, elektrik ve gıda maddeleri sıkıntısı 
baş gösterdiği gibi hastalıklarda da artış mey-
dana geldi. Bir defa Halep’e uğradım ve şehrin 
pislik içinde olduğuna şahit oldum. Belli bir 
kesimine gidebiliyorum, fakat diğer kesimler 
ne halde olduğunu bilemem, çünkü hala Ni-
zam ordusunda kontrolünde olan bölgeler-
de var. Yaklaşık şehrin üçte ikisi Ceyş el Hur 
ve el Nasra elinde, fakat üçte biri de Nizam 
Ordusu’nun kontrolündedir. Bunların orta-
sında kalan masum insanlar, yoksul aç sefil 
çocuklar ve kadınlar var. Hüzün ve gözyaşın-
dan başka bir şeye şahit olmadım, ben de göç 
etmek zorunda kaldım. 

* Bu söyleşi, 20 Temmuz 2013 tarihinde Fey-
yat Özyazar tarafından Hatay’ın Reyhanlı il-
çesinde gerçekleştirilmiştir.

Suriye’den Türkiye’ye Gelerek Hatay’ın 
Reyhanlı İlçesine Yerleşen Mihazer el Kuh-
levi abu Riyad ile Söyleşi

Mihazer el Kuhlevi abu Riyad “İnsanların 
çoğu enkaz altında kalarak can veriyor. Ne 
kurtaran ne de kurtarma ekipleri var” diyor.

ORSAM: Kendinizden kısaca bahseder mi-
siniz?

Mihazer el Kuhlevi abu Riyad: Suriye 
Halep’den geldim, 77 yaşındayım eşim öldü 
oğlum Mahmut ile birlikte yaşıyorum. Zorla 
yürüyorum ama her akşam teravih namazı-
na gelir sonra parkta oturur ve olup bitenleri 
insanlardan öğrenmeye çalışırım. Emekli göz 
doktoruyum. Yıllarca Şam ve Halep’deki has-
tanelerde görev yaptım. Özel muayenehanem 
ve kliniğim vardı. Binlerce insana hizmet ver-
dim ve yardımcı oldum.

ORSAM: Suriye’den ayrılma nedenleriniz 
nelerdir?

Mihazer el Kuhlevi abu Riyad: Yaklaşık 
Mart 2013 de Halep’deki bölgemizde büyük 
sıkıntılar başladı. Hem havadan bombalar ya-
ğıyordu hem de cadde ve sokaklarda çatışma-
lar oluyordu. Her gün mutlaka ya bir komşum 
ya da bir tanıdığım ölüyordu. Evler dükkânlar 
yanıyordu. Bunlara bizzat şahit oldum. Açlık-
tan, susuzluktan, hastalıktan dolayı yaşlılar, 
kadınlar ve çocuklar ölüyor Halep’te. Bastonla 
yürümekteyim elim ayağım güçlü değil benim 
yardıma ihtiyacım var. Bu nedenle hiç kimse-
ye yardımcı olamadım. İnsanların çoğu enkaz 
altında kalarak can veriyor. Ne kurtaran ne 
de kurtarma ekipleri var. Oğlum Mahmut’ta 
tehlikede idi, göç etmeye karar verdik ve önce 
hudut bölgesine oradan da Reyhanlı’ya geldik. 
Bir yetkili kalmadı bu nedenle pasaport çıkar-
ma imkânı yoktur. Zaten olsa da pasaport bin 
dolardan fazlaya mal oluyor. Eskiden 100 do-
lar etmezdi şimdi 1000 dolar. 

ORSAM: Burada geçiminizi nasıl sağlıyor-
sunuz, ne gibi zorluklarla karşılaştınız?

Mihazer el Kuhlevi abu Riyad: Oğlumda 
Doktor, Suriyelilere ait bir hastanede çalışı-
yor. Benimde birikmişim var. Herhangi bir 
maddi sıkıntım yok.

* Bu söyleşi, 20 Temmuz 2013 tarihinde Fey-
yat Özyazar tarafından Hatay’ın Reyhanlı il-
çesinde gerçekleştirilmiştir.
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Suriye’den Türkiye’ye Gelerek Hatay’ın 
Reyhanlı İlçesine Yerleşen Mustafa el Na-
imiy ile Söyleşi

Mustafa el Naimiy, Ceyş el Hur için Nizam 
Ordusunda görev yapan askerleri ordudan 
kaçırmak görevi üstlenmiş.

ORSAM: Kendinizi tanıtır mısınız?

Mustafa el Naimiy: Suriye El Rakka bölge-
sindenim. 55 yaşında, 6 çocuk babasıyım. İn-
şaat beton kalıp ustasıyım. Suriye’de Ceyş El 
Hur’da görev alan, hem savaşan hem de ele-
man kazandırmaya çalışan bir göreve sahi-
bim.

ORSAM: Bu görevinizden biraz bahseder 
misiniz?

Mustafa el Naimiy: Çevremdeki köyler-
den beldelerden Nizam Ordusunda askeri 
olan ailelerle görüşür, çocuklarının Nizam 
Ordusu’nu terk etmesini sağlar, bazen de as-
kerlerin yerlerini bulup, ordudan kaçmaları-
nı sağlardım. Benim görevim buydu Ceyş el 
Hur’da. Çünkü kendi gençlerimizi bize karşı 
kullanıyorlardı. En azından evlatlarımızı on-
ların ellerinden kurtarmaya çalıştık.

Tel Abyad bölgesinde Nizam Ordusu’nda 
görev yapan gençlerimizi ordudan kaçırmak 
amacıyla birkaç kişiyle gittik. Bir kamyone-
timiz var. Askerlerle irtibat kurduk ve onları 
kamyonete bindirmeyi başardık ancak bizi 
fark eden Nizam Ordusu askerleri rastgele 
ateş açmaya başladılar. Direndik, karşılık ver-
dik, onlardan vurduklarımız oldu bizden de 
vurulan oldu. Ben ayağımdan 3 kurşun yarası 
adım, zor bela kaçabildik Nizam Ordusu’nun 
elinden. Kendi bölgemize gelmiştik. Suriye’de 
ayağımdan tedavi gördüm ancak tıbbi mal-
zeme ve doktor yetersizliği vardı, ayağım bir 
türlü iyileşmedi ve durumum kötüye gitmeye 
başladı, acılar içinde kıvrandım. En son Rey-

hanlı Devlet Hastanesi’nde tedavi gördüm, 
şimdilik rahatım ama yürüme imkanım yok. 

ORSAM: Sizin gözlemlerinize göre Suri-
ye’deki son durum nasıl?

Mustafa el Naimiy: Top mermileri, Havan 
mermileri el Rakka bölgesindeki bütün evleri 
yıktı, uçaklardan da fıçı bomba atılıyor. Tam 
bir yıkım ve katliam var bölgemizde.

ORSAM: Reyhanlı’da geçiminizi nasıl sağ-
lıyorsunuz?

Mustafa el Naimiy: 6 çocuğumdan ikisi ye-
tişkin onlar çalışıyorlar, benim çalışacak im-
kanım kalmadı. Ancak vurulduğumu bilen 
Ceyş el Hur mensupları bana ne maddi ne de 
manevi bir yardımda bulunmadılar, unutul-
muş durumdayım Reyhanlı’da. Arayan soran 
yok.

* Bu söyleşi, 20 Temmuz 2013 tarihinde Fey-
yat Özyazar tarafından Hatay’ın Reyhanlı il-
çesinde gerçekleştirilmiştir.

Suriye’den Türkiye’ye Gelerek Hatay’ın 
Reyhanlı İlçesine Yerleşen Mustafa el Ne-
simi ile Söyleşi

Mustafa el Nesimi, iç savaş öncesi askerliğin 
yapmış, yeniden silah altına alınmamak için 
ülkesini terk etmiş.

ORSAM: Kendinizi tanıtır mısınız?

Mustafa el Nesimi: Suriye Halep den geldik. 
Ben 27, eşim 21 yaşında, bir çocuğumuz var. 
Belediye evlere yemek taşımaya müsaade et-
miyor sadece burada oturup iftarını açanlara 
yemek veriyor. Hava güzel, ortam da güzel, 
eşimle buraya iftar açmaya geldik. Annem, 
babam ve kardeşlerimde Reyhanlıda, hep be-
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raber bir ev bulup kirada oturuyoruz. Zaten 
başka türlü yani tek bir aile kirayı karşılaya-
maz. Bu yüzden hemen hemen herkes 2-3 aile 
bir evde yaşıyorlar. Buraya iftar açmaya da ba-
bamdan müsaade alarak gelebildik. 

ORSAM: Suriye’den ayrılma nedenleriniz 
nedir ve Suriye’deki son durum nasıl?

Mustafa el Nesimi: Benim yaşımdaki insan-
lar Halep’te sokağa çıkamaz. Hangi taraf gör-
se kendi tarafına çekmek ister. Çünkü genç-
lerin savaşması gereken bir savaş. Ama ben 
katılmadım. Askerliğimi bitireli 4 yıl oldu. 
Ailemden ayrı kalmıştım. Şimdi de savaşa ka-
tılırsam eşimden ve çocuğumdan ayrı kalaca-
ğım. Hem savaş şartları eşit değil hem de sonu 
yok. Kimin için savaşacağımı da bilmiyorum. 
Muhaliflerde kendi aralarında bölünmüş du-
rumda, kimi gönüllü olarak can, namus uğ-
runa savaşıyor kimi de bir bölgeye hâkimiyet 
kurup savaş ganimeti için savaşıyor. Muha-
liflerin ellerinde otomatik silahlardan başka 
bir şey yok. Nizam ordusu ise uçaklarla bom-
balıyor. Tank, toplarla bombalıyor. Dengeler 
çok bozuk, hiç kimsenin kurtulma şansı yok. 
Açlık, susuzluk, uykusuzluk ve pislik ayrı bir 
konu, bu nedenle savaşa katılmadım, hep sak-
landım. Sonunda da kaçtım.

* Bu söyleşi, 20 Temmuz 2013 tarihinde Fey-
yat Özyazar tarafından Hatay’ın Reyhanlı il-
çesinde gerçekleştirilmiştir.

Suriye’den Türkiye’ye Gelerek Hatay’ın 
Reyhanlı İlçesine Yerleşen Nasır el Himra-
vi ile Söyleşi

Nasır el Himravi, Hatay’da bir hayvan çiftli-
ğinde iş bulmuş, taşımacılık yapıyor.

ORSAM: Kendinizi tanıtır mısınız?

Nasır el Himravi: Suriye İdlib’e bağlı Resul-
husun bölgesindenim. 48 yaşında ve 3 çocuk 
babasıyım. Eşim ise ev hanımı. Hayvancılık, 
kasaplık işleri ile uğraşıyorum. Suriye’de hay-
van besiciliği yapardım, kendime ait kasap 
dükkanım vardı, oğlumla birlikte işletiyor-
dum.

ORSAM: İç savaşın bölgedeki hayvancılık 
üzerinde etkileri oldu mu?

Nasır el Himravi: İç savaşta kırsal kesim 
mağdur oldu, zira tarımsal faaliyetler durdu, 
mazotun pahalı olması çiftçilerin mağdur ol-
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masına sebep oldu. Tohumluk ekim, biçim işi 
durunca hayvancılıkta ister istemez etkilendi. 
Hayvanları besleyecek ne bir ot ne bir arpa ne 
de başka yiyecek kaldı. Türkiye hudut bölge-
sine getirip keserek veya canlı olarak satmaya 
başladı insanlar. Binlerce büyükbaş, küçükbaş 
hayvan Türkiye’ye sokuldu canlı veya kesilmiş 
olarak.

ORSAM: Bu durum et fiyatlarına nasıl 
yansıdı?

Nasır el Himravi: Suriye parası ile şu anda 
etin kilosu bölgemizde 800 ile 1200 lira ara-
sında değişiyor. Bu en pahalı hali (10-12 TL) 
daha önceleri Suriye parası pahalı idi ve yine 
400-500 Suriye lirası ile satılıyordu (16-18 TL 
arası). İnsanların ekmek bulamadığı, karnının 
doymadığı bir ülkede hayvan yetiştirmek, bes-
lemek imkansız hale geldi. Zaten can güvenli-
ği de yok. Bir takım gruplar nerede kesilecek 
hayvan bulursa oraya hücum ediyor ve yağ-
malıyorlar. Hayvan besicilerinin can güvenliği 
bu yönden de tehlikede, bombalama olmazsa 
bile yağmacılar bizi buluyor, soyuyor, zor kul-
lanıyorlar ve onlara direnmek mümkün değil.

ORSAM: Hatay’da hangi şartlar altında ya-
şıyorsunuz?

Nasır el Himravi: Hatay’da bir hayvan çiftli-
ğinde iş buldum, eşim süt sağıp hayvanların 
altlarını, ahırlarını temizliyor. Ben de şehre su 
götürüyorum ya da iş yeri sabinin sattığı veya 
satın aldığı hayvanların ulaşımını sağlıyorum. 
Suriye’deki evim harap oldu, ufak bir bahçem 
vardı o da gitmiş. Bölgemizdeki pek çok ev 
kullanılmaz durumda. Ticaret yok, elektrik 
yok, ulaşım da tamamen durmuş durumda; 
yollar barikatlı. Aile fertlerimizin kimi çadır 
kentlerde kimi Suriye’de kimi ise Reyhanlı’da, 
dağılmış vaziyetteyiz ve herkes kendi derdine 
düşmüş. Birbirimize destek olma imkanı da 
yok.

* Bu söyleşi, 20 Temmuz 2013 tarihinde Fey-
yat Özyazar tarafından Hatay’ın Reyhanlı il-
çesinde gerçekleştirilmiştir.

Suriye’den Türkiye’ye Gelerek Hatay’ın 
Reyhanlı İlçesine Yerleşen Şeyh Ahmad el 
Kazali ile Söyleşi

Yardım cemiyeti sorumlusu Şeyh Ahmad el 
Kazali, Ramazan ayı boyunca yeni göç ede-
ceklere, işsiz kalanlara bu ekmek yardımı ya-
pacaklarını söylüyor.
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ORSAM: Biraz kendinizden bahseder mi-
siniz?

Şeyh Ahmad el Kazali: Tecammü el Eser el 
Hayriyye cemiyetinin sorumlusuyum. 

ORSAM: Tecamü el Eser el Hayriyye cemi-
yetinin amacı nedir?

Şeyh Ahmad el Kazali: Hayır Cemiyetimizin 
amacı; Ramazan’da ekmeksiz kimsenin kal-
mamasını sağlamaktır. Yoksulluk ve açlığın 
ne olduğunu çok iyi bilirim, insanlar çoğu za-
man yiyecek bir şey bulamazlar. Sadece kuru 
bir ekmeği ıslatıp yemek bile onları günlerce 
ayakta tutabilir.

ORSAM: Türkiye’ de bulunan Suriye va-
tandaşlarına bölge halkının yardımı da söz 
konusu, bu konuda bilgi sahibi misiniz?

Şeyh Ahmad el Kazali: Suriye vatandaşları-
nın Reyhanlı’da birçok yardım kuruluşundan 
ve hayırsever Reyhanlı halkından yardım aldı-
ğını bilmekteyim. Ancak alamayan aileler ol-
duğu, gurur meselesi yapıp istemeye utanan 
evde saklanan ve hala aç yatan insanlar oldu-
ğunu da bilmekteyim.

ORSAM: Tecamü el Eser el Hayriyye cemi-
yeti olarak ne gibi yardımlar yapıyorsunuz?

Şeyh Ahmad el Kazali: Ramazan ayı boyun-
ca tespit ettiğim ailelere sadece sıcak ekmek 
vereceğim. Şu an listemde 350 aile var. Her 
aileye en azından günde 5 ekmek verilecek. 
Suriye’den yeni göç hareketi başladı, Rama-
zan ayı boyunca yeni göç edeceklere, işsiz 
kalanlara bu ekmek yardımı devam edecek. 
Örneğin günde ortalama 2000-2500 ekmek 
dağıtılacak. Suriye vatandaşlarının sevdiği ve 
Ramazanda yedikleri burada bulamadıkları 
ekmeği özel olarak yaptırıp bu insanlara be-
dava getireceğim. 

ORSAM: Peki bu cemiyetin finansmanı 
kim ya da kimler tarafından sağlanmakta-
dır?

Şeyh Ahmad el Kazali: Cemiyetin finans-
manı; Katar, S.Arabistan, Ürdün de bulunan 
maddi durumu iyi ihracatçı Suriye asıllı şa-
hıslar tarafından sağlanmaktadır. Bu konuda 
aramızda bir sözleşme yapmış bulunuyoruz. 
Un-pişirim ve diğer bütün masraflar birkaç 
kişinin özel girişimi sonucu bu hayır işi tara-
fımdan bir vesile olarak Reyhanlı’daki Suriye 
vatandaşlarına hizmet olarak verilecektir.

* Bu söyleşi, 20 Temmuz 2013 tarihinde Fey-
yat Özyazar tarafından Hatay’ın Reyhanlı il-
çesinde gerçekleştirilmiştir. 

Suriye’den Türkiye’ye Gelerek Hatay’ın 
Reyhanlı İlçesine Yerleşen Abdulhadi Hac 
Adil ile Söyleşi 

Abdulhadi Hac Adil’in çocukları muhalif 
gruplara yardım ettiği için emekli maaşı ke-
silmiş.

ORSAM: Biraz kendinizden bahseder mi-
siniz?

Abdulhadi Hac Adil: Suriye İdlib’ten buraya 
geldim. 58 yaşında emekliyim, 5 çocuğum var. 
İki oğlum devlet memuru.

ORSAM: Suriye İdlib’ten ne zaman ayrıldı-
nız?

Abdulhadi Hac Adil: 3 ay önce İdlib’ten 
Reyhanlı’ya ailecek geldik. Çocuklarım 
Suriye’de görevli iken görevlerini bırakarak 
buraya geldiler. 

ORSAM: Şehri terk etmek zorunda kalma-
nıza neden olan gelişmeler nelerdir?
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Abdulhadi Hac Adil: İdlib’de bazı ailelere çok 
baskı yapıldı. Şehir merkezine Nizam Ordusu 
hakim, tam bir esaret içinde idik. Çocukla-
rım baskıya dayanamadı ve ayrıldılar, resmen 
kaçtık oradan. Ayrıca çocuklarımın muhalif 
gruplara yardım etmesi sebebiyle benim de 
emekli maaşımı kestiler.

ORSAM: Burada nasıl bir hayat sürdürü-
yorsunuz?

Abdulhadi Hac Adil: Benim üzerime giy-
diğim elbiseden başka hiçbir giysim yoktur. 
Eşim, çocuklarım ve torunlarımın da öyle. 
Yatağımız dahi yok, Suriyelilere ait bir yardım 
kuruluşundan bizlere battaniye verildi, onları 
yatak yapıp kullanıyoruz. Şimdilik yaz mevsi-
minde olduğumuz için pek bir sorun yok fakat 
kış mevsimi için çok endişeliyim. Oturduğu-
muz evde bir harabe halinde, her tarafından 
rüzgar alıyor. Elektrik, su borcumuzda çoğal-
dı. Ancak evin kirasını 6 aylık verdiğimizden 
dolayı o konuda bir sıkıntımız yok. Kuru ek-
meğe, belli başlı gıdalara talim ediyoruz. Semt 
pazarlarında akşamüzeri satılmayan ve atıl-
ması gereken sebze ve meyveleri topluyoruz. 
Böyle bir hayat yaşıyoruz biz Reyhanlı’da.

* Bu söyleşi, 20 Temmuz 2013 tarihinde Fey-
yat Özyazar tarafından Hatay’ın Reyhanlı il-
çesinde gerçekleştirilmiştir. 

Suriye’den Türkiye’ye Gelerek Hatay’ın 
Reyhanlı İlçesine Yerleşen Rahman Ali 
Haydar ile Söyleşi 

Rahman Ali Haydar “Sabah oluyor ben bir 
yana gidiyorum eşimse başka bir yana gidiyor. 
İş olursa iş, sadaka olursa sadaka istiyoruz” 
diyor.

ORSAM: Kendinizden bahseder misiniz?

Rahman Ali Haydar: Suriye’nin Halep böl-
gesinden Reyhanlı’ya geldim. 40 yaşındayım 
3 çocuğum var. Bir alışveriş merkezinde işçi 
olarak çalışıyordum.

ORSAM: Halep’i nasıl bıraktınız, yaşam 
koşulları ne durumdaydı?

Rahman Ali Haydar: Suriye’de iç savaşın 
başlamasıyla birlikte iş merkezlerinin hep-
si teker teker kapandı. Ticaret durdu ve mal 
gelmez oldu. Halep öyle bir yer oldu ki, bir 
mahallesinde ekmek varsa öbür mahallesinde 
yoktu. Bir semtinde sebze, meyve varsa, öbür 
tarafında tüp yoktu, benzin yoktu ve her şey 
fahiş fiyatlarla satılıyordu. Örnek olarak size 
benzinin litre fiyatını verebilirim. Halep’in bir 
semtinde benzinin litresi bin Suriye parasına 
satılmaktaydı, bugünkü rayiç bedelle sekiz bin 
TL’dir. Diğer bir bölgesinde ise 250 liraya yani 
yaklaşık iki bin TL’ye. Akla gelen her tüketim 
malı her ihtiyaç bu durumdaydı.

ORSAM: İç savaş sırasında ne gibi olaylar-
la karşılaştınız?

Rahman Ali Haydar: İç savaş nedeniyle ev-
ler bombalandı, iş yerleri yıkıldı. Cadde ve 
sokaklar artık rastgelen bırakılan bombalarla 
doluydu. Evime yakın bir bölgede yolu kapa-
tan molozlar görmüştüm, ellerimle bu moloz-
ları temizlemeye çalışıyordum ki bir patlama 
oldu. Elim, yüzüm, ayaklarım yara aldı. Gözü-
mün birinden ameliyat oldum. Bir hiç uğruna 
sakat bir insan olarak kaldım. Halep’te her yer 
böyledir ve tehlikelidir.

ORSAM: Reyhanlı’da nasıl geçiniyorsu-
nuz?

Rahman Ali Haydar: Eşim ve çocuklarımı 
alıp sınırdan Reyhanlı’ya geldim. Hastaneler-
de tedavi gördüm, ilaç verdiler ve bu sayede 
yavaş yavaş iyileşiyorum. Sabah oluyor ben 
bir yana gidiyorum eşimse başka bir yana gi-
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diyor. İş olursa iş, sadaka olursa sadaka istiyo-
ruz. Bazen her ikimizde bir şeyler getiriyoruz 
eve, bazense ikimiz de boş dönüyoruz.

ORSAM: Savaşın çocuklarınıza etkisi nasıl 
oldu?

Rahman Ali Haydar: Bu savaş çocukları bü-
yüklerden fazla etkiledi. Açlık ve sefalet bir 
yana oyun oynamasını unuttular, gülmeyi, 
yaramazlık yapmayı bile unuttular. Robot gibi 
çocuklar yetişiyor bu savaş sonrasında.

* Bu söyleşi, 20 Temmuz 2013 tarihinde Fey-
yat Özyazar tarafından Hatay’ın Reyhanlı il-
çesinde gerçekleştirilmiştir.

Suriye’den Türkiye’ye Gelerek Hatay’ın 
Reyhanlı İlçesine Yerleşen Raşid el İzzo ile 
Söyleşi 

Raşid el İzzo “Sabah oluyor ben bir yana gidi-
yorum eşimse başka bir yana gidiyor. İş olursa 
iş, sadaka olursa sadaka istiyoruz” diyor.

ORSAM: Kendinizden bahseder misiniz?

Raşid el İzzo: Suriye İdlib el Habit el Rif böl-
gesindenim. 38 yaşında 3 çocuk babasıyım. 
Reyhanlı’ya 5 ay önce geldim.

ORSAM: Suriye’de iç savaşta yaşadıkları-
nızı anlatır mısınız? 

Raşid el İzzo: Suriye’de 15 dönümlük arazim, 
iki katlı evim ve bir arabam vardı. İç savaş baş-
layınca, bölgemiz bombalanmaya başlandı. 
Savaşçı birliklerde kırsal kesimi tercih ettiği 
için her taraf silahlı birliklerle doldu. Uçaklar, 
toplar bu bölgeyi sürekli bombalıyor. Çocuk-
larla birlikte arabamıza binip silahlı birlikle-
rin olmadığı tenha bir yere kaçtık. O bölgede 
birçok aile vardı. Ancak su ve ulaşım sıkıntısı 
olan bir bölgeydi.

Köylülerle aramızda işbölümü yaptık. Ki-
mimiz un bulmaya gidiyordu, kimimiz gıda 
maddesi. Ben ve Rıdvan isimli bir arkadaş 
araçlarla uzak bölgelerden su bulmaya gidi-
yorduk. Savaş uzun sürünce bölgemize ge-
lenler artmaya ve aramızda sorunlar çıkmaya 
başladı. Yokluk, yoksulluk nedeniyle insanlar 
bunalıma girmişti. Çoğumuzun da parası kal-
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mamıştı. En son Muarra bölgesine gidip ara-
bamı sattım. Çocuklarımı ve eşimi alıp Türki-
ye Hududu’na geldim. Her yer bombalanıyor, 
her yerde kuşatma vardı. 

Suriye’nin hiçbir yerinde kuşatmasız bir yola 
rastlayamazsınız. Her bölgenin hâkimiyeti bir 
grubun elinde. Herkes kendi düzenine göre 
bir kanun koymuş. Hiç kimsenin itiraz etme 
hakkı yok. Her söylenene tamam deme mec-
buriyeti vardı.

ORSAM: Reyhanlı’da ne şartlarda kaldığı-
nızı anlatır mısınız? 

Raşid el İzzo: Hem inşaatın bekçiliğini yapı-
yorum hem de müteahhidin yazıhanesinde 
çaycılık işine bakıyorum. Eşim ve çocuklarım 
inşaatın bir bölümünde kalıyor. Naylondan 
kaplı pencereleri, geçici bir tahta kapısı var. 
İçme suyu var ancak elektrik yok. Ev kirası 
ödemiyorum. Müteahhit bana da aylık 400 
lira veriyor. Bu benim için bir nimet. 

* Bu söyleşi, 20 Temmuz 2013 tarihinde Fey-
yat Özyazar tarafından Hatay’ın Reyhanlı il-
çesinde gerçekleştirilmiştir.

Suriye’den Türkiye’ye Gelerek Hatay’ın 
Reyhanlı İlçesine Yerleşen Yahya el Kamar 
ile Söyleşi.

Yahya el Kamar, Reyhanlıda mahalle araların-
da ve semt pazarlarında makyaj malzemeleri 
satıyor.

ORSAM: Suriye’deki yaşamınızdan bahse-
der misiniz?

Yahya el Kamar: Suriye Halep’ten el-Sahur 
bölgesindenim. 38 yaşındaki 2 çocuk babası-
yım. Halep’te İtriyat ve Makyaj malzemeleri 
ticareti ile uğraşıyordum. Kendime göre evim 
vardı, iş hayatımdan memnumdum. Savaş ön-
cesinin şartlarına göre muhtaç olmadan yaşı-
yordum, yanı sıra birikimim de oluyordu. 

ORSAM: Neler yaşadığınızı anlatır mısı-
nız?

Yahya el Kamar: Öncelikle cadde ve sokak-
lar bölünmüştü, bir tarafta Ceyş el-Hur bir 
tarafta ise Nizam ordusu vardı. Halep’te san-
ki kendi ülkelerinin toprakları değilmiş ve de 
onlar da Suriyeli değillermiş gibi davranıyor-
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lardı kendi ülkelerinin insanlarına karşı. Bir 
birilerine karşı acımasızca mücadele ediyor-
lar. Evinden işine giden her insana mutlaka bu 
ateş çemberinin içinden geçmek zorundaydı. 
Bu yetmezmiş gibi uçaklar, tanklar, toplar da 
rastgele ateş etmeye devam ediyorlardı. Bazı 
bölgeler tamamen dağıldı, çoğu yandı, birçok 
yer enkaz haline geldi. Bir yerde su boruları 
patlıyor diğer yerde ateş ve duman yükse-
liyordu. Yaralıları tedavi etme fırsatı yoktu, 
ölüleri de gömmek imkanı bulunmuyordu. 
Herkes tedirginlik içine ve şaşkın halde birbi-
rine bakıyordu. Neyin nasıl olduğunu o anda 
insan algılayamıyor. Uyuşmuş bedenler gibi 
ölü ve enkazların etrafında dolaşıyorduk. İs-
ter Halep’te ister çatışmanın sürdüğü diğer 
bölgelerde olsun insanların ruh hali, morali 
tamamen bozuktu. 

ORSAM: Yaşadığınız göçü anlatır mısınız? 
Burada hayatınızı nasıl idame ettiriyorsu-
nuz?

Yahya el Kamar: Zorlukla da olsa eşimi ço-
cuklarımı kaçırdım, Halep’ten ve deprem 
bölgesinden Türkiye’ye geçtim. Kimlikleri-
mizi zorlukla da olsa bulduk. Aile defteri de-
diğimiz evlenme cüzdanımız bile yanımızda 
değil. Reyhanlıda mahalle aralarında ve semt 
pazarlarında makyaj malzemeleri satıyorum, 
eşimde ev temizliğine gidiyor.

* Bu söyleşi, 20 Temmuz 2013 tarihinde Fey-
yat Özyazar tarafından Hatay’ın Reyhanlı il-
çesinde gerçekleştirilmiştir.

Suriye’den Türkiye’ye Gelerek Hatay’ın 
Reyhanlı İlçesine Yerleşen Nedim Hac Ah-
mad ile Söyleşi 

Nedim Hac Ahmad iç savaşta elde edilen ga-
nimetlerin paylaşıldığını ve artık savaşın bir 
ticaret haline geldiğini söylüyor.

ORSAM: Kendinizi ve Suriye’de iç savaş 
öncesi hayatınızı anlatır mısınız?

Nedim Hac Ahmad: İsmim Nedim, Suriye’nin 
İdlib kentindenim. Makine ustasıyım, 41 ya-
şındaki 3 çocuk babasıyım. Her model aracın 
onarımı bakımını yapabiliyorum. İdlib’te ya-
şarken sanayide çalışıyordum fakat iç savaşla 
bizim çalıştığımız sektörde iş kalmadı. Göç 
sayısı o kadar yükseldi ki bölgedeki mevcut 
araba sayısı iş arayanların sayısından az oldu, 
geçimimizi sağlayamaz hale geldik. Benim 
gibi araba ustası çok ama araba yoktu.

ORSAM: Suriye’deki mevcut durum ve 
sonrasında hakkında neler söyleyebilirsi-
niz?

Nedim Hac Ahmad: Bölgemiz bombalandı, 
dağıtıldı, yıkıldı. Asıl sava bundan sonra baş-
layacak. Halk artık öfkeden patlar durumda. 
Yığınaklar çoğaldı. Yollardaki askeri araçlar ve 
havadan askeri uçakların sayısı arttı. Kontrol-
ler sıkılaştı. Bundan başka muhalif grupların 
da silah yardımları artmaktadır, en fazla bu 
günlerde çatışmalara sahne olan bölge ise Ha-
lep ve İdlib arasındaki kırsal bölgesi oluyor. 

ORSAM: Muhalif güçlerin yönetimi ve ara-
larındaki koordinasyon nasıl yürütülüyor? 

Nedim Hac Ahmad: Muhalif grup denilen 
Ceyş El-Nur ve El-Nasra ile Ahrar El-Şam bir-
likleri de kendi aralarında anlaşmak istemi-
yorlar, zira kimin silahlı birlikleri çok ve güçlü 
olursa savaşçıların ganimetleri de bir o kadar 
çok olmaktadır. Elde edilen ganimetler pay-
laştırılarak dağıtılıyor. Artık savaş bir ticaret 
haline geldi. Bu nedenle iş gittikçe uzamakta-
dır. En kısa zamanda bitirme imkanı olsa bile 
her iki taraf da göç eden insanların mal varlık-
larını elde etmek ve Suriye’ye gelen ve gelecek 
olan her türlü yardımı da paylaşmak amacıyla 
savaşı uzatıyor. Suriye’de iç savaş bitmez diye 
düşünüyorum. İyi niyetli insanların haklarını 
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bu türden insanlar gasp ediyorlar. Yüzlerle 
binlerce çocuk, kadın ve yaşlılar bu gibi acı-
masız gruplar yüzünden ölüyorlar.

* Bu söyleşi, 20 Temmuz 2013 tarihinde Fey-
yat Özyazar tarafından Hatay’ın Reyhanlı il-
çesinde gerçekleştirilmiştir.

Suriye’den Türkiye’ye Gelerek Hatay’ın 
Reyhanlı İlçesine Yerleşen Rüstem Dabbağ 
ile Söyleşi 

Rüstem Dabbağ bir arazi sahibinin yanında 
bekçi olarak çalışıyor, araziye ve arazi üzerin-
deki yazlık eve, traktörlere bekçilik yapıyor. 

ORSAM: Kendinizi ve Suriye’de iç savaş 
öncesi hayatınızı anlatır mısınız?

Rüstem Dabbağ: Suriye Hama merkezdenim. 
53 yaşında, 5 çocuk babasıyım. Kumaş ve deri 
boyama işlerinde çalışıyorum. Hama’da 1980 
yıllarında yapılan katliamda babasını kaybe-
denlerden birisiyim. Birçok yakınım da öldü. 
O tarihler de askerdim. Aradan yıllar geçti, 
oğul Esat yine Hama’yı vurdu. Birçok aile pe-

rişan oldu. Çocuklar öksüz kaldı, evler yıkıl-
dı. Baba Esat döneminde isyan eden bir böl-
ge olduğu zaman önce ikna etmeye çalışılır, 
görüşler alınırdı. İsyan edenlerin teslimi için 
bir mühlet verilirdi. Şimdi ise sorgusuz sual-
siz hiçbir süre verilmeden ve kimseye de acı-
madan havadan bombalar yağdırılıyor. Suçlu, 
suçsuz günahı olmayan masum insanlar ölü-
yor. Kendi devletinin bir bölüm halkını hiçe 
sayan ve onları insan olarak görmeyen başka 
bir ülke lideri yok dünyada.

ORSAM: Suriye’de iç savaş öncesi hayatını-
zı anlatır mısınız?

Rüstem Dabbağ: Mutlu, huzurlu bir hayatım 
vardı. Geçmişi diğer Hama halkı gibi unut-
muş, artık geleceğe bakıyorduk. Ama olmadı. 
Atalarımız gibi bizler ve çocuklarımız da aynı 
kaderi paylaştık. Evim de iş yerim de bombar-
dımanda zarar gördü. İşsiz kaldım. Şu anda 
Türkiye’deyim. Reyhanlı’nın Amik Ovası böl-
gesinde bir arazi sahibinin yanında bekçi ola-
rak çalışıyorum. Gündüz tarlada çalışan işçi-
leri var. Gece araziye ve arazi üzerindeki yaz-
lık eve, traktörlere bekçilik yapıyorum. Ayda 
400 lira ödüyor. Hasat sonu da evimin un, 
bulgur gibi ihtiyaçlarını karşılayacak. Burada 
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en azından özgürüm. Çocuklarımda çalışıyor. 
Bir birikimimiz oldu burada.

* Bu söyleşi, 30 Temmuz 2013 tarihinde Fey-
yat Özyazar tarafından Hatay’ın Reyhanlı il-
çesinde gerçekleştirilmiştir.

Suriye’den Türkiye’ye Gelerek Hatay’ın 
Reyhanlı İlçesine Yerleşen Said Haşim el 
İşneniy ile Söyleşi 

Said Haşim el İşneniy “Biz, sefalet içindeki 
halk birbirimize acımadan, su ve ekmek gibi 
her türlü gıdada merhametsizce ve kontrol-
süz bir fiyatla ticaret yapmaya kalkışıyoruz” 
diyor.

ORSAM: Kısaca kendinizi tanıtabilir misi-
niz?

Said Haşim el İşneniy Suriye İdlib’e bağlı Tef-
tenaz bölgesindenim, şoförlük yapıyorum, 42 
yaşında ve 2 çocuk babasıyım. 

ORSAM: Ne kadar süredir Reyhanlı’dası-
nız? Geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz?

Said Haşim el İşneniy 8 aydır Reyhanlıdayım. 
Suriye’de babama ait bir arazimiz var, Hubu-
bat ekmiştik. Köyümüzden birisine mahsulü 
hasat etmesini, satmasını ve araziyi yeniden 
sürüp gelecek yıla hazırlamasını söylemiştik. 
Zor şartlar altında olsa da arazimiz sürülmüş, 
hasat parası da bizlere gönderildi.

ORSAM: Yaşadığınız bölgeyi daha sonra 
ziyaret etme şansınız oldu mu?

Said Haşim el İşneniy Ramazan ayı münase-
betiyle yaşadığım bölgeyi bir görmek istedim. 
Reyhanlı’da işsiz durumda olduğum için belki 
bir eşya getirebilirim düşüncesiyle Teftenaz 
beldesine gittim.

ORSAM: Nasıl bir manzarayla karşılaştı-
nız?

Said Haşim el İşneniy Elektrik iki üç gün-
de bir geliyordu. Su sağlıksız, sebze meyve 
yetersiz ve pahalı idi. Bütün gün oruç tutan 
insanın en fazla ihtiyaç duyduğu şey soğuk 
su ile iftarı açmaktır. Çünkü Temmuz ayında 
oruçlunun tek istediği şey sudur. Birkaç yerde 
bakkal, seyyar satıcı var, pazara uğradım ve 
Ramazan ayı dolayısı ile kalıplar halinde buz 
satıldığını gördüm. Suriyeli’nin birisi jenara-
törle elektrik üretip, oruçlulara buz satmaya 
başlamış. Elektrik sürekli gelse herkesin evin-
de buzdolabı veya soğuk dondurucular var, 
ancak elektrik olmayınca jenaratörle ticaret 
yolu seçilmiş. Dahası, bir kalıp buz 1200 li-
raya satılıyor. Tam bir zulüm ama oruçlu in-
san hele Temmuz ayında mahkum oluyor ve 
çoğu insan da söylene söylene buzu alıyor. Bir 
hafta kaldım, bulunduğum bölge 3 defa ha-
vadan bombalandı hem de uçaklardan atılan 
fıçı bombalarla. Daha sefil olmaları için taciz 
ediyorlar insanları, göçe zorluyorlar. Biz, sefa-
let içindeki halk birbirimize acımadan, su ve 
ekmek gibi her türlü gıdada merhametsizce 
ve kontrolsüz bir fiyatla ticaret yapmaya kal-
kışıyoruz.

* Bu söyleşi, 30 Temmuz 2013 tarihinde Fey-
yat Özyazar tarafından Hatay’ın Reyhanlı il-
çesinde gerçekleştirilmiştir.

Suriye’den Türkiye’ye Gelerek Hatay’ın 
Reyhanlı İlçesine Yerleşen Suhel Hac Ab-
bas abu Dahir ile Söyleşi 

Suhel Hac Abbas abu Dahir iç savaş konusun-
da halkın kendi kendini böldüğünü, düşman-
lıklar yarattığını düşünüyor. 

ORSAM: Kısaca kendinizi tanıtabilir misi-
niz?



46     

ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİORSAM

ORSAM
Rapor No: 179, Kasım 2013

Suhel Hac Abbas abu Dahir: Suriye’de İdlip’e 
bağlı Salkin ilçesinden geldim. Çiftçiyim ve 45 
yaşındayım. 4 çocuğum var. 

ORSAM: Suriye’de iç savaş öncesi hayatını-
zı anlatır mısınız?

Suhel Hac Abbas abu Dahir: Arazim, bah-
çem ve hayvanlarım vardı. Ramazan aylarında 
süt, yoğurt, kaymak gibi gıda maddelerini dü-
şünmezdik bile. Çünkü günlük üretiyorduk. 
Tavuk ve yumurta bol olur köylülerde. Bir 
kuzu keser atardık dolaba ve her gün farklı bir 
çeşit yemeğimiz olurdu. Bin bir bereket için-
de yaşıyorduk.

ORSAM: Suriye’de tanık olduğunuz iç sa-
vaş hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Suhel Hac Abbas abu Dahir: Dar’ada bir gru-
bun inadı ile devlet yetkililerin inadı sonucu 
bu savaş çıktı. Tabii ki dışarıdan planlanmış, 
programlanmış bir olaydı. Bizimkilerin dev-
letten talepleri emir verir gibi oldu. Devlette 
taviz vermeyince inat bizleri bu hale getirdi. 
Halkta devlette verilmesi gereken tavizin bin-
lerce fazlasını bedel olarak ödedi ve daha da 
ödeyecek. Ticaret yaparım, hayvancılık, deri, 
gıda üzerine Suriye’yi dolaşmış ve her bölge-
sini iyi bilen bir insanım. Biz bu devleti kendi 
ellerimizle yıktık, dışarıdan bir düşman gelip 
bizi vurmadı. Kendi kendimizi öldürdük. Bö-
lündük, basit kırgınlıklardan unutulmaz düş-
manlıklar yarattık. Şimdi acısını çekiyoruz.

ORSAM: Diğer Suriyeli göçmenlerin duru-
mu hakkında bir bilginiz var mı?

Bakın etrafınıza, hepsi Suriyeli ve hepsi di-
lenci durumunda. Savaş öncesi bu insanların 
hiçbiri şimdi dağıtılan yemekleri ramazanda 
iftar yemeği olarak kabul etmez ve yemezdi. 
Ama kuru ekmek dağıtılsa ona bile razı olan-
lar var. Hüzünleniyorum bu insanları görünce 
ama duyarsız insan da çok aramızda. Tek çare 
sabretmek.

* Bu söyleşi, 30 Temmuz 2013 tarihinde Fey-
yat Özyazar tarafından Hatay’ın Reyhanlı il-
çesinde gerçekleştirilmiştir.

Suriye’den Türkiye’ye Gelerek Hatay’ın 
Reyhanlı İlçesine Yerleşen Valid Sami el 
Ahkar ile Söyleşi 

Valid Sami el Ahkar “Suriye’de muhalif grup-
lar bölünmüş kaldıkları sürece hiç bir başarı 
elde edemeyecekler” diyor.

ORSAM: Kendinizden bahseder misiniz?

Valid Sami el Ahkar: Suriye’nin Halep 
Bölgesi’nden Hatay’a geldim. 63 yaşındayım 
ve emekli hakimim. 3 çocuğum var ve Nihal 
göz doktoru, Ferid ve Muaf ise avukatlıkla uğ-
raşıyor.

ORSAM: Hataya neden göç etmek zorunda 
kaldınız?

Valid Sami el Ahkar: Suriye’de kendi hali-
mizde yaşayan bir aileydik. Biz yalnızca işi-
mizi yaparak para kazanıp hayatımızı idame 
ettirmeyi biliyor ve ibadetimizi yapıyorduk. 
Ancak etrafımızda bombalar patlamaya, çev-
remizdeki insanlar ölmeye başlıyorsa sizin de 
tedbir alıp kaçmanız gerekir. Biz de böyle yap-
tık.

ORSAM: Hatay’da geçiminizi nasıl sağlı-
yorsunuz?

Valid Sami el Ahkar: Savaş sırasında en fazla 
mağdur olan okumuş insanlardan birisiyim. 
Emekli maaşım Hatay’da bana bir ev kirasına 
dahi yetişmiyor. Çocuklarım da meslekleri-
ni yapamadıkları için burada işçi olarak ça-
lışıyorlar. Hem yaşım ilerledi hem de hiçbir 
meslek sahibi değilim. Bir kafeteryada çalışı-
yorum; tost ve çay yapıyorum. Halep’ten bir 
ailenin oğlu utanarak benimle çalışmayı kabul 
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etti., gencin yanında işçi olarak çalışıyorum 
ancak elime süpürge aldığımda koşup hemen 
süpürgeyi alıyor. Bulaşık yıkamama yardımcı 
oluyor. Kendi yaşında birisiyle çalışmak iste-
diği belli ancak anlamamazlıktan gelip kafe-
teryada çalışmaya devam ediyorum. Günlük 
20 lira yevmiye alıyorum. Halep’te emekli ha-
kimdir. Reyhanlı’da ise bir işçiyim. Savaş böy-
le bir şey işte. 

ORSAM: Suriye’deki olayları takip ediyor 
musunuz? Süreci nasıl değerlendiriyorsu-
nuz?

Valid Sami el Ahkar: Olayları takip ediyo-
rum. Suriye’de muhalif gruplar bölünmüş kal-
dıkları sürece hiç bir başarı elde edemeyecek-
ler. Aldığım bilgilere göre Ceyş el Hur-Ceyş 
el Nasra Selefiye ve Ahrar el Şam ile onlara 
dünyanın birçok ülkesinden gönüllü olarak 
yardıma gelen mücahitler bir çatı altında baş-
ka bir isimle birleşme teklifiyle karşılaşmışlar. 
Bu yapılanmanın ismi İttihad Ceyş Suriye’Tel 
Hurriye. Bütün gruplar bu yapının altında 
birleşecekler. Ancak başkanlıkta ve dışarıdan 
gelen yardımların paylaşımı konusunda sı-
kıntıları var. Suriye yıkıldı. İnsanlar her gün 
ölüyor. Bizimkiler ise hala ganimet ve saltanat 

peşinde. Böyle bir zihniyet az önce de söyledi-
ğim gibi başarı falan elde edemez. 

* Bu söyleşi, 30 Temmuz 2013 tarihinde Fey-
yat Özyazar tarafından Hatay’ın Reyhanlı il-
çesinde gerçekleştirilmiştir.

Suriye’den Türkiye’ye Gelerek Hatay’ın 
Reyhanlı İlçesine Yerleşen Ziyad el Lahma-
ni ile Söyleşi 

Ziyad el Lahmani Suriye okullarında iş aramış 
ancak iş bulamamış belediye iftar çadırında 
karınlarını doyurmuşlar.

ORSAM: Kendinizden bahseder misiniz 
bize?

Ziyad el Lahmani: Suriye Şam el Giber böl-
gesindenim, İngilizce öğretmeni, yüzme eğit-
meni ve aynı zamanda lisanslı yüzücüyüm.

ORSAM: Yaşadıklarınızı anlatır mısınız?

Ziyad el Lahmani: Şam’da iç savaş nedeniy-
le Sünni bölgelerinin bombalanması, ulaşım 
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yollarının kesilmesi işe gitme-çalışma imkan-
larının kalmaması ve can güvenliğinin yok ol-
duğu bir dönemde göç etmek zorunda kaldım. 
Şam’da Hareste-Duma el Cabra Camii çevresi 
tamamen bombalanmış, binlerce insan göçe 
zorlanmış, onlarcası yaralanmış ve ölmüştür. 
Şam’da Babtıma Cual Kassa Hristiyan bölgesi, 
El Mühecirin, el Nab’a tepesi Şeyh Halid mev-
kii Şiilerin ve Alevilerin bölgesi olup, bu böl-
gede Hizbullah’ın yerleştiği ve bu nedenle de 
orada bir bombalanma veya göç söz konusu 
bile olmamıştır.

ORSAM: Reyhanlı’ya ne zaman geldiniz?

Ziyad el Lahmani: Reyhanlı’ya iki ay önce 
geldim, bir evin çatı katında kalıyoruz ben 
ve eşim. Çatı katının ne bir kapısı ne de bir 
penceresi var. Mutfağı ve banyosu da yok. İki 
battaniyeyi üst üste koyu, üzerimize de çarşaf 
örtüyoruz, yatağımız bu bizim. Birkaç hırka, 
bir su bidonu, küçük piknik tüpü, bir plastik 
çamaşır leğeni, iki tabak, iki kaşık, küçük bir 
tencere ve yerde bir naylon hasır ile eski bir 
kilimimiz var. Tüm kıyafetlerimiz bir valiz 
içinde, askı yok, ütü yok, masa-sandalye yok 
evimizde. Öyle bir ev işte.

ORSAM: İş bulabildiniz mi peki?

Ziyad el Lahmani: Reyhanlı’da mevcut Su-
riye okullarında iş aradım ancak iş verme-
diler, bir ay boyunca belediye iftar çadırında 
karnımızı doyurduk. İftar çadırında içtiğimiz 
soğuk suyu evimizde içemiyorduk, sahurda 
ise sıcak çeşme suyu ile oruç tutuyorduk. En 
büyük şansımız çocuğumuzun olmayışıdır, bu 
perişanlıkta çocuğumuz olsaydı yıkılırdık, ço-
cuğumuz acında ölürdü.

* Bu söyleşi, 30 Temmuz 2013 tarihinde Fey-
yat Özyazar tarafından Hatay’ın Reyhanlı il-
çesinde gerçekleştirilmiştir.

İdlib’e bağlı Taftanez Bölgesi’nden Elcezi-
re Televizyonu muhabiri Ahmed Muvaffak 
Zeyden ile söyleşi

Ahmed Muvaffak Zeyden “Biz Suriye halkı 
Esad ailesinin zulmüne 40 yıl boyunca taham-
mül gösterdik, Esad ve yandaşları bizim bir 
günlük eylemimize, tezahüratımıza taham-
mül edemediler” diyor.

ORSAM: Biraz kendinizden bahseder mi-
siniz?

Ahmed Muvaffak Zeyden: Suriye İdlib’e bağ-
lı Taftanez Bölgesi’nde yaşıyorum. Elcezire 
Tv’de muhabir-gazeteci olarak çalışıyorum ve 
32 yıldır Suriye’de ailemden ayrı yaşıyorum.

ORSAM: Yeniden Suriye’ye geliş nedeniniz 
nedir?

Ahmed Muvaffak Zeyden: Suriye’de olan iç 
savaş nedeniyle, Suriye’den İdlib’e bağlı Tafta-
nez Bölgesine göç eden akrabalarımı bayram 
münasebetiyle ziyarete geldim. Reyhanlı’da 
50 aileden fazla akrabam bulunmakta, akra-
balarımın bir kısmını yıllardır hiç görmedim, 
yeni yetişen gençleri ise hiç tanımıyorum.

ORSAM: Suriye’den ayrıldığınız dönemi ve 
nedenlerini anlatır mısınız?

Ahmed Muvaffak Zeyden: 60 yaşlarındayım, 
24 Mayıs 1981’de Suriye’den ayrıldım. Baba 
Esad döneminde üniversiteyi yeni bitirmiş-
tim. Suriye’nin geleceği ve kendi geleceğim 
için hayallerim vardı. Ancak Hama katliamı 
ve Suriye’de her vilayette, her bölgede başla-
yan gözaltına alınmalar, yıllar süren cezaevi 
hayatları, işkenceler beni korkuttuğundan 
ben yurt dışına çıkmaya ve Suriye’de demok-
rasi oluncaya kadar dönmeme kararı almış-
tım. 1980’li yıllarda ne kadar aydın, üniversite 
genci, belli başlı Sünni ailelerin ileri görüşlü 
insanı varsa cezaevlerine konmuş, işkenceler 
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sonucu bu insanlar ölmüş ya da sakat kalmış-
lardır.

ORSAM: Geri dönüşünüz ne zaman oldu?

Ahmed Muvaffak Zeyden: Ben Suriye’ye 32 
yıl sonra yani Temmuz 2013 sonunda dön-
düm. Muhaliflerin ele geçirdiği bölgelere git-
mek suretiyle vatanımı görebildim. Halep’in 
bir bölümünü gördüm ama İdlib’e giremezdim 
zira şehir merkezi hala Nizam Ordusu’nun 
elindeydi. Buna rağmen İdlib’e bağlı ilçeleri, 
beldeleri, köyleri, kırsal kesimi gezebildim. 
Suriye’nin bu son halini görünce gözyaşlarımı 
tutamadım, boğazım düğümlendi, hıçkırıkla-
ra boğuldum, 32 yıl önce ne gördüysem şimdi 
de beterini gördüm, Baba Esad’ın yaptıkların-
dan fazlasını yapmış oğul Esad.

ORSAM: Size göre İdlib’te değişen neler 
olmuştu?

Ahmed Muvaffak Zeyden: Kendimi beldemi 
tanıyamadım, eskiden yürüdüğüm, gezdiğim 
yollar, çocukken oynadığım meydanlar hara-
beye dönmüş, evler, işyerleri, camiler, okullar 
her taraf yıkıntı ve enkaz içindeydi. Güzelim 
İdlib’in cennet yeşili zeytin, fıstık ağaçları sa-
rarmış, kırılmış, bakımsız, diken dolu- sürül-
memiş, su görmemiş birçoğunda geçen yılın 
mahsulü duruyor hiç kimse toplamamış, top-
layacak kimse kalmamış o bölgede. 

Bizim bölgemiz Osmanlı Döneminde 1516 
yılında kurulmuş birçok tarihi esere sahip-
tir. Osmanlı mimarisi, köprüleri, güzergahlar 
üzerindeki Hanları, konaklama yerlerinin iz-
leri hala var bölgemizde. Onlarda Tank, Top 
ve uçaklarla yok olmuş. Esad rejimi yalnız bi-
nalara camilere okullara ağaçlara kıymamış, 
insanları da hayvan gibi görmüştür. Hayvan-
lara bile yapılmayacak muameleler yapılmıştır 
insanlara. İnsan leşleri kedi köpek leşlerinden 
daha çok cadde ve sokaklarımızda. 

ORSAM: Esad rejimi hakkında sizin görüş-
leriniz nelerdir?

Ahmed Muvaffak Zeyden: Bana göre Ceyş 
el Hur, Ceyş el Nasra, Selefiler, İhrar el Şam 
orduları aslında birleşmeliydi ancak araların-
da hem siyasi hem de iktisadi ayrılıklar var. 
Bir yandan da hırsız gruplarla mücadele edi-
yorlar, zira savaşçı birlik adı altında köylere- 
mezralara ve beldelere giren bazı gruplar her-
hangi bir savaşçı ordunun ismini kullanarak 
insanları soyuyorlar. Sonra da halk bizi Ceyş 
el Hur veya Ceyş el Nasra veya Selefiler soydu 
diyorlar. Aslında hırsız şebekeleri bu fırsattan 
yararlanan ganimet peşinde olan gruplardır.

Halep El Şahbee’den gördüklerimi anlataca-
ğım sana; Halep ikiye bölünmüş durumda, 
Nizam Ordusu’nun yani Esad yanlısı ordunun 
bulunduğu bölge var, Muhalif grupların yani 
Ceyş el Hur, el Nasra, Ahrar el Şam orduları-
nın bulunduğu bölge var. Bunların aralarında 
Sünni Iraklılar, Yemenliler, Libyalılar, Çeçe-
nistanlılar, Türkler, Suudi Arabistanlılar ve 
Mısırlılar var. Gönüllü olarak savaşıyorlar.

ORSAM: Halep’te yapılan eylem hakkında 
ne düşünüyorsunuz?

Ahmed Muvaffak Zeyden: Halep’te ilk eylem 
Halep Üniversitesi’nde gençlerin başlattığı 
eylemdir, bir gün içinde yapıldı. Tezahüratlar, 
yürüyüşler tek bir gün. Halep Gençleri evle-
rinden, Üniversitelerden, cadde ve sokaklar-
dan toplanmaya başladı. Düşünün biz Suriye 
halkı Esad ailesinin zulmüne 40 yıl boyunca 
tahammül gösterdik, Esad ve yandaşları bi-
zim bir günlük eylemimize, tezahüratımıza 
tahammül edemediler. Bu kadar katı bir re-
jim, acımasız bir düzen olur mu! Onlar Suriye 
halkından binlerce insan öldürdüler, binlerce-
si cezaevinde 8-10 yıl kaldı, hastalandı, sakat 
kaldı. Evleri iş yerleri yakıldı, yıkıldı. Yıllarca 
okuyan meslek sahibi olan insanların maaşları 
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kesildi, aç sefil bırakıldı, halk tahammül gös-
terdi, sadece özgürlük istiyoruz. Demokrasi 
istiyoruz diye düşman olarak tabir edildik, 
isyancı terörist olarak tanımlandık ve en so-
nunda bizi yurdumuzdan ettiler.

ORSAM: Son olarak eklemek istediğiniz 
bir şey var mı?

Ahmed Muvaffak Zeyden: Bu nedenle Su-
riye halkı Esad rejimine karşı savaşıyor, dü-
şünün ben 32 yıl ülkemden ayrı kaldım, an-
nem babam öldü cenazelerine gelemedim ve 
mezarlarının yerini bilmiyordum. İç savaş 
olmasaydı, İdlib’in kırsal kesimi Muhaliflerin 
kontrolüne geçmeseydi ben, anne ve babamın 
mezarlarını ziyaret edemeyecektim. Mezarla-
rının yerini bile bilmiyordum. Yeni öğrendim.

Bir zamanlar Ortadoğu’nun ticaret merkezi, 
huzur kenti, yemeğiyle, tatlısıyla, modern ya-
pılarıyla, tarihi eserleriyle ünlü Halep şehri ve 
şehirde yaşayan milyonlarca insan elektriksiz, 
susuz ve ekmeğe muhtaç. Ben Suriye’de bunu 
gördüm, 32 yıl önce yaşadıklarımı yani 1981 
de gördüklerimi 2013 yılında da gördüm.

* Bu söyleşi, 20 Ağustos 2013 tarihinde Feyyat 
Özyazar tarafından Hatay’ın Reyhanlı ilçe-
sinde gerçekleştirilmiştir.

Suriye’den Türkiye’ye Gelerek Hatay’ın 
Reyhanlı İlçesine Yerleşen Muttalib el 
Heydar ile Söyleşi

Muttalib el Heydar Şam bölgesine atılan kim-
yasal bomba sonucu 3000’in üzerinde insan 
yaşamını yitirdiğini söylüyor.

ORSAM: Kendinizi ve Suriye’de iç savaş 
öncesi hayatınızı anlatır mısınız?

Muttalib el Heydar: Adım Muttalib el Hey-
dar. Suriye Halep el Maşarka Bölgesinden 
tekstil sanayinde çalışıyorum. 46 yaşındayım 
lise mezunu 3 çocuk babasıyım

ORSAM: Suriye’deki mevcut durumdan ve 
şehri terk etme sürecinizden bahseder mi-
siniz?

Muttalib el Heydar: Reyhanlı’ya sekiz ay 
önce geldim. İki ortağım var. Biri Suriyeli di-
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ğeri Türk vatandaşı Antepli. Halep’e çevre il 
ve beldelere, çocuk ve kadın giyimi gönde-
riyorduk. Genelde ikinci el ucuz mallar alıp 
satıyorlardı. Suriye halkının ekonomisi bitti 
eski giyim alışkanlıklarını bir kenara bırak-
tılar. Şimdi sadece örtünüyorlar. Benim Ha-
lep’teki evim de yok oldu, iş yerim de. Ancak 
maddi durumum iyi. Ürdün’de, Lübnan’da iş 
arkadaşlarım, meslektaşlarım var. Bana İste-
diğim zaman para gönderiyorlar. Şu an için 
maddi bir sıkıntı içinde değilim. Suriye’nin 
her bölgesini, her ilçesini, hatta birçok köyü-
nü bilirim. Allah hiçbir millete böyle zalim 
bir lider, bir iktidar vermesin. Köyler de, bel-
deler de, şehirler de harabeye dönmüş. Çoğu 
insan yokluktan, yoksulluktan göç edemiyor. 
Suriye’de açlık sefalet hat safhada.

ORSAM: Suriye’ye atılan bombaların kim-
yasal bomba olduğu söyleniyor, bu konuda 
ne düşünüyorsunuz?

Muttalib el Heydar: Şam bölgesinde mey-
dana gelen kimyasal bomba meselesini so-
ruyorsun. O bölgeye gece 02.45’de atılmış 
kimyasal başlıklı 5 füze, insanlar uykudayken 
vurulmuş. Hem zehirden ölmüşler hem de 
bombardımandan. Korku da ayrı bir mesele. 
Çünkü o gece 22 adet Füze atılmış. Bunla-
rın beş tanesine kimyasal başlık takılmış. Şu 
anda vurulanlar içinden 25 kadarını Fransa’ya 
uçakla götürdüler, tahlilleri yapılıyor. Aslında 
yalnız insanlar üzerinde değil, hayvanlar üze-
rinde de inceleme yapılırsa kimyasal olup ol-
madığı bilinir. Hatta kimyasal tabiat üzerinde 
yani akarsularda, otlarda, ağaçlarda bile tespit 
edilebilir. 

ORSAM: Bölge ne derece etkilendi ve kim-
yasal bomba daha önce de kullanıldı mı?

Muttalib El Heydar: Şam Humus arası çok 
etkilenmiş aylar öncesinde de Halep’e atılmış-
tı. Ancak en son bombalama basına, kamuo-
yuna 1400’lerde ölü sayısı yansıdıysa da be-

nim oradaki tanıdıklarımın beyanlarına göre 
ise 3000’in üzerinde insan yaşamını yitirmiş. 
Üç binden fazla insan da gazdan etkilenerek 
hastalanmış. Tedavi imkanları olmadığından 
da yavaş yavaş ölüyorlar veya sakat kalıyorlar.

* Bu söyleşi, 25 Ağustos 2013 tarihinde Feyyat 
Özyazar tarafından Hatay’ın Reyhanlı ilçe-
sinde gerçekleştirilmiştir.

Suriye’den Türkiye’ye Gelerek Hatay’ın 
Reyhanlı İlçesine Yerleşen Sa’di Nofel ile 
Söyleşi

Sa’di Nofel Halep’in bombalanmasından son-
ra gelmiş Reyhanlı’da Suriyelilere ait bir has-
tanede Doktorluk yapıyor. 

ORSAM: Kendinizi ve Suriye’de iç savaş 
öncesi hayatınızı anlatır mısınız?

Sa’di Nofel: Suriye Halep el Cebiriye bölge-
sinden geliyorum. 33 yaşındayım pratisyen 
doktorum. Evliyim çocuk sahibi değilim. Kı-
sıtlı imkanlarla okudum. Rahmetli babamın 
Halep kapalı çarşıda bir dükkanı vardı, okul 
dışı zamanlarda babama yardım ederdim. İki 
tane de kız kardeşim var onlarda yanımda. 
Kendi halimizde yaşayan insanlardık. Basit 
bir evimiz huzurlu bir düzenimiz vardı. An-
nem de babam da yıllar önce vefat ettiler. 

ORSAM: Halepten ayrılma nedenleriniz 
nelerdir?

Sa’di Nofel: İç savaşta şehir bombalanmaya 
başlayınca, Halepliler hem can güvenliği hem 
de namus güvenliği açısından göç etmeye 
başlamıştı. Büyük şehirlerde yaşayan insan-
lar yıkıntılar içinde, yarı aç yarı tok, susuz, 
elektriksiz, sosyal bir yaşam olmadan uzun 
süre yaşayamazlar. Tüm bu şartlar bizi göçe 
zorladı.
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ORSAM: Suriye’de iç savaş öncesi hayat 
nasıldı?

Sa’di Nofel: Eşim de kız kardeşlerim de ha-
yatlarında ekmek yapmamışlar. Hamur bile 
yoğurmamışlar. Bu savaş ortamı en fazla Ha-
lepli kadınları etkiledi. Zira öyle bir düzen 
içindeydiler ki çalışan kadın çok azdı. Hepsi 
gündüzleri öğleye kadar uyur, öğleden sonra 
ev işi yapar, akşam olduğunda ise lokantalara, 
gazinolara, eğlence yerlerine kısacası zevkle-
rine uygun yerlere gider bütün geceyi orada 
geçirirlerdi. Rahatlık alışkanlığı vardı kadın-
larda. Çoğu zaman yemek siparişleri evlerine 
gelir, evde kadın sadece bulaşık yıkar, evi te-
mizler ve çamaşır yıkardı. Başka bir iş yaptı-
rılmazdı. Bu orta halli zenginler için geçerliy-
di. Sadece yoksullar ekmek yapar, iş yapardı.

ORSAM: Burada geçiminizi nasıl sağlıyor-
sunuz?

Sa’di Nofel: Ben Halep’in bombalanmasın-
dan ve kargaşa olduktan sonra göç ettim. 
Suriye’lilere ait bir hastanede ayda 1200 lira 
aylıkla çalışıyorum. Her an beni işten çıkarma 
ihtimalleri var. Zira benim gibi iş arayan çok 
doktor var. İşsiz sefalet çeken doktorlar tanı-
yorum. Irgatlık yapanlar, garsonluk yapanlar 
var. 

ORSAM: Suriye’nin gelecekteki durumu 
hakkında ne düşünüyorsunuz?

Sa’di Nofel: Suriye’de devlet diye bir şey kal-
madı. Her bölgenin kontrolü bir başkasında. 
BM heyeti Suriye’de iken hala bombalar ya-
ğıyorsa. Kimyasal kullanılıyorsa şuursuz bir 
ortamın işaretidir. Daha iki gün önce Halep’e 
bağlı El Aterib bölgesine kimyasal atıldığı ha-
berini aldık. Ne derece doğru bilinmez ama 
26 kişinin bu bölgede yaşamını yitirdiği habe-
ri geldi. Belli bir amaç için savaş ya da belli 
bir hedef için bombalama yok. Kim eline ne 
geçirirse onu kullanıyor. Soygun çeteleri de 

bir yandan bunu fırsata çevirerek fabrikaları 
ambarları soyuyorlar. Kısacası Suriye bitti.

* Bu söyleşi, 25 Ağustos 2013 tarihinde Feyyat 
Özyazar tarafından Hatay’ın Reyhanlı ilçe-
sinde gerçekleştirilmiştir.

Suriye’den Türkiye’ye Gelerek Hatay’ın 
Reyhanlı İlçesine Yerleşen Alvaşi Haydar 
abu Maher ile Söyleşi

Zeytinci Alvaşi Haydar abu Maher Kimyasal 
bomba atıldıktan sonra Reyhanlıya gelen bin-
lerce insandan biri.

ORSAM: Kendinizi ve Suriye’de iç savaş 
öncesi hayatınızı anlatır mısınız?

Alvaşi Haydar abu Maher: Suriye İdlib El Se-
rakeb bölgesinden geliyorum. 45 yaşındayım 
6 çocuğum var. Zeytincilik işiyle uğraşıyo-
rum. Bölgemizde zeytinlik çoktur. Ben mah-
sul zamanı bölgemiz insanlarından zeytinleri 
satın alır, yağ fabrikalarına götürüp zeytinyağı 
elde ettikten sonra da Halep-Şam’da mevcut 
tüccarlara, ihracatçılara satarım.

ORSAM: Suriye’den ayrılma nedeniniz ne-
dir? 

Alvaşi Haydar abu Maher: İç savaş ile birlik-
te bölgemizde zeytin toplayacak, ağaçlara ba-
kacak tarım işi ile ilgilenecek kimse kalmadı. 
Bugün tarih 28 ağustos 2013 ben Hudut’tan 
yeni geldim. Hudut bölgesinde on binlerce 
insan var. Kimyasal atıldıktan sonra da kor-
kumuz daha da arttı. İnsanlar uyudukları yer-
de ölüyorlarmış. Çocuklarımı da alıp kaçtım. 
Dün geceyi de kaldırım üzerinde uyuyarak 
geçirdik. Reyhanlı’da park alanları, cami avlu-
ları doluydu ben de boş bir kaldırım buldum. 
Ağaçlı bir yerdi. Yanımızda da bir evin kapı-
sının önünde su vardı. Çeşmeyi görünce ora-
ya yerleştik. Giden gelen bize bakıyor ama ne 
müdahale eden var ne de yardım eden. İnsan-
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lar bizleri sadece seyrediyorlar. Birkaç kişiye 
sordum kiralık ev kalmamış Reyhanlı’da. Her 
yer Suriyeli dolu.

ORSAM: Şu an Suriye’deki mevcut durum 
nedir tam olarak?

Alvaşi Haydar abu Maher: İdlib Bölgesi 
Hudud’a yakın. Esas acıyı sıkıntıyı çekenler, 
Hama-Humus ve Şam bölgesinde olanlar. 
Çünkü oradan Lübnan ve Ürdün’e geçmek 
imkansız. Zaten gidenler de çok perişan. Aç-
lık ve sefalet içindeler. Türkiye bizlere daha 
yakın. Bizden önce gelenler hep anlatırdı, 
Türkiye halkında bir insani yardım duygusu 
var. Lübnan ve Ürdün halkında bu yok.

ORSAM: Burada ne gibi zorluklarla karşı-
laştınız?

Alvaşi Haydar abu Maher: Birkaç ev eşya-
sı ile geldik. Çocuklar ve torunlarla beraber. 
Dün gece 11 kişi 3 battaniye ve 1 çarşaf altın-
da uyuduk. Bir su termosumuz var. Üç tane 
de sünger yatak. Suriye parasının değeri çok 
düşük. Yaklaşık 200 dolar param var. Bir ev 
kirasına yetmez. Mecburen parkta, kaldırım-
larda kalacağım. Belki bana bir çadır verirler. 
Ya da bir hayırsever ücretsiz ev verir. Aksi 
takdirde bu parayla sadece ekmek ihtiyacımı-
zı bile karşılayacak olsak yetmeyecek.

* Bu söyleşi, 28 Ağustos 2013 tarihinde Feyyat 
Özyazar tarafından Hatay’ın Reyhanlı ilçe-
sinde gerçekleştirilmiştir.

Halep’den gelerek İstanbul’a Yerleşen Ab-
dullah el Hüsen el Ferdun ile söyleşi

Memur Abdullah el Hüsen el Ferdun Bir otel-
de temizlik işleri yapıyor.

ORSAM: Kendinizden bahseder misiniz 
biraz?

Abdullah el Hüsen el Ferdun: Suriye Rakka 
bölgesindenim. 37 yaşında ve 3 çocuk babası-
yım banka memuru olarak çalışıyordum.

ORSAM: Suriye’de tanık olduğunuz iç sa-
vaş hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Abdullah el Hüsen el Ferdun: İç savaş başla-
yınca Halep’te görevliydim. Devletin memur-
ları bu işi ciddiye almamıştı. Suriye’de Esad’a 
karşı ayaklanma olmaz, cesaret bile edilemez 
görüşü hâkimdi. Önce Dar sonra İdlib bölge-
leri derken bütün Suriye’yi sardı. Memleket-
te ticaret durunca bankacılıkta durdu. Parası 
olan çekiyor ama kimse para yatırmıyordu. 
Bombalama şehir içinde dışında barikatlar, 
ayaklanmalar olunca ben Halep’i terk ettim. 
Memleketim Rakka’ya gittim. Kırsal kesim-
de kendi aşiretimin olduğu yerde yaşamaya 
başladım. Ancak iç savaş bütün şiddetiyle 
Rakka’ya gelmişti. Uçaklar bombalıyor, top 
atışları yapılıyor, askeri birlikler girmeye ça-
lışıyor. Ve tabii ki muhalifler karşılık veriyor.

ORSAM: Suriye’yi terk etmek zorunda kal-
manıza neden olan gelişmeler nelerdir? 
İstanbul’da hangi şartlar altında yaşıyorsu-
nuz?

Abdullah el Hüsen el Ferdun: Ben savaşmayı 
bilmem memurum ve bu yüzden aldım eşimi 
çocuklarımı Urfa’ya kaçtım. Ailemden kalma 
köy evim yıkıldı, maaşım kesildi, hiçbir eşyam 
kalmadı ve cebimde bana bir ay yetecek pa-
ram yoktu. İstanbul’a işçi götüren bir grup var 
dediler ve bende onlarla anlaştım. Bana iş ve 
ev bulacaklarını karşılığında alacağın aylığın 
%10’nu istediklerini söylediler bende kabul 
ettim ve İstanbul’a geldim. Bir otelde temizlik 
ve ayak işlerine bakıyorum. Eşim ve çocukla-
rım evde cezaevi hayatı yaşıyorlar. Bizim gibi 
çok aile var burada. Suriye’de açlık, sefalet, 
ölüm var. İstanbul’da sıkıntılıyız, ama özgü-
rüz.
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*Bu söyleşi, 20 Eylül 2013 tarihinde Feyyat 
Özyazar tarafından İstanbul’da gerçekleştiril-
miştir.

Suriye’den gelip İstanbul’a Yerleşen Barhu-
man el Haydar abu Nail ile Söyleşi 

Barhuman el Haydar abu Nail “İç savaş başla-
yınca nizam ordusuna ve Baas Partisi’ne men-
sup olanlar devletin malını çalmaya ve suçu 
masum insanların üzerlerine atmaya başladı-
lar” diyor.

ORSAM: Bize kendinizi tanıtır mısınız? 
Suriye’yi terk etmek zorunda kalmanıza 
neden olan gelişmeler nelerdir?

Barhuman el Haydar abu Nail: Suriye İdlib 
El Nerab bölgesindenim. İdlib adliyesinde 
kâtip olarak çalışıyordum. İç savaş başlayın-
ca nizam ordusuna ve Baas Partisi’ne mensup 
olanlar devletin malını çalmaya ve suçu ma-
sum insanların üzerlerine atmaya başladılar. 
Bankaların çoğu da bu şekilde soyuldu. Bazı 
bankaların kasalarına sahte para koyup ger-
çeklerini aldılar. Adliye emanetinde ne var-
sa bir gecede yok oldu. Bu iş beni cezaevine 
götürür korkusuyla gece karanlığında eşimi 
ve çocuklarımı alıp Atma bölgesinden Hatay 
Reyhanlı’ya geçtim. Ancak orada çok sayıda 
İdlib’li olduğu için korktum ve bir tanıdık va-
sıtası ile İstanbul’a geldim.

ORSAM: Türkiye’ye nasıl geldiniz? 
İstanbul’da hangi şartlar altında yaşıyorsu-
nuz?

Barhuman el Haydar abu Nail: 6 aydır İs-
tanbul’dayım çok sayıda Suriyeli var çevrem-
de. Esenyurt’da oturuyorum ve inşaat işçisi 
olarak çalışıyorum. Suriyelilere sadece şoför-
lük işi verilmiyor. Çünkü hem yolları hem de 
Türkçe bilmiyorlar diye. Zaten Suriye ehliye-
ti de burada geçersizmiş. Annem, babam ve 

kardeşlerim Hatay’da tarlayı 2 yıllığına rehin 
vermişler. 10 bin dolar almışlar. Çok kişi tar-
lasını, evini, iş yerini rehin vermiş Suriye’de. 
Paralı faizciler tefeciler fırsat bulmuşlar. Ni-
zam ordusuna mensup bazı yetkililerde pay-
larını alıyor bu işten. Onun için insanları göçe 
zorluyorlar. Bu alanda acayip bir rant sektörü 
oluşturulmuş. 2 yıl içinde para iade edilirse 
sadece iki yıllık mahsul parayı verene kalıyor. 
Fakat para iade edilmezse tarla sahibinden gi-
diyor. İş bulamayan çalışıp kazanamayan bu 
parayı nereden biriktirsin. Zulüm üstüne zu-
lüm var Suriye’de.

*Bu söyleşi, 20 Eylül 2013 tarihinde Feyyat 
Özyazar tarafından İstanbul’da gerçekleştiril-
miştir.

Halep’den gelerek İstanbul’a Yerleşen Bek-
ri Attariy abu Cihed ile söyleşi

Bekri Attariy abu Cihed Suriye’de sorunun 
uzun süreceğini, dönmenin ölümü göze al-
mak demek olduğunu düşünüyor.

ORSAM: Sizi tanıyabilir miyiz? İstanbul’da 
nasıl yaşıyorsunuz?

Bekri Attariy abu Cihed: Suriye İdlib Binnec 
bölgesinden geldim. 41 yaşındayım aşçıyım. 
İstanbul harami dere de bir lokantada bula-
şıkçı olarak işe başlamıştım. Esenyurt, Beylik-
düzü, Avcılar, Haramidere’de yaşayan Suriyeli 
çok olduğu için ve bu lokantaya alışınca Su-
riye yemeklerine talep arttı. Bende mutfağa 
geçip aşçı olarak çalışmaya başladım. Araplar 
ramazan ayında iftar sofralarında mutlaka etli 
börek isterler. Bu nedenle etli börek yapmaya 
başladım ve maaşım 1500 lira oldu. Lokanta-
da artan yemekleri ve ekmeği eşim ve çocuk-
larım yesin diye evime götürüyorum. 

ORSAM: Şu an Suriye’deki mevcut durum 
ne düşünüyorsunuz?
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Bekri Attariy abu Cihed: Binnec İdlib’in as-
keri bölgelerine yakın olduğu için çok bom-
balandı çok kayıplar oldu. Okul, hastane, iş 
yerleri top atışları ile yerle bir edildi. Hatay 
da birçok akrabam ve köylüm var, çoğu işsiz 
ve muhtaç durumda. Ben İstanbul’a gelmek-
le muhtaçlıktan kurtuldum. Suriye meselesi 
çok sürer. Oraya dönmek ölümü göze almak 
demektir. İdlib bölgesi cennet yeşili tabiatın 
en güzel olduğu bölgedir. Son aldığım bilgi-
lere göre bağların bahçelerin yok olduğunu 
öğrendim. Yol güzergâhı veya ağaçlı bahçeler 
içindeki villalar birer karargâh evi olmuş. Sa-
vaşçı birlikler bu yerleri ele geçirdiği için de 
bu yerler havadan bombalanıyor. Türkiye bizi 
kabul ettiği sürece ben ve eşim Suriye’ye dön-
meyeceğiz. 

*Bu söyleşi, 20 Eylül 2013 tarihinde Feyyat 
Özyazar tarafından İstanbul’da gerçekleştiril-
miştir.

Hama’dan gelerek İstanbul’a Yerleşen Ed-
hem ebu İbrahim ile söyleşi

İnşaat ustası Edhem ebu İbrahim,  dil bilme-
yen Suriyelilerin çok sıkıntı çektiklerini söy-
lüyor.

ORSAM: Bize kendinizi tanıtır mısınız? 
Türkiye’ye nasıl geldiniz?

Edhem ebu İbrahim: Suriye Hama El Rif böl-
gesinden geldim. İnşaat ustasıyım. 47 yaşın-
dayım ve 3 çocuğum var. Bir yıl önce köyümüz 
bombalandı. Ne ev ne de eşya kaldı. Hayvan-
larımız telef oldu. Bir mucize eseri kurtulduk. 
Bir yıldır doğru dürüst bir evde oturmadık. 
Karnımız doymadı, temizlik yapamadık, ço-
cuklar okulsuz kaldı. Bir müddet Hatay’da 
kaldık fakat ev kiramız pahalıydı ve iş yoktu. 
Bizden önce İstanbul’a gelen bir Suriyeli beni 
aradı bana iş bulmuş. Ben de buraya geldim. 

İnşaat halindeki bir binanın alt katında kalı-
yoruz. Elektrik, su var ama doğalgaz daha çe-
kilmemiş. Doğru dürüst kapı penceresi yok. 
Bizden kira almıyorlar.

ORSAM: İstanbul’da hangi şartlar altında 
yaşıyorsunuz?

Edhem ebu İbrahim: Bir müteahhidin yanın-
dayız, işçilerden sorumlu şahıs bizi sabahleyin 
gelip alır akşama geri getirir. Yevmiye 30 TL 
veriyorlar. Çok sayıda yabancı var. İstanbul’da 
lisan bilmeyen Suriyeliler çok sıkıntı çekiyor-
lar. Ezilmiş durumdalar. Eşim evden dışarı 
çıkamıyor, konuşabileceği kimse yok. Evden 
çıktığımda kapıyı kilitliyor akşam döndü-
ğümde açıyorum. Daha TV ve buzdolabımız 
yok. Biz Suriye’den iki çanta ile ayrıldık. Ora-
dan eşya ile ayrılma şansımız yoktu. Köy evi-
miz çok güzeldi. Ancak bombalar, toplar yok 
etti evimizi. Birçok aile enkaz altında kaldı. 
Ölenler, yaralananlar ve sakat kalanlar oldu. 
Şu anda yatağımız battaniyemiz, sandalye ve 
masamız var. Sıcak yemek yapacak mutfağı-
mız var. Sadece eşim cezaevi hayatı yaşıyor, 
çocuklarda öyle. Okulsuz kaldılar. Anneleri 
onlara evde eğitim veriyor, ama okul gibi ola-
maz.

*Bu söyleşi, 20 Eylül 2013 tarihinde Feyyat 
Özyazar tarafından İstanbul’da gerçekleştiril-
miştir.

Halep’den İstanbul’a Hac Başvurusu için 
gelen Yunus Deşir el Hamis ile söyleşi

Yunus Deşir el Hamis eşim ile hacca gitmek 
için İstanbul’daki Suudi Arabistan konsolos-
luğuna başvurmuş.

ORSAM: Bize kendinizi tanıtır mısınız?

Yunus Deşir el Hamis: Suriye Halep Anedan 
bölgesinde üst rütbeli bir subayım. Ceyş El 
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Hur saflarında savaşıyorum. Evliyim ve iki ço-
cuğum var. Ben ve benim gibi düşünen insan-
lar Suriye’nin asıl sahibi. Dini bütün insanlar 
eşini ve çocuklarını bahane edip oradan kaç-
madık. Hem savaşıyorum hem de Suriye’de 
kalan muhtaç kişilere yardım ediyorum. Yak-
laşık iki yıldır Ceyş El Hur’dayım çok sayıda 
asker ve gönüllü öldü. Bazılarını yıkamadan 
kefenlemeden gömmek zorunda kaldık.

ORSAM: İstanbul’a gelme sebebiniz nedir?

Yunus Deşir el Hamis: Ben ve eşim hacca 
gitmek için bir şahıs vasıtasıyla İstanbul’daki 
Suudi Arabistan konsolosluğuna pasaportla-
rımızı gönderdik. Her birimiz için 1000 dolar 
aldı. Ancak eşime vize verilmiş bana verilme-
miş. Şahsen gelip almam istenmiş. Bu neden-
le İstanbul’dayım. Gelmişken de İstanbul’u 
dolaşıyorum ve tekrar Suriye’ye döneceğim. 
Suriye’den Türkiye’ye veya başka ülkelere gi-
denler aslında umutlarını kaybeden korkak 
insanlardır. Eşini çocuğunu bahane edenler 
vatan sevgisini taşımayanlardır. Kadınları, 
çocukları, yaşlıları ve sakatları yerleştirdikten 
sonra sağlıklı insanların geri dönmeleri gere-
kir ama dönmüyorlar. Dilenmeyi avantadan 
geçinmeyi marifet sayıyorlar. Bunların yü-
zünden Suriyeliyim demeye utanıyorum.

*Bu söyleşi, 20 Eylül 2013 tarihinde Feyyat 
Özyazar tarafından İstanbul’da gerçekleştiril-
miştir.

Halep’den gelerek İstanbul’a Yerleşen Mu-
hip Hadra ile söyleşi

İngilizce öğretmeni Muhip Hadra turistlere 
otel, lokanta ve sosyal tesis tanıtımı yapıyor.

ORSAM: Sizi tanıyabilir miyiz? İstanbul’da 
nasıl yaşıyorsunuz?

Muhip Hadra: Suriye Halep El Firdos bölge-
sinden geldim. 33 yaşındayım bir çocuğum 
var ve İngilizce öğretmeniyim. İstanbul Sulta-
nahmet meydanında bir firmanın broşürlerini 
dağıtıyorum. Arapça ve İngilizce bilen turist-
lere otel, lokanta ve sosyal tesis reklamları ya-
pıyorum. Genelde Arap turistler ve Suriye’nin 
zenginleri turistik tesislere gidebiliyor. Firma 
iki oda bir mutfaktan oluşan bir ev verdi. Ay-
lıkta 600 dolar veriyor. Bunun karşılığında bü-
tün gün ayakta çalışıyorum.

ORSAM: Suriye’de iç savaş öncesi hayatı-
nız nasıldı?

Muhip Hadra: Halep’te öğretmenlik yapıyor-
dum. Aile çevrem Ceyş El Hur taraftarı ol-
duğundan hayatım karardı. Suriye’nin Tartus 
bölgesine tayinimi çıkartmışlar, oraya göreve 
gitmeyince maaşımı kestiler. Halep’in Firdos 
bölgesi bombalanmış. Fıçı bombalar ve top 
atışları mahallemi yerle bir etmiş. Babam 
kardeşlerim ve eniştemle birlikte Gaziantep’e 
yerleşmiştik. Altı ay beraber aynı dairede 
yaşadık. Sonra ben eşim ve çocuğumu alıp 
İstanbul’a geldim. Aile fertleriyle telefonla 
görüşüyoruz. Ailemin ve benim ekonomik 
sıkıntımız yok. Halep’e geri dönmem söz ko-
nusu bile değil. Aldığım bilgilere göre Halep 
ikiye bölünmüş. Bir tarafta aç sefil kalanlar. 
Diğer tarafta huzur içinde olanlar. Bir tarafta 
elektrik, su, ekmek yokken, diğer tarafta sava-
şın izi bile yok.

*Bu söyleşi, 20 Eylül 2013 tarihinde Feyyat 
Özyazar tarafından İstanbul’da gerçekleştiril-
miştir.

Halep’den gelerek İstanbul’a Yerleşen 
Ömer Dahham ile söyleşi

Belediye Denetçisi Ömer Dahham oto yıkama 
ve yağlamada çalışıyor.
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ORSAM: Bize kendinizi tanıtır mısınız? 
Suriye’yi terk etme sebepleriniz nelerdi?

Ömer Dahham: Suriye Halep Maşarka bölge-
sindenim. Belediyede denetim görevlisiydim. 
45 yaşındayım ve 3 çocuğum var. Halep’te ya-
şamak göreve gitmek hem benin hem de ai-
lem için çok zor oldu. Bir yandan bombalar 
yağıyor, bir yandan evlere baskınlar oluyor, 
bazen su bazen elektrik kesiliyor, ekmek kuy-
rukları var, sebze- meyve semtin uzağında, 
her şey çok zorluydu. Fiyatlar o kadar arttı ki 
maaşımla 10 gün geçinme imkânı kalmamış-
tı. Korku, endişe, çöp ve moloz yığınları yü-
zünden etrafın devamlı kokması korkunç bir 
manzara, mecburen Halep’i terk ettim. Erken 
göç edenler Gaziantep’de iş bulmuş, iş yeri 
açmış rahatlar. Göç etmekte geç kalanlar se-
falet içinde. Halep’in çok zengini var, onların 
maddi sıkıntıları yok. Ancak Suriye’de maaşlı 
çalışıp işe devam etmeyenler zor durumda ve 
sefalete sürüklendiler. 

ORSAM: Burada geçiminizi nasıl sağlıyor-
sunuz?

Ömer Dahham: İstanbul’a yeni geldim. Bura-
da Suriyelilere yardım eden, belli bir ücret kar-
şılığında iş ve ev bulan bir kuruluş var. Meslek 
grubuna göre ve aldığı aylık durumuna göre 
Suriyelilerden komisyon alınıyor. Genelde 
kahvehanelerde buluşmalar oluyor. Telefonla 
irtibat kurulup teklifi kabul eden Suriyeli aile-
ler Urfa, Antep, Hatay’dan İstanbul’a getirili-
yor. Ben çalıştığım süre içerisinde her ay 100 
lira İstanbul’a getirilme parası ödeyeceğim. 
Oto yıkama ve yağlamada çalışıyorum. 1200 
TL ücret alıyorum. Ev kiram 350 TL, elektrik 
su için 100 TL alıyorlar. Gerisi ile geçinmeye 
çalışıyoruz.

*Bu söyleşi, 20 Eylül 2013 tarihinde Feyyat 
Özyazar tarafından İstanbul’da gerçekleştiril-
miştir.

Hama’dan gelerek İstanbul’a Yerleşen Rıd-
van Haşim ile söyleşi

Rıdvan Haşim “Suriye’de yoksulluk had safha-
da, can güvenliği de yok. Bu nedenle en az bir 
yıl daha Türkiye’deyim” diyor.

ORSAM: Bize kendinizi tanıtır mısınız? 
Suriye’de hayatınız nasıldı?

Rıdvan Haşim: Suriye Hama El Garbiyye böl-
gesindenim. 28 yaşındayım bekârım ve üni-
versite mezunuyum. Hatay’da oturuyor ailem. 
Suriye’den göç edeli bir yıl oldu. Evimiz yıkıldı 
babam sakatlandı. İki ağabeyim var anneme 
ve babama bakıyorlar. Bize ve çevremize çok 
zulüm yapıldı. Çok insan öldü çevremizden. 
Açlık ve susuzluk bombalardan daha etkiliy-
di. Mahsur kalıp evlerinden çıkamayan birçok 
aile vardı. Aklını kaybediyor insan, ölüm için 
dua ediyorduk. Bölgeden bölgeye köyden, 
köye kaçışıyordu insanlar. Üst baş perişan, 
kokma noktasına gelmişti insanlar. Aylarca 
yıkanamayan, su bulsa yıkanmaya zamanı ol-
mayan insanlar vardı.

ORSAM: Suriye’yi terk etmek zorunda kal-
manıza neden olan gelişmeler nelerdir?

Rıdvan Haşim: Sefillik canıma tak etti. 
Hatay’da beni geçindirecek, aileme bakmama 
yetecek, anne ve babamı sevindirecek bir iş 
bulmalıydım. Bu nedenle İstanbul’a geldim. 
Bir haftadır buradayım. 17 kişi beraber geldik. 
Bizi getiren Reyhanlı’dan Orhan adında birisi, 
bir daire kiralamış bize iş arıyor. İçimizde ber-
ber, marangoz, inşaat işçisi, düz işçi olanlar 
var. Bize iş bulduğunda ev kirasını, elektrik, 
su parasını alacak, komisyon olarak da her bi-
rimizden aylık 100 TL alacak. 

ORSAM: İstanbul’da hangi şartlar altında 
yaşıyorsunuz?
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Rıdvan Haşim: Evde yer minderleri, masa 6 
sandalye, bir gazlı ocak ve birkaç araç gereç 
var. Hep hazır yemek yiyoruz peynir domates 
filan. Sıcak yemek yapacak imkân yok. Herkes 
kendi çamaşırlarını leğende eliyle yıkamakta-
dır. Ev temizliğini de sırayla yapıyoruz. Şim-
dilik 8 kişiye iş bulundu gerisi bekliyor. Ben 
Arap dili ve edebiyatı okudum, yabancı dilim 
yok. Önümüz kış Suriye’de içi savaş devam 
ediyor. Yoksulluk had safhada, can güvenliği 
de yok. Bu nedenle en az bir yıl daha Türki-
ye’deyim.

*Bu söyleşi, 20 Eylül 2013 tarihinde Feyyat 
Özyazar tarafından İstanbul’da gerçekleştiril-
miştir.

İdlib’den gelerek İstanbul’a Yerleşen Şekib 
abu Raceh ile söyleşi

Şekib abu Raceh “Suriye’de kalanlar hırsızlık 
ve tefecilik için kalmıştır, onlar için savaş bir 
fırsattır” diyor.

ORSAM: Bize kendinizi tanıtır mısınız? 
Türkiye’ye nasıl geldiniz?

Şekib abu Raceh: Suriye İdlib bölgesindenim. 
45 yaşındayım 5 çocuğum var ve elektrik te-
sisatçısıyım. Suriye’den 14 ay önce göç ettim. 
Önce Atma çadır kentte kaldım. Biraz sabret-
tim iç savaş biter ümidiyle ama bitmedi. Atma 
çadır kenti Suriye- Türkiye hududunda Hatay 
Reyhanlı sınır bölgesinde tam bir işkence yeri. 
Kadınların ve çocukların resmen diri diri ve 
silahsız ölüme terk edildiği bir ortamdı. Su, 
yemek, tuvalet, banyo tam bir rezalet, utanç 
verici bir yer. Ne karnımız doyuyordu ne iş 
vardı ne de çadır kent dışında bir özgürlüğü-
müz. Yardım dağıtanların vicdanına kalmış 
bir yaşam içindeydik. Sınırdan kaçak yol-
la Reyhanlı’ya geldik, İdliblilerin çoğunluğu 
Reyhanlı’da. Ev kiraları pahalıydı. Eşimin ko-

lunda bilezikleri vardı. Hepsini satıp ev kira-
ladım ve biraz eşya aldım. En azından kalacak 
bir yerimiz oldu.  Ara sıra iş buluyordum ve 
daha sonra elektrik işlerini yaptığım inşaatla-
rın boyalarını da yapmaya başladım. Biz Suri-
yelileri çok ucuza çalıştırıyorlardı. 

ORSAM: İstanbul’a nasıl geldiniz, burada 
hangi şartlar altında yaşıyorsunuz?

Şekib abu Raceh: Daha sonra birisi bir teklif-
te bulundu gel İstanbul’a gidelim dedi. Bende 
geldim ve bir aydır İstanbul’dayım. Bu bir ay 
içinde 12 gün çalıştım ve günlük 35 lira ka-
zandım. Daha eşimi ve çocuklarımı getirme-
dim. Hatay’da parasız kalırsam borç alaca-
ğım yakınlarım var ama İstanbul’da yok. Bir 
dükkânım vardı Suriye’de. İçindeki elektrik 
malzemeleri en az 20 bin dolar ederdi. Aldı-
ğım habere göre yıkılmış ve ne varsa çalınmış 
yağmacılar tarafından. Suriyeliler hem birbi-
rini öldürüyor hem de birbirlerinin mallarını 
çalıyorlar. Zaten Suriye’de kalanlar hırsızlık 
ve tefecilik için kalmıştır. Paralı insanlar göç 
edenlerin arabasını, tarlasını, bahçesini ucu-
za kapatmıştırlar. Onlar için savaş bir fırsattır. 
Ne devlet var ne de Allah korkuları var. Sağ-
lam bir iş bulursam ailemi getireceğim ama 
bu şartlarda getiremem.

*Bu söyleşi, 25 Eylül 2013 tarihinde Feyyat 
Özyazar tarafından İstanbul’da gerçekleştiril-
miştir.

İdlib’den gelerek İstanbul’a Yerleşen Şerif 
Hamdan abu Rustem ile söyleşi

Şerif Hamdan abu Rustem “Geçen yılda mem-
leketimden uzakta kıldım bayram namazını, 
bu yılda. İnşallah seneye İdlib’te kılmak nasip 
olur” diyor.

ORSAM: Bize kendinizi tanıtır mısınız? 
Türkiye’ye nasıl geldiniz?
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Şerif Hamdan abu Rustem: Suriye İdlib El 
Muarra bölgesindenim. 7 ay önce eşim ve 
3 çocuğumla Hatay’a geçtim. Bir ay orada 
kaldım daha sonra bir Hataylı beni buraya 
İstanbul’a getirdi. El Muarra 2 yıl önce tahrip 
edildi. Sürekli bombalanan bir yer. Çok sayıda 
akrabam, köylüm ve dostum öldü. Aile fert-
lerimizin hepsi göç etti. Kimi çadır kentlere 
kimi Hatay’a kimi Reyhanlı’ya kimi Kırıkhan’a. 
Mal, mülk, ev, maaş hiçbir şey kalmadı. Kimi 
arabasını sattı kimi tarlasını ama hazıra dağ 
dayanmaz, hepsi bitti.

ORSAM: İstanbul’a nasıl geldiniz, burada 
hangi şartlar altında yaşıyorsunuz?

Şerif Hamdan abu Rustem: Yaklaşık 5 aydır 
İstanbul’dayım sabah bir kamyonete atıyorlar 

bizi bir hafriyat bölgesine götürüp akşama 
kadar çalıştırıyorlar. 30 TL yevmiye veriyor-
lar. Çok sayıda Suriyeli var burada. İçimizde 
Arapça Türkçe bilen bir Hataylı var ustabaşı 
olarak o çalıştırıyor bizleri. Geçen yılda mem-
leketimden uzakta kıldım bayram namazını, 
bu yılda. İnşallah seneye İdlib’te kılmak nasip 
olur. Acı ve hasret çekiyoruz, sefalet içinde-
yiz. Ama Suriye’de yaşam yok onun için bu-
radayız.

*Bu söyleşi, 15 Ekim 2013 bayram namazı 
çıkışı Feyyat Özyazar tarafından İstanbul’da 
gerçekleştirilmiştir.
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ORSAM RAPORLARI

ORSAM Rapor No: 1
Mart 2009
Deniz Haydutluğu ile Mücadele 
ve Türkiye’nin Konumu: Somali 
Örneği
(Tr - Eng)

ORSAM Rapor No: 2
Nisan 2009
60. Yılında Nato ve Türkiye 
(Tr - Eng)

ORSAM Rapor No: 3
Mayıs 2009
Irak’ın Kilit Noktası: Telafer
(Tr - Eng)

ORSAM Rapor No: 4
Temmuz 2009
2009 Lübnan Seçimleri: 
Kazananlar, Kaybedenler ve 
Türkiye
(Tr)

ORSAM Rapor No: 5
Ağustos 2009
Türkiye-Lübnan İlişkileri: Lübnanlı 
Dinsel ve Mezhepsel Grupların 
Türkiye Algılaması 
(Tr - Eng)

ORSAM Rapor No: 6
Kasım 2009
Tuzhurmatu Türkmenleri: Bir 
Başarı Hikayesi 
(Tr - Eng - Ar)

ORSAM Rapor No: 7
Kasım 2009
Unutulmuş Türkmen Diyarı: 
Diyala
(Tr - Eng - Ar)

ORSAM Rapor No: 8 
BLACK SEA INTERNATIONAL 
Rapor No: 1
Aralık 2009
Karadeniz’in Bütünleşmesi İçin 
Abhazya
(Tr - Eng)

ORSAM Rapor No: 9
Ocak 2010
Yemen Sorunu: Bölgesel Savaşa 
Doğru mu?
(Tr - Eng)

ORSAM Rapor No: 10
Ocak 2010
Yemen İç Savaşı: İktidar 
Mücadelesi, Bölgesel Etkiler ve 
Türkiye ile İlişkiler
(Tr - Eng)

ORSAM Rapor No: 11
Şubat 2010
Unutulan Türkler: Lübnan’da Türk 
Varlığı 
(Tr – Eng – Ar)

ORSAM Rapor No: 12 
BLACK SEA INTERNATIONAL 
Rapor No: 2
Şubat 2010
Rusya Federasyonu’nun Bakışı: 
Irak Faktörünün Türkiye’nin 
Ortadoğu Politikasına Etkisi 
(1990-2008)
(Tr - Rus)

ORSAM Rapor No: 13
Şubat 2010
7 Mart 2010 Irak Seçimleri 
Öncesi Şii Kökenli Parti 
ve Seçmenlerin Politik 
Davranışlarının Analizi
(Tr)

ORSAM Rapor No: 14
Şubat 2010
Seçim Öncesi Irak’ta Siyasal 
Durum ve Seçime İlişkin 
Beklentiler
(Tr)

ORSAM Rapor No: 15
Mart 2010
Orsam Heyetinin 7 Mart 2010 
Irak Seçimlerine İlişkin Gözlem 
Raporu
(Tr)

ORSAM Rapor No: 16
Nisan 2010
Oman Sultanlığı: Arap 
Yarımadasında Geleneksel ile 
Modernite Arasında Bir Ülke
(Tr)

ORSAM Rapor No: 17
Nisan 2010
7 Mart 2010 Irak Parlamento 
Seçim Sonuçlarının ve 
Yeni Siyasal Denklemin 
Değerlendirilmesi
(Tr)

ORSAM Rapor No: 18
BLACK SEA INTERNATIONAL 
Rapor No: 3
Mayıs 2010
Komşuluktan Stratejik İşbirliğine: 
Türk-Rus İlişkileri
(Tr - Rus)

ORSAM Rapor No: 19
Eylül 2010
Türkiye’ye Yönelik Türkmen Göçü 
ve Türkiye’deki Türkmen Varlığı
(Tr)

ORSAM Rapor No: 20
BLACK SEA INTERNATIONAL 
Rapor No: 4
Ekim 2010
Kırgızistan’da Mevcut Durum, 
İktidar Değişiminin Nedenleri ve 
Kısa Vadeli Öngörüler
(Tr)

ORSAM Rapor No: 21
Kasım 2010
Irak’tan Irağa: 2003 Sonrası 
Irak’tan Komşu Ülkelere ve 
Türkiye’ye Yönelik Göçler
(Tr)

ORSAM Rapor No: 22
Ocak 2011
Türkiye-Yemen İlişkileri ve 
Yemen’deki Türkiye Algısı
(Tr – Eng – Ar)

ORSAM Rapor No: 23
Ocak 2011
Katar-Irak-Türkiye-Avrupa Doğal 
Gaz Boru Hattı Projesi Mümkün 
mü?
(Tr - Eng)

ORSAM Rapor No: 24
Ocak 2011
Kuveyt Emirliği: Savaş ve Barış 
Arasındaki El Sabah İktidarı ve 
Türkiye ile İlişkiler
(Tr)

ORSAM Rapor No: 25
Ocak 2011
Hukuki ve Siyasi Yönleriyle 
Güvenlik Konseyi’nin İran 
Ambargosu
(Tr)

ORSAM Rapor No: 26
BLACK SEA INTERNATIONAL 
Rapor No: 5
Şubat 2011
Kırgızistan’da Son Gelişmeler: 
Dün, Bugün, Yarın
(Tr - Rus)

ORSAM Rapor No: 27
Şubat 2011
Mısır Devriminin Ayak Sesleri: Bir 
Devrin Sonu mu?
(Tr)

ORSAM Rapor No: 28
BLACK SEA INTERNATIONAL 
Rapor No: 6
Şubat 2011
Uluslararası Deniz Hukukunda 
Kıyı Devletlerinin Gemilere El 
Koyma Yetkisinin Sınırları: 
Gürcistan’ın Karadeniz’de 
Seyreden Gemilere El Koyması
(Tr)

ORSAM Rapor No: 29
Şubat 2011
Tunus Halk Devrimi ve Türkiye 
Deneyimi
(Tr)

ORSAM Rapor No: 30
Şubat 2011
Kerkük’te Mülk Anlaşmazlıkları: 
Saha Araştırmasına Dayalı Bir 
Çalışma
(Tr)

ORSAM Rapor No: 31
BLACK SEA INTERNATIONAL 
Rapor No: 7
Mart 2011
Afganistan ve Pakistan’da 
Yaşanan Gelişmeler ve 
Uluslararası Güvenliğe Etkileri 
(Tr)

ORSAM Rapor No: 32
Mart 2011
Suudi Arabistan’da Şii Muhalefet 
Sorunu ve Etkileri
(Tr)

ORSAM Rapor No: 33
Mart 2011
Irak’ta Türkmen Varlığı
(Tr)

ORSAM Rapor No: 34
Mart 2011
Irak’ta Türkmen Basını
(Tr – Ar)

ORSAM Rapor No: 35
Mart 2011
Irak’ta Mevcut Siyasi Durum ve 
Önemli Siyasi Gelişmeler
(Tr)

ORSAM Rapor No: 36
ORSAM Su Araştırmaları 
Programı Rapor No: 1 
Mart 2011
Eu’s Water Framework Directive 
Implementation in Turkey:
The Draft National 
Implementation Plan 
(Eng)

ORSAM Rapor No: 37
Mart 2011
Tunus Halk Devrimi ve Sonrası
(Tr)

ORSAM Rapor No: 38
Mart 2011
Libya Savaşı, Uluslararası 
Müdahale ve Türkiye 
(Tr)

ORSAM Rapor No: 39
Mart 2011
Tarihten Günümüze Libya 
(Tr)

ORSAM Rapor No: 40
ORSAM Su Araştırmaları 
Programı Rapor No: 2
Mart 2011
İklim Değişiminin Güvenlik 
Boyutu ve Ortadoğu’ya Etkileri
(Tr)

ORSAM Rapor No: 41
Mart 2011
Karikatürlerin Dilinden Irak’ı 
Anlamak-1
(Tr)
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ORSAM Rapor No: 42
ORSAM Su Araştırmaları 
Programı Rapor No: 3
Nisan 2011
Nil Nehri Havzasının Hidropolitik 
Tarihi ve Son Gelişmeler
(Tr)

ORSAM Rapor No: 43
Nisan 2011
Kuzey Irak’ın Sosyal-Siyasal 
Yapısı ve Kürt Bölgesel 
Yönetimi’nin
Türkiye ile İlişkileri
(Tr)

ORSAM Rapor No: 44
ORSAM Su Araştırmaları 
Programı Rapor No: 4
Nisan 2011
Meriç Nehri Havzası Su 
Yönetimi’nde “Uluslararası 
İşbirliği” Zorunluluğu
(Tr)

ORSAM Rapor No: 45
Nisan 2011
Suriye’de Demokrasi mi İç Savaş 
mı?:
Toplumsal-Siyasal Yapı, Değişim 
Senaryoları ve Sürecin Türkiye’ye 
Etkisi
(Tr)

ORSAM Rapor No: 46
Mayıs 2011
Suriye’de İktidar Mücadelesi, 
Uluslararası Toplumun Tepkisi ve 
Türkiye’nin Konumu 
(Tr)

ORSAM Rapor No: 47
ORSAM Su Araştırmaları 
Programı Rapor No: 5
Mayıs 2011
Türkiye-Suriye İlişkileri: Sınıraşan 
Sularda Örnek İşbirliği Olarak Asi 
Dostluk Barajı
(Tr)

ORSAM Rapor No: 48
Mayıs 2011
Orsam Söyleşileri - 1
Iraklı Araplar, Azınlıklar ve 
Akademisyenler-1
(Tr)

ORSAM Rapor No: 49
Mayıs 2011
Orsam Söyleşileri - 2
Irak Türkmenleri-1
(Tr)

ORSAM Rapor No: 50
Mayıs 2011
Orsam Söyleşileri - 3
Iraklı Kürt Yetkililer, 
Akademisyenler ve Gazeteciler-1
(Tr)

ORSAM Rapor No: 51
BLACK SEA INTERNATIONAL 
Rapor No: 8
Mayıs 2011
75. Yılında Montrö Boğazlar 
Sözleşmesi
Karadeniz’in Değişen Jeopolitiği 
Çerçevesinde
(Tr)

ORSAM Rapor No: 52
BLACK SEA INTERNATIONAL 
Rapor No: 9
Mayıs 2011
Afganistan ve Bölgesel Güvenlik 
(Ortadoğu, Orta ve Güney Asya, 
Rusya Federasyonu)
(Tr - Rus)

ORSAM Rapor No: 53
Mayıs 2011
Madagaskar: Bağımsızlığın 50. 
Yılında Kazanımlar, 
Kaçan Fırsatlar ve Türkiye ile 
İlişkiler
(Tr)

ORSAM Rapor No: 54
Mayıs 2011
Iraklı Grupların Temel Siyasi 
Sorunlara Bakışı ve Türkiye İle 
İlişkiler: Saha Araştırmasına 
Dayalı Bir Çalışma
(Tr)

ORSAM Rapor No: 55
Haziran 2011
Suriye Muhalefeti’nin Antalya 
Toplantısı:
Sonuçlar, Temel Sorunlara Bakış 
ve Türkiye’den Beklentiler
(Tr)

ORSAM Rapor No: 56
Haziran 2011
Seçimler ve Ak Parti’nin 
Tecrübesi
(Tr – Ar)

ORSAM Rapor No: 57
Haziran 2011
12 Haziran 2011 Türkiye 
Genel Seçimlerinin Ortadoğu 
Ülkelerindeki Yansımaları
(Tr - Eng)

ORSAM Rapor No: 58
Temmuz 2011
Karikatürlerin Dilinden 12 Haziran 
2011 Türkiye Genel Seçimlerinin 
Ortadoğu’daki Yansımaları
(Tr)

ORSAM Rapor No: 59
Temmuz 2011
Karikatürlerin Dilinden Irak’ı 
Anlamak - 2
(Tr)

ORSAM Rapor No: 60 
ORSAM Su Araştırmaları 
Programı Rapor No: 6
Temmuz 2011
Mekong Nehri Suları Üzerinde 
İşbirliği ve İhtilaf
(Tr-Eng)

ORSAM Rapor No: 61
Temmuz 2011
Antalya’da 1-2 Haziran 2011 
Tarihlerinde Gerçekleşen 
“Suriye’de Değişim 
Konferansı” nın Tam Deşifresi
(Tr - Eng)

ORSAM Rapor No: 62
Ağustos 2011
Karikatürlerin Dilinden Irak’ı 
Anlamak - 3
(Tr)

ORSAM Rapor No: 63 
ORSAM Su Araştırmaları 
Programı Rapor No: 7
Ağustos 2011
Görünmez Stratejik Kaynak: 
Sınıraşan Yeraltı Suları
(Tr)

ORSAM Rapor No: 64
Ağustos 2011
AK Parti’nin 12 Haziran 2011 
Genel Seçimlerindeki Zaferi
(Tr – Ar)

ORSAM Rapor No: 65
Ağustos 2011
Karikatürlerin Dilinden Arap 
Baharı - 1
(Tr)

ORSAM Rapor No: 66
Ağustos 2011
Karikatürlerin Dilinden Libya İç 
savaşı ve Uluslararası Müdahale 
- 1
(Tr)

ORSAM Rapor No: 67
Ağustos 2011
Somali: Bir Ulusun Yok Oluşu ve 
Türkiye’nin İnsani Yardım Girişimi
(Tr)

ORSAM Rapor No: 68
Eylül 2011
Karikatürlerde Usame Bin Ladin 
Operasyonu ve Yankıları
(Tr)

ORSAM Rapor No: 69
Eylül 2011
Karikatürlerin Dilinden Irak’ı 
Anlamak - 4
(Tr)

ORSAM Rapor No: 70
BLACK SEA INTERNATIONAL 
Rapor No: 10
Eylül 2011
XXI. Yüzyılda Rusya ve 
Türkiye’nin İran Politikaları
(Tr - Rus)

ORSAM Rapor No: 71
Eylül 2011
Gazze Sorunu: İsrail Ablukası, 
Uluslararası Hukuk, Palmer 
Raporu ve Türkiye’nin Yaklaşımı
(Tr)

ORSAM Rapor No: 72
Eylül 2011
Ortadoğu Ülkelerine Dair 
İstatistikler
(Tr)

ORSAM Rapor No: 73
BLACK SEA INTERNATIONAL 
Rapor No: 11
Ekim 2011
Anadolu Etki Alanı
(Tr-Eng)

ORSAM Rapor No: 74
BLACK SEA INTERNATIONAL 
Rapor No: 12 
Ekim 2011
Ukraine in Regress: The 
Tymoshenko Trial
(Eng)

ORSAM Rapor No: 75
BLACK SEA INTERNATIONAL 
Rapor No: 13
Ekim 2011
Kazaklar ve Kazakistanlılar
(Tr)

ORSAM Rapor No: 76
BLACK SEA INTERNATIONAL 
Rapor No: 14
Ekim 2011
İtalya’da Unutulmuş Türk Varlığı: 
Moena Türkleri
(Tr - It)

ORSAM Rapor No: 77
Ekim 2011
ABD’nin Çekilmesinin Ardından 
Irak Politikasının Bölgesel, 
Küresel Etkileri ve Türkiye’ye 
Yansımaları
(Tr)

ORSAM Rapor No: 78
ORSAM Su Araştırmaları 
Programı Rapor No: 8
Ekim 2011
Türkiye’de ve İsrail’de Yapay 
Sulak Alanlar ile Atıksu Arıtımı ve 
Atıksuyun Sulama Amaçlı Olarak 
Tekrar Kullanımı
(Tr)

ORSAM Rapor No: 79
Ekim 2011
Yaklaşan Seçim Öncesi Tunus’ta 
Siyasal Denklemler 
(Tr)

ORSAM Rapor No: 80
Ekim 2011
Karikatürlerin Dilinden Irak’ı 
Anlamak - 5
(Tr)
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ORSAM Rapor No: 81
BLACK SEA INTERNATIONAL 
Rapor No: 15
Ekim 2011
Büyük Güçlerin Afganistan 
Politikaları
(Tr-Eng)

ORSAM Rapor No: 82
BLACK SEA INTERNATIONAL 
Rapor No: 16
Ekim 2011
Bölge Devletlerinin 
Perspektifinden Afganistan
(Tr-Eng)

ORSAM Rapor No: 83
Kasım 2011
Suriye’de Değişimin Ortaya 
Çıkardığı Toplum: Suriye 
Türkmenleri
(Tr)

ORSAM Rapor No: 84
ORSAM Su Araştırmaları 
Programı Rapor No: 9
Kasım 2011
Somali’nin Açlık Felaketi: “Siyasi 
Kuraklık” mı Yoksa Doğal Afet 
mi?
(Tr-Eng)

ORSAM Rapor No: 85
Kasım 2011
Suriye Politik Kültüründe Tarihsel 
Pragmatizm, Beşar Esad Dönemi 
Suriye Dış Politikası ve Türkiye-
Suriye İlişkileri
(Tr)

ORSAM Rapor No: 86
Kasım 2011
Geçmişten Günümüze Irak 
Türkmen Cephesi’nin Yapısı ve 
İdari Durumu
(Tr)

ORSAM Report No: 87 
Kasım 2011
Turkmen in Iraq and Their Flight: 
A Demographic Question? 
(Eng)

ORSAM Rapor No: 88
Kasım 2011
Irak’ta Bektaşilik (Türkmenler – 
Şebekler – Kakailer)
(Tr)

ORSAM Rapor No: 89
Kasım 2011
Değişim Sürecindeki Fas 
Monarşisi: Evrim mi? Devrim mi?
(Tr)

ORSAM Rapor No: 90
Kasım 2011
Arap Dünyasının İstisnai Krallığı: 
Yerel Aktörler ve Arap-İsrail 
Uyuşmazlığı Çerçevesinde Ürdün 
Krallığı’nın Demokratikleşme 
Deneyimleri
(Tr-Eng)

ORSAM Rapor No: 91
Aralık 2011
Türkiye ve Arap Birliği’nin 
Suriye’ye Yaptırım Kararları ve 
Olası Sonuçları
(Tr)

ORSAM Rapor No: 92 
Aralık 2011
Irak’ta İhtilaflı Bölgelerin Durumu
(Tr)

ORSAM Report No: 93
ORSAM Water Research 
Programme Report: 10
December 2011
Turkey and Wfd Harmonization: A 
Silent, But Significant Process
(Eng)

ORSAM Rapor 94: 
Aralık 2011
Türkiye-Fransa Krizinde Algının 
Rolü: Fransızların Türkiye Algısı
(Tr)

ORSAM Rapor No: 95
Aralık 2012
Karikatürlerle Arap Baharı – 2
(Tr)

ORSAM Rapor No: 96
Aralık 2011
Karikatürlerin Dilinden Irak’ı 
Anlamak – 6 
(Tr)

ORSAM Rapor No: 97
Ocak 2012
Karikatürlerin Dilinden Irak’ı 
Anlamak – 7 
(Tr)

ORSAM Rapor No: 98
BLACK SEA INTERNATIONAL 
Rapor No: 17
Ocak 2012
Kırgızistan’da Cumhurbaşkanlığı 
Seçimi ve Türkiye ile İlişkilerine 
Etkisi
(Tr)

ORSAM Rapor No: 99
Ocak 2012
Türk Siyasal Partilerinin 
Hatay’daki Suriyeli Sığınmacılar 
Konusundaki Açıklamaları 
ve Hatay’daki Siyasi Parti 
Temsilcileri ile Hareketlerin Suriye 
Olaylarına Yaklaşımları
(Mart-Aralık 2011)
(Tr)

ORSAM Rapor No: 100
Ocak 2012
Irak İstatistikleri
(Tr)

ORSAM Rapor No: 101
ORSAM Su Araştırmaları 
Programı Rapor No: 11
Ocak 2012
Emniyetli İçme Suyu ve 
Sanitasyon Hakkı
(Tr)

ORSAM Rapor No: 102
Ocak 2012
Irak Hangi Şartlarda, Nasıl 
Parçalanabilir? En Kötüye 
Hazırlıklı Olmak
(Tr – Eng)

ORSAM Rapor No: 103
Ocak 2012
Irak’ta Petrol Mücadelesi: Çok 
Uluslu Şirketler, Uluslararası 
Anlaşmalar ve Anayasal 
Tartışmaların Işığında Bir Analiz
(Tr)

ORSAM Rapor No: 104 
ORSAM Su Araştırmaları 
Programı Rapor No: 12
Şubat 2012
Sınıraşan Akiferler Hukuku 
Taslak Maddeleri Üzerine Bir 
Değerlendirme
(Tr – Eng)

ORSAM Rapor No: 105
Şubat 2012
Irak Hukuk Mevzuatında 
Azınlıkların Siyasal Hakları
(Tr)

ORSAM Rapor No: 106
Şubat 2012
Irak Hukuk Mevzuatında 
Azınlıkların Siyasal Hakları
(Tr)

ORSAM Rapor No: 107
Şubat 2012
Uluslararası Hukuk ve Irak 
Anayasası Açısından Azınlıkların 
İnsan Hakları
(Tr)

ORSAM Rapor No: 108
Şubat 2012
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın 
(EİT) Geleceği
(Tr - Eng)

ORSAM Rapor No: 109
Şubat 2012
Türkiye’nin Yükselişi ve «Bric» 
Bölgesi
(It)

ORSAM Rapor No: 110 
ORSAM Su Araştırmaları 
Programı Rapor No: 13
Mart 2012
İran’da Su Kaynakları ve Yönetimi
(Tr)

ORSAM Rapor No: 111
Mart 2012
Suriye Kürt Muhalefetine Eleştirel 
Bir Bakış
(Tr)

ORSAM Rapor No: 112
Mart 2012
İran İslam Cumhuriyetinde 
Anayasal Sistem ve Siyasi 
Partiler
(Tr)

ORSAM Rapor No: 113 
BLACK SEA INTERNATIONAL 
Rapor No: 18
Nisan 2012
Mongolia: A Developing 
Democracy and a Magnet for 
Mining
(Eng)

ORSAM Rapor No: 114
Nisan 2012
Karikatürlerle Suriye Sorununu 
Anlamak - 8
(Tr)

ORSAM Rapor No: 115
Nisan 2012
Suriye’de Güvenli Bölge 
Tartışmaları: Türkiye Açısından 
Riskler, Fırsatlar ve Senaryolar
(Tr - Eng)

ORSAM Rapor No: 116 
ORSAM Su Araştırmaları 
Programı Rapor No: 14
Nisan 2012
Fayda Paylaşımı Kavramı, Teorik 
Altyapısı ve Pratik Yansımaları
(Tr - Eng)

ORSAM Rapor No: 117
Nisan 2012
Musul’a Yatırım Geleceğe
Yatırım Demektir
(Tr - Eng)

ORSAM Rapor No: 118 
BLACK SEA INTERNATIONAL 
Rapor No: 19 
Mayıs 2012 
Ukrayna - Türkiye Ticari - 
Ekonomik Münasebetlerinin 
Analizi
(Tr - Rus)

ORSAM Rapor No: 119 
BLACK SEA INTERNATIONAL 
Rapor No: 20 
Mayıs 2012 
Bölgesel Gelişimin Trend ve 
Senaryolarının Araştırılmasındaki 
Araç: Jeopolitik Dinamikler
(Tr - Rus)

ORSAM Rapor No: 120 
BLACK SEA INTERNATIONAL 
Rapor No: 21 
Mayıs 2012 
Kazakistan Siyasi Sisteminin 
Gelişimi: 2012 Parlamento 
Seçimleri 
(Tr)

ORSAM Rapor No: 121
Mayıs 2012
Musul’da Yerel Siyaset ve Irak 
Siyasetinde Yeni Dinamikler 
(Saha Çalışması)
(Tr - Eng - Ger)
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ORSAM Rapor No: 122 
ORSAM Su Araştırmaları 
Programı Rapor No: 15
Mayıs 2012
Irak’ta Su Kaynakları Yönetimi
(Tr - Eng)

ORSAM Rapor No: 123 
BLACK SEA INTERNATIONAL 
Rapor No: 22
Haziran 2012
Küresel Göç ve Avrupa Birliği ile 
Türkiye’nin Göç Politikalarının 
Gelişimi
(Tr)

ORSAM Rapor No: 124
Temmuz 2012
Türkiye Afrika’da: Eylem Planının 
Uygulanması ve Değerlendirme 
On Beş Yıl Sonra
(Tr - Eng - Fr)

ORSAM Rapor No: 125 
BLACK SEA INTERNATIONAL 
Rapor No: 23 
Temmuz 2012 
Rusya’nın Ortadoğu Politikası
(Tr)

ORSAM Rapor No: 126 
ORSAM Su Araştırmaları 
Programı Rapor No: 16
Temmuz 2012
Yeni Çerçeve Su Kanunu’na 
Doğru: Su Kanunu Taslağı 
Üzerine Notlar
(Tr)
ORSAM Rapor No: 127
Ağustos 2012
Suriye’de Kürt Hareketleri 
(Tr)

ORSAM Rapor No: 128 
BLACK SEA INTERNATIONAL 
Rapor No: 24 
Eylül 2012 
Günümüz Şartlarında 
Türkiye - Belarus Ekonomik 
Münasebetlerinin Gelişimi
(Tr - Rus - Eng)

ORSAM Rapor No: 129 
BLACK SEA INTERNATIONAL 
Rapor No: 25 
Eylül 2012 
Belarus-Türkiye: Devletlerarası 
İşbirliğinin Pozitif Dinamikleri
(Tr - Rus - Eng)

ORSAM Rapor No: 130 
Kasım 2012
Suriye Çerkesleri
(Tr - Eng)

ORSAM Rapor No: 131 
BLACK SEA INTERNATIONAL 
Rapor No: 26
Kasım 2012
«Üçüncü Dalga»: 
Postmodernizmin Jeopolitiği
(Tr - Eng)

ORSAM Rapor No: 132
Kasım 2012
Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu’nun 
Kerkük Ziyareti
(Tr - Eng)

ORSAM Rapor No: 133
Kasım 2012
Irak Kürdistan Bölgesi’nde 
Muhalefetin Doğuşu ve Geleceği
(Tr)

ORSAM Rapor No: 134
Kasım 2012
Irak Çerkesleri
(Tr - Eng)

ORSAM Rapor No: 135
BLACK SEA INTERNATIONAL 
Rapor No: 27
Kasım 2012
Türkiye’nin Eski Sovyet 
Cumhuriyetleriyle
Münasebetlerinin Özellikleri
(Tr - Rus - Eng)

ORSAM Rapor No: 136
BLACK SEA INTERNATIONAL 
Rapor No: 28
Kasım 2012
Türk-Ukrayna İlişkilerinde 
Entegrasyon Faktörü Olarak 
Türk-Kırım Münasebetleri
(Tr - Rus)

ORSAM Rapor No: 137 
BLACK SEA INTERNATIONAL 
Rapor No: 29 
Aralık 2012 
Belarus’un Enerji Politikası ve 
Belarus’un Rusya ve AB ile Enerji 
Alanında Geliştirdiği İşbirliği 
(1992-2011)
(Tr - Rus)

ORSAM Rapor No: 138 
Aralık 2012 
Birlik mi, PYD’nin Güç Gösterisi 
mi? Erbil Anlaşmasından Sonra 
Suriye Kürt Dinamikleri
(Tr)

ORSAM Rapor No: 139 
Aralık 2012 
Suriye’de Kürtler Arası Dengeler, 
Rejim Muhalifleri ve Türkiye: 
Çatışma-İstikrar Ayrımındaki 
İlişkiler Örüntüsü
(Tr - Eng)

ORSAM Rapor No: 140 
Aralık 2012 
Kuzey Irak’ta İç Siyasal Dengeler 
ve Stratejik İttifak’ın Geleceği
(Tr - Eng)

ORSAM Rapor No: 141 
Aralık 2012
Irak’ta Türkmen Eğitiminin 
Durumu
(Tr)

ORSAM Rapor No: 142 
Ocak 2013
President Obama’s Second Term: 
Domestic and Foreign Challenges
(Eng)

ORSAM Rapor No: 143 
Ocak 2013
2012 Irak Değerlendirmesi ve Irak 
Kronolojisi
(Tr)

ORSAM Rapor No: 144
ORSAM Su Araştırmaları 
Programı Rapor No: 17
Ocak 2013
ORSAM Su Söyleşileri 2011 
(Tr - Eng)

ORSAM Rapor No: 145
ORSAM Su Araştırmaları 
Programı Rapor No: 18
Ocak 2013
ORSAM Su Söyleşileri 2012 
(Tr - Eng)

ORSAM Rapor No: 146
BLACK SEA INTERNATIONAL 
Rapor No: 30
Ocak 2013
2013 Yılında Avrasya: Siyasi ve 
Ekonomik Analiz
(Eng)

ORSAM Rapor No: 147
BLACK SEA INTERNATIONAL 
Rapor No: 31
Ocak 2013
Kültürler Arası Diyalog: İdil Ural 
Bölgesinden Büyük Litvanya 
Knezliğine
Belarus-Litvanya Tatarları
(Tr - Rus)

ORSAM Rapor No: 148
Ocak 2013
Uluslararası Politika ve Uygarlıklar 
(Uygarlıklar Çatışması ve Diyalog) 
(Tr - Eng)

ORSAM Rapor No: 149
Şubat 2013
David Cameron ve AB: Dönüşü 
Olmayan Karar 
(Eng)

ORSAM Rapor No: 150
ORTADOĞU TÜRKMENLERİ 
Rapor No: 22
Mart 2013
Suriye Türkmenleri: Siyasal 
Hareketler ve Askeri Yapılanma
(Tr - Eng)

ORSAM Rapor No: 151
Nisan 2013
Irak Kürdistan Bölgesi’nde 
Demokrasi Süreci ve Sorunları
(Tr - Eng)

ORSAM Rapor No: 152
Nisan 2013
Irak’ta 2013 Yerel Seçimlerine 
İlişkin Temel Veriler 
(Tr)

ORSAM Rapor No: 153
Nisan 2013
Irak’ta Seçim Yasaları
(Tr)

ORSAM Rapor No: 154
ORSAM Su Araştırmaları 
Programı Rapor No: 19
Nisan 2013
Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi 
Kapsamında Sınıraşan Sular 
(Tr)

ORSAM Rapor No: 155 
BLACK SEA INTERNATIONAL 
Rapor No: 32 
Mayıs 2013 
Montreux Boğazlar Konferansı 
Tutanaklarından Tarihe Düşen 
Notlar ve 
Kanal İstanbul
(Tr)
 
ORSAM Rapor No: 156 
Mayıs 2013
ORSAM Reyhanlı Raporu 
“11 Mayıs”
(Tr - Eng)

ORSAM Rapor No: 157 
Mayıs 2013
Reyhanlı’da Suriyeliler ile 
Söyleşiler - I
(Tr - Eng)

ORSAM Rapor No: 158 
Mayıs 2013
Reyhanlı’da Suriyeliler ile 
Söyleşiler - II
(Tr - Eng)

ORSAM Rapor No: 159 
Mayıs 2013
Reyhanlı’da Suriyeli Kadınlar ile 
Söyleşiler - III
(Tr - Eng)

ORSAM Rapor No: 160 
Mayıs 2013
Reyhanlı’da Suriyeliler ile 
Söyleşiler (Reyhanlı Saldırısı 
Sonrası) - IV
(Tr - Eng)

ORSAM Rapor No: 161 
Haziran 2013
Musul ve Anbar Yerel Seçimleri: 
Seçim Öncesi Siyasi Durum ve 
Seçime İlişkin Temel Veriler
(Tr)

ORSAM Rapor No: 162 
BLACK SEA INTERNATIONAL 
Rapor No: 33 
Temmuz 2013
Kabotaj, Münhasır Ekonomik 
Bölge, Petrol ve Doğal Gaz 
Haklarımız
(Tr)
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ORSAM Rapor No: 163 
Temmuz 2013
Somali’de Bitmeyen Siyasi Kriz
(Tr)

ORSAM Rapor No: 164 
Ağustos 2013
Suriye’nin Kuzeyindeki Çatışmalar 
ve Olası Etkileri
(Tr-Eng)

ORSAM Rapor No: 165 
Ağustos 2013
İl Meclisi Seçimleri ve Musul’un 
Geleceği
(Tr)

ORSAM Rapor No: 166 
Eylül 2013
Suriye İç Savaşı, Küresel Aktörler 
ve Kosova Modeli
(Tr)

ORSAM Rapor No: 167 
Eylül 2013
Mısır’da Son Dönemde Önde 
Gelen Laik-Liberal-Solcu 
Hareketler
(Tr)

ORSAM Rapor No: 168 
Eylül 2013
Geçmişin Gölgesinde Mısır’da 
Darbe
(Tr)

ORSAM Rapor No: 169
BLACK SEA INTERNATIONAL
Rapor No: 34
Ekim 2013
Türkiye-Kırgızistan Münasebetleri
(Tr-Rus)

ORSAM Rapor No: 170 
BLACK SEA INTERNATIONAL
Rapor No: 35
Ekim 2013
Azerbaycan’da Cumhurbaşkanlığı 
Seçimleri: Beklentiler ve 
Gerçekler
(Tr)

ORSAM Rapor No: 171 
Ekim 2013
2009 Yılı Irak Söyleşileri
(Tr)

ORSAM Rapor No: 172 
Ekim 2013
2010 Yılı Irak Söyleşileri 
(Türkmenler – I)
(Tr)

ORSAM Rapor No: 173 
Ekim 2013
2010 Yılı Irak Söyleşileri 
(Türkmenler – II)
(Tr)

ORSAM Rapor No: 173 
Ekim 2013
2010 Yılı Irak Söyleşileri 
(Türkmenler – III)
(Tr)

ORSAM Rapor No: 174 
Ekim 2013
2010 Yılı Irak Söyleşileri 
(Türkmenler – III)
(Tr)

ORSAM Rapor No: 175 
Ekim 2013
2010 Yılı Irak Söyleşileri (Araplar 
ve Kürtler)
(Tr)

ORSAM Rapor No: 176 
Ekim 2013
2011 Yılı Irak Söyleşileri
(Tr)

ORSAM Rapor No: 177 
Ekim 2013
2012 Yılı Irak Söyleşileri
(Tr)

ORSAM Rapor No: 178 
Kasım 2013
Reyhanlı’da Suriyeli Kadınlar ile 
Söyleşiler - V
(Tr)

ORSAM Rapor No: 179 
Kasım 2013
Reyhanlı’da Suriyeliler ile 
Söyleşiler - VI
(Tr)
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AKADEMİK KADRO
Hasan Kanbolat  ORSAM Başkanı 
Prof. Dr. Meliha Benli Altunışık  ORSAM Danışmanı, ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü 
Doç. Dr. Hasan Ali Karasar   ORSAM Danışmanı, The Black Sea International Koordinatörü - Atılım Üniversitesi 
Prof. Dr. Tarık Oğuzlu  ORSAM Danışmanı, Uluslararası Antalya Üniversitesi 
Doç. Dr. Harun Öztürkler  ORSAM Danışmanı, Afyon Kocatepe Üniversitesi 
Doç. Dr. Mehmet Şahin  ORSAM Danışmanı, Gazi Üniversitesi 
Doç. Dr. Özlem Tür  ORSAM Danışmanı, ODTÜ Uluslararası İlişkiler 
Doç. Dr. İlyas Kemaloğlu (Kamalov)  ORSAM Danışmanı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Tarih Bölümü 
Habib Hürmüzlü  ORSAM Danışmanı 
Doç. Dr. Serhat Erkmen  ORSAM Danışmanı, Ahi Evran Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı 
Yrd. Doç. Dr. Canat Mominkulov  ORSAM Danışmanı, Al Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi  
Yrd. Doç. Dr. Didem Danış  ORSAM Danışmanı, Galatasaray Üniversitesi 
Yrd. Doç. Dr. Bayram Sinkaya  ORSAM Danışmanı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
Dr. Jale Nur Ece  ORSAM Danışmanı, Deniz Emniyeti ve Güvenliği  
Doç. Dr. Yaşar Sarı  ORSAM Danışmanı, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniv. Ögretim Üyesi 
Dr. Süreyya Yiğit  ORSAM Danışmanı, Avrasya 
Arif Keskin  ORSAM Danışmanı 
Çiğdem Tunç  ORSAM Danışmanı 
Gökçen Ekici Oğan  ORSAM Danışmanı, Avrasya 
Av. Aslıhan Erbaş Açıkel  ORSAM Danışmanı, Enerji-Deniz Hukuku 
D. Halit Yılmaz  ORSAM Danışmanı, Güvenlik 
Pınar Arıkan Sinkaya  ORSAM Danışmanı, Ortadoğu - ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü 
Volkan Çakır  ORSAM Danışmanı, Afrika 
Dr. Göknil Erbaş  ORSAM, Karadeniz 
Tamer Koparan  ORSAM Yönetici Editörü 
Bilgay Duman  ORSAM Uzmanı, Ortadoğu 
Oytun Orhan  ORSAM Uzmanı, Ortadoğu 
Fazıl Ahmet Burget  ORSAM Uzmanı, Ortadoğu, Afganistan 
Seval Kök  ORSAM Uzman Yardımcısı, Ortadoğu 
Nebahat Tanriverdi  ORSAM Uzman Yardımcısı, Ortadoğu 
Shalaw Fatah  ORSAM Uzman Yardımcısı, Ortadoğu 
Aytekin Enver  ORSAM Uzman Yardımcısı, Ortadoğu 
Firuze Yağmur Gökler  ORSAM Uzman Yardımcısı, Ortadoğu  
Tuğçe Kayıtmaz  Mütercim Tercüman 
Uğur Çil  ORSAM, Ortadoğu 

ORSAM Su Araştırmaları Programı
Dr. Tuğba Evrim Maden  ORSAM Su Araştırmaları Programı Hidropolitik Uzmanı 
Dr. Seyfi Kılıç  ORSAM Su Araştırmaları Programı Hidropolitik Uzmanı 

ORSAM DANIŞMA KURULU

Dr. İsmet Abdülmecid  Irak Danıştayı Eski Başkanı 
Av. Aslıhan Erbaş Açıkel   ORSAM Danışmanı, Enerji-Deniz Hukuku 
Hasan Alsancak  İhlas Holding, Gn.Md.Yrd., Statejik İs Gelistirme ve Dış İliskiler 
Prof. Dr. Meliha Benli Altunışık  ORSAM Ortadoğu Danışmanı, ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü 
Prof. Dr. Ahat Andican  Devlet Eski Bakanı, İstanbul Üniversitesi 
Prof. Dr. Tayyar Arı  Uludağ Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Ali Arslan  İstanbul Üniversitesi, Tarih Bölümü 
Başar Ay  Türkiye Tekstil Sanayii İşveren Sendikası Genel Sekreteri 
Prof. Dr. Mustafa Aydın  Kadir Has Üniversitesi Rektörü 
Doç. Dr. Ersel Aydınlı  Bilkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı & Fulbright Genel Sekreteri 
Dr. Serdar Aziz   ORSAM Danışma Kurulu Üyesi 
Prof. Dr. Hüseyin Bağcı   ODTÜ, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. İdris Bal TBMM 24. Dönem Milletvekili 
Doç. Dr. Ersan Başar  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölüm Başkanı 
Kemal Beyatlı   Irak Türkmen Basın Konseyi Başkanı 
Barbaros Binicioğlu  Ortadoğu Danışmanı 
Prof. Dr. Ali Birinci   Polis Akademisi 
Doç. Dr. Mustafa Budak   Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdür Yardımcısı 
Doç. Dr. Hasan Canpolat   Vali, Milli Savunma Bakan Danışmanı 
Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşin  Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 
E. Hava Orgeral Ergin Celasin   23. Hava Kuvvetleri Komutanı 
Doç. Dr. Mitat Çelikpala   Kadir Has Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya  YÖK Başkanı 
Prof. Dr. Ramazan Daurov   Rusya Bilimler Akademisi Doğu Çalışmaları Enstitüsü, Direktör Yardımcısı 
Prof. Dr. Volkan Ediger   İzmir Ekonomi Üniversitesi, Ekonomi Bölümü 
Prof. Dr. Cezmi Eraslan   Başbakanlık Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı 
Prof. Dr. Çağrı Erhan  Ankara Üniversitesi, Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü 
Dr. Amer Hasan Fayyadh  Bağdat Üniversitesi, Siyaset Bilimi Fakültesi Dekanı 
Mete Göknel  BOTAŞ Eski Genel Müdürü 
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Osman Göksel   BTC ve NAbuCCO Koordinatörü 
Timur Göksel  Beyrut Amerikan Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Av. Niyazi Güney  Prens Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Noyan Gürel  ORSAM Danışmanı, SUNEL Ticaret Türk A.Ş. İcra Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Muhamad Al Hamdani  Irak’ın Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı 
Numan Hazar  Emekli Büyükelçi 
Doç. Dr. Pınar İpek  Bilkent Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü 
Doç. Dr. Toğrul İsmail  TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü 
Doç. Dr. Şenol Kantarcı  Kırıkkale Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü 
Doç. Dr. Nilüfer Karacasulu  Dokuz Eylül Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü 
Selçuk Karaçay  Vodofone Genel Müdür Yardımcısı 
Prof. Dr. M. Lütfullah Karaman  Istanbul Medeniyet Üniversitesi - (SBF) Uluslararası İlişkiler Bölümü 
Doç. Dr. Şaban Kardaş  TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü 
Arslan Kaya   KPMG ,Yeminli Mali Müşavir  
Dr. Hicran Kazancı   Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi 
İzzettin Kerküklü   Kerkük Vakfı Başkanı 
Prof. Dr. Ahmet Kesik   Kalkınma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü 
Doç Dr. Elif Hatun Kılıçbeyli   Çukurova Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Kibaroğlu   Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Aleksandr Knyazev  Rus-Slav Üniversitesi (Bişkek) 
Prof. Dr. Alexandr Koleşnikov  Diplomat 
Prof. Dr. Erol Kurubaş   Kırıkkale Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Talip Küçükcan  Marmara Üniversitesi, Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü Müdürü 
Daniele Lazzeri  Chairman “II Nodo di Gordio” 
Hediye Levent  Gazeteci (Suriye) 
Dr. Max Georg Meier  Hanns Seidel Vakfı Proje Müdürü (Bişkek) 
Prof. Dr. Mosa Aziz Al Mosawa  Bağdat Üniversitesi Rektörü 
Büyükelçi Shaban Murati  Arnavutluk Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü 
Dr. Sami Al Taqi  Orient Research Center Başkanı 
Prof. Dr. Mahir Nakip   Erciyes Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Vitaly Naumkin  Rusya Bilimler Akademisi Doğu Çalışmaları Enstitüsü Direktörü 
Dr. Farhan Ahmad Nizami  Oxford Üniversitesi İslami Çalışmalar Merkezi Yöneticisi 
Prof. Dr. Dorayd A. Noori   Irak’ın Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Yardımcısı 
Muhammed Nurettin  Beyrut Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı 
Murat Özçelik  Emekli Büyükelçi 
Prof. Dr. Çınar Özen   Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 
Doç. Dr. Harun Öztürkler  ORSAM Ortadoğu Danışmanı, Afyon Kocatepe Üniversitesi 
Prof. Dr. Victor Panin  Pyatigorsk Üniversitesi (Pyatigorsk, Rusya Federasyonu) 
Prof. Aftab Kamal Pasha  Hindistan Batı Asya Araştırmaları Merkezi Başkanı 
Dr. Bahadır Pehlivantürk  TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü 
Doç. Dr. Fırat Purtaş  Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı 
Prof. Dr. Suphi Saatçi  Kerkük Vakfı Genel Sekreteri 
Safarov Sayfullo Sadullaevich  Tacikistan Cumhurbaşkanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkan Yardımcısı 
Ersan Sarıkaya  Türkmeneli TV (Kerkük,Irak) 
Patrick Seale  Ortadoğu ve Suriye Uzmanı 
Dr. Bayram Sinkaya  ORSAM Ortadoğu Danışmanı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlşkiler Bölümü 
Doç. Dr. İbrahim Sirkeci  Regent’s College (Londra, Birleşik Krallık) 
Dr. Aleksandr Sotnichenko  St. Petersburg Üniversitesi (Rusya Federasyonu) 
Zaher Sultan  Lübnan Türk Cemiyeti Başkanı 
Dr. Irina Svistunova  Rusya Strateji Araştırmaları Merkezi, Türkiye-Ortadoğu Araştırmaları Masası Uzmanı 
Prof. Dr. Türel Yılmaz Şahin  Gazi Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü 
Mehmet Şüküroğlu  Enerji Uzmanı 
İlhan Tanır  ORSAM Danışma Kurulu Üyesi, Vatan Gazetesi Washington Temsilcisi  
Doç. Dr. Oktay Tanrısever   ODTÜ, Uluslararası İlişkiler Bölümü 
Prof. Dr. Erol Taymaz   ODTÜ, Kuzey Kıbrıs Kampusü Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Sabri Tekir   İzmir Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı 
Dr. Gönül Tol  Middle East Institute Türkiye Çalışmaları Direktörü 
Doç. Dr. Umut Uzer  İstanbul Teknik Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri 
Prof. Dr. Ermanno Visintainer  Vox Populi Direktörü (Roma,İtalya) 
M. Ragıp Vural  2023 Dergisi Yayın Koordinatörü 
Prof. Dr. Vatanyar Yagya  St. Petersburg Şehir Parlamentosu Milletvekili, St. Petersburg Üniversitesi (Rusya Federasyonu) 
Yaşar Yakış  Büyükelçi, Dışişleri Eski Bakanı 
Semir Yorulmaz   (Gazeteci, Mısır) 

ORTADOĞU ETÜTLERİ YAYIN KURULU
Meliha Benli Altunışık  ODTÜ  
Bülent Aras  Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı 
Tayyar Arı  Uludağ Üniversitesi  
İlker Aytürk  Bilkent Üniversitesi  
Recep Boztemur  ODTÜ  
Katerina Dalacoura  Londra Ekonomi Üniversitesi (Birleşik Krallık) 
F. Gregory Gause  Vermont Üniversitesi (ABD) 
Fawaz Gerges  Londra Ekonomi Üniversitesi (Birleşik Krallık) 
Ahmet K. Han  Kadir Has Üniversitesi 
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Raymond Hinnebusch  St. Andrews Üniversitesi (Birleşik Krallık) 
Rosemary Hollis  City Üniversitesi (Birleşik Krallık) 
Bahgat Korany  Durham Üniversitesi (Birleşik Krallık) 
Peter Mandaville  George Mason Üniversitesi (ABD) 
Emma Murphy  Durham Üniversitesi (Birleşik Krallık)

ORTADOĞU ANALİZ YAYIN KURULU
Prof. Dr. Meliha Benli Altunışık  ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü 
Hasan Kanbolat   ORSAM Başkanı 
Doç. Dr. Hasan Canpolat  Vali, Milli Savunma Bakan Danışmanı 
Doç. Dr. Hasan Ali Karasar   ORSAM Danışmanı, The Black Sea International Koordinatörü - Atılım Üniversitesi  
Yrd. Doç. Dr. Serhat Erkmen  ORSAM Danışmanı, Ahi Evran Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı 
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