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1. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Nedir? 
 

 
 
 
 

BMMYK, mültecileri korumak amacıyla yapılan uluslararası hareketleri 

düzenlemek, onlara liderlik etmek ve dünya çapındaki mülteci sorunlarını çözmekle 

yetkilendirilmiştir. Asıl amacı, mültecilerin haklarını ve refahını savunmaktır. 

 
Herkesin sığınma talebi ve diğer bir devlette gönüllü geri dönüş, yerel bütünleşme 

ve üçüncü ülkeye yerleştirilme seçenekleri ile güvenli bir şekilde barınma haklarını 

garantilemek için mücadele eder. BMMYK, yaklaşık elli yıllık bir sürede, 50 milyon kadar 

insanın hayatlarına yeniden başlamasına yardım etmiştir. 

 
BMMYK, insan haklarının korunmasında ve tartışmaların barışçıl bir şekilde 

çözülmesinde etken olan koşulların yaratılması için devletler ve diğer kurumları 
destekleyerek zorla yerinden edilme vakalarını azaltmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda 
BMMYK, kendi ülkelerine dönmekte olan mültecilerin yeniden kaynaşmalarını 
güçlendirmek arayışında olup mülteci yaratan olayların tekrarlanmasını önlemektedir. 

 

BMMYK, ırk, din, politik düşünce ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın ve tarafsız bir şekilde 
mültecilere ve diğer insanlara ihtiyaçları doğrultusunda koruma ve yardım sağlamaktadır. 
BMMYK, bütün faaliyetleri arasında en çok çocukların ihtiyaçlarını karşılama ve kadın 
haklarını yükseltme çabası içindedir. 



2. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Tarihçesi 
 

 
 

  Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ofisi, 1950 yılında, II. Dünya 

Savaşı ardından, evlerinden kaçan ya da evlerini kaybeden milyonlarca Avrupalılara yardım 

amaçlı kuruldu. İşlerini tamamlamak için üç yılları vardı. Günümüzde, 67 yıldan fazla bir süre 

sonra, kuruluş halen çok sıkı çalışıyor ve dünyanın dört bir yanındaki mültecileri koruyor ve 

onlar için elinden gelenin en fazlasını yapmaya çalışıyorlar. 

 
1954'te BMMYK, Avrupa'da çığır açan çalışmaları nedeniyle Nobel Barış Ödülü'nü kazandı. 

Ancak bir sonraki büyük acil durumlarıyla yüzleşmeleri çok uzun sürmedi. 1956'da Macar 

Devrimi sırasında 200.000 kişi komşu Avusturya'ya kaçtı. Macarları 'ilk bakışta' mülteciler 

olarak tanıyan BMMYK, onları yeniden yerleştirme çabalarına öncülük etti. Bu ayaklanma ve 

sonrası, insani yardım kuruluşlarının gelecekte mülteci krizleriyle başa çıkma şeklini 

şekillendirdi. 

 
1960'larda, Afrika'nın sömürgesizleşmesi, bu kıtadaki sayısız mülteci krizinin ilkini yarattı. 

Ayrıca takip eden yirmi yıl boyunca Asya ve Latin Amerika'da yerlerinden edilmiş insanlara 

yardım ettiler. 1981'de, mültecilere dünya çapında yardım haline gelen  yardımlardan dolayı 

ikinci bir Nobel Barış Ödülü aldılar. 21. yüzyılın başlangıcı, BMMYK'nin Afrika, Orta Doğu ve 

Asya'daki büyük mülteci krizlerine yardım ettiği görüldü. Ayrıca, ihtilaf nedeniyle ülke içinde 

yerinden edilmiş birçok kişiye yardım etmek için uzmanlıklarını kullanmaları istendi ve 

vatansız insanlara yardım etme rollerini genişlettiler. Dünyanın bazı bölgelerinde, örneğin 

Afrika ve Latin Amerika'da, 1951 Mülteci Sözleşmesi ek bölgesel yasal araçlarla güçlendirildi. 

 
BMMYK'nin şu anda 16.765'den fazla personeli bulunmaktadır. Toplam 138 ülkede 

çalışıyorlar ve ilk yılında 300.000 ABD doları olan bütçeleri 2016 yılında 6,54 milyar ABD 

dolarına yükseldi. 2015 yılında 65. yılını kutladılar. Oldukları süre boyunca 50 milyondan fazla 

mülteciye hayatlarını başarılı bir şekilde yeniden başlatmaları için yardım ettiler ve etmeye  de 

devam ediyorlar. 



3. Rohingyalılar Etimoloji 
 

 
 
 

"Rohingya" teriminin kökeni tartışmalıdır. Khalilur Rahman gibi bazı Rohingya 
tarihçileri Rohingya teriminin Arapça bir kelime olan Raham 'yani' "merhamet" ten türemiş 
olduğunu ileri sürmektedir. 

 

Farsça, Arakan’ı fetheden bağımsız Bengal sultanlarınca saray dili olarak kullanıldığı 
için, 1845 yılına kadar Arakan’ın da resmî dili olmuştur. Bu zaman zarfında Arakan kralları 
ile çok yönlü ilişkiler geliştiren Bengallerin, doğularında bulunan Arakan'a ışık, güneşin 
doğduğu topraklar anlamına gelecek bir isim vermiş olmaları muhtemeldir. Farsça'da 
aydınlık ve ışığa dair birçok kelime "ro" ile başlamaktadır. 

 

Myanmar ve Bangladeş’in birbirine yüklediği bir problemin kurbanı olan 

Rohingyalar, yıllardır birçok insanın hayatına mal olan bir çıkmazın ortasında yaşam 

mücadelesi vermektedir. Myanmar’ın 1948 ve Bangladeş’in 1971 olan bağımsızlık tarihleri 

hatırlandığında, bu iki devletin doğuşundan çok daha önce buralarda yaşamakta olan 

Rohingyaların nereye ait olduğu tartışmaları iyice alevlenmiş ve bu tartışmalar “Rohingya” 

ifadesinin kullanımının olup olmadığına yahut bu kullanımın ne zaman ortaya çıktığına kadar 

ilerlemiş ve bugün artık tamamen içinden çıkılmaz bir hale gelmiştir. 
 
 

    



4. Rohingya Nedir? 
 

 
 

Rohingya, Myanmar’da temel özgürlüklerinin hedeflenen yasaklamalara maruz 

bırakıldığı azınlık bir müslüman gruptur. Myanmar’da yaklaşık olarak 1.5 Milyon Rohingyalı 

yaşamaktadır ve bunların çoğu doğu Myanmar’da Bangladeş sınırına yakın olan 

Arakan (Rakhine) bölgesinde bulunmaktadır. Rohingyalılar onlarca yıldır Myanmar’da 

yaşamaktadır ve bu topluluğun ülkedeki kökleri çok daha eski zamanlara dayanmaktadır. Her 

nasılsa Myanmar Hükümeti de dahil olmak üzere pek çok Myanmarlı, Rohingyalıları 

yabancılar olarak değerlendirmektedir. Hükümet, Rohingya yerine Bengalli demeyi tercih 

etmektedir. Myanmarlıların kanunları Rohingyayı vatandaşlıktan mahrum bırakmaktadır ve 

Rohingyalıların çoğu vatansız ve savunmasız durumda taciz edilip sömürülmektedir. Kuzey 

Rakhine’de diğer etnik grupların aksine Rohingyalılar evlenmek veya çocuk sahibi olmak gibi 

temel özgürlüklerine yapılan kısıtlamalara maruz bırakılmaktadırlar. 

 

i) Arakan İnsanları 

 
Arakan’da 2 ana etnik topluluk vardır. Tamamı İslam dinine mensup olan Rohingyalar 

Arakan’ın çoğunluğunu oluşturur ve azınlık kesimde bulunan Maghlar (Rakhaing) 

Budizme inanırlar. Rohingyalar ve Maghlar 1942’den önce, ülkenin bir ucundan diğer ucuna 

kadar birlikte yaşarlardı. 1942’de Müslümanlık karşıtı isyan sırasında, Güney Arakanlı 

Müslümanlar, Kuzey Arakan’a gitmeye zorlandılar ve bu vesileyle şu anda çoğunluğu 

oluşturan Budist Maghlar güneyi tamamen kontrolleri altına aldılar. 

Arakan tepelerinde hala çoğunluğunu Animistlerin oluşturduğu birkaç kabile vardır ve 

sayıları oldukça azdır. Bu kabileler Kamiler, Mrolar, Chaungthalar, Saaklar, Chinler, Chawlar, 

Khaungtsolar, Ahnular ve Konlardır. Bu kabilelerin temel ırkları Mrolar, Kamiler, Chaungthalar 

ve Chinlerden oluşmaktadır. Rakhineliler açıkça vatandaşlıktan reddedilmedi veya Rakhine’de 

ki Rohingyaların yaşamlarını kısıtlayan yerel politikalara maruz kalmadılar. 



5. Gündem Maddesi: Rohingya Krizi Nedir? 
 

 
 
 
 

Arakan ilk İngiliz-Myanmar Savaşından (1824-26) sonra, İngilizlerin büyük miktarda Hint 

göçünü desteklemesinin ardından, Arakan’ın Kuzeybatısında yaşayan Müslümanlar, merkezde 

çoğunlukta olan Budistler ve Güney Arakanlılar arasında olan iç çatışmadan faydalanan 

İngilizler tarafından işgal edilmişti. Çatışma, Japonların işgali sırasında (1942-45), Japonlar 

Budist Arakanlıları, İngilizlere karşı savaşması için silahlandırdığı sırada meydana geldi ve 

İngilizler de buna oradaki Müslümanları kullanarak karşılık verdi. Bu plan her iki tarafa da ağır 

hasar veren çok ciddi Müslüman – Budist çatışmalarıyla sonuçlandı. Durum Myanmar’ın 

1948’de özgür olmasından sonra da değişmedi. Müslümanların ve Budistlerin bir arada 

barışçıl bir şekilde yaşaması için bazı denemeler oldu ancak Ne Win’in askeri darbesinden 

sonra bu plan da boşa çıktı ki bu durum da Myanmarı sosyalist, tekelleşmiş ve ordu 

kontrolünde bir ülke durumuna getirdi. 
 
 

 



6. Rohingya Mültecilerine Genel Bakış 
 

 
 

Ekim 2016’da meydana gelen olaylarda 80.000 Rohingya’nın Bangladeş’e kaçtığı 

belirtilmektedir. Bu saldırılar, önceki olaylarda yerinden edilmiş Rohingyaların sığındığı bölge ve 

kampların insani yardım girişine kapanmasına, bu kamplarda hâlihazırda kalan 80.000 

civarındaki mağdura yapılan gıda yardımlarının durdurulmasına ve bölgeyle temasın tamamen 

kopmasına sebep olmuştur. 9 Ekim 2016 ve 16 Şubat 2017 arasında süren operasyonlar 

sonucunda en az 1.000 Rohingya’nın öldürüldüğü tahmin edilmektedir. Myanmar Genelkurmay 

Başkanı, 27 Mart tarihinde Myanmar Silahlı Kuvvetler Günü’nde yaptığı konuşmada 

Rohingyaların “vatandaş” olma durumunun kabul edilemeyeceğini ve tüm dünyaya onların 

Myanmar’a ait olmadıklarını çoktan ilan ettiklerini söylemiştir. Bu açıklamaya neden olan 

gelişme ise, BM İnsan Hakları Komisyonu’nun 24 Mart tarihinde Myanmar güvenlik güçlerinin 

Rohingyalara yönelik ihlallerini araştırmak üzere bölgeye bir bilirkişi heyeti gönderme kararı 

almış olmasıdır. 

Bangladeş tarafına kaçan 80.000 civarındaki mülteci ise Bangladeş’i farklı stratejiler 

belirlemeye yöneltmiş, meselenin boyutları Rohingya mültecilerini yerleşimin olmadığı Thengar 

Char Adası’na transfer etme planına kadar ilerlemiştir. Ağustos 2017 saldırıları sonrası 

Arakan’dan Bangladeş’e yine çok büyük rakamlara ulaşan mülteci akını olması üzerine tekrar 

gündeme gelen bu ada, Muson yağmurlarının oldukça yoğun olduğu ve yılın belli aylarında 

sürekli sellerin yaşandığı bir yerdir. Şimdilik Rohingyaların bu adaya gönderilmesi ile ilgili karar 

bir netlik kazanmamıştır. 25 Ağustos 2017 olaylarından sonra başlayan operasyonlar, Ekim 

2016 sonrasında yaşanan ölüm, kayıp ve mülteci akınından çok daha büyük bir trajediye yol 

açmaktadır. İngiliz sömürge dönemindeki göçlerle bölgeye gelen bir topluluk oldukları iddia 

edildiğinden vatandaşlığa kabul edilmeyen binlerce Rohingya, aslında tam tersine bir hareketle 

18. yüzyıldan itibaren dört ana süreçte Bangladeş’e göç ettirilerek burada yerleşmek 

durumunda kalırken 2012 ile bu göçlere yenileri eklenmiştir. 1970’lerle birlikte ciddi boyutlara 

ulaşan ihlaller sonucu 1992’ye kadar üç büyük göç yaşayan Rohingyaların bu ızdırabı 1800’lü 

yıllarda başlamış, 1940’lı yıllarda, 1978’de ve 1991-1992 yıllarında kargaşa ve baskılardan 

dolayı yüzbinlerce Rohingya yer değiştirmek zorunda kalmıştır. 1977’de RPF üyelerini 

yakalamak amaçlı başlatıldığı açıklanan King Dragon operasyonun aslında Burma göç idaresi ve 

askerî otoritelerince nüfus sayımı öncesinde vatandaşlık kayıtlarını düzenleme ve yabancı 

unsurları temizleme hedefiyle yapıldığı iddia edilmektedir. Bu iddia, operasyon sürecince 

Arakan’ın kuzey bölgelerinden 200.000-250.000 arasında Rohingya’nın Bangladeş’e sığınmış 

olmasıyla güçlenmektedir. Bu büyük göç akını üzerine Bangladeş uluslararası camiaya yardım 

çağrısında bulunmuştur. 



7. Fikir Ayrılıklarının Ana Sebepleri 
 

 

 

• Katliamlar 

• Vatandaşlık inkârı 

• Zorla evlerinden çıkartılma 

• Seyahat yasağı 

• Eğitim kısıtlaması 

• İş kısıtlaması 

• Evlenme zorlukları 

• Din ve Kültür ayrımcılığı 

• Mülteci Problemleri 
 
 
 
 
 
 
 



8. 1942 Katliamı 
 

 

 

Rohingya problemi, Arakan’ın Müslüman nüfusundan kurtulmak için çıkarılmış dini, 

politik ve etnik bir zulümdür. 

İngilizler Arakan yönetiminden çekildiği zaman yönetimi aşırıcı bir Magh Budist olan U 

Kyaw Khine’ye bıraktılar. Pek çok İngiliz askerinin geride bıraktığı silahlar, rahatlıkla Maghların 

eline ulaştı. 

Barbarca yapılan Müslüman katliamlar 28 Mart 1942’de Arakan’ın Liderlerinden 

Thakin’in emirleriyle başladı. Katliam inanılmaz derecede büyüktü, kadın ve çocukların 

aralarında bulunduğu binlerce kişi ölümcül sonlarıyla buluştu. Pek çok Müslüman nehire atladı 

veya ormanda saklandı. Sudaki insanlara ateş açılarak öldürüldü. Maghlar ölmüş erkek, kadın 

ve çocukları kılıçlarla parçalara ayırdılar, hala hayatta olanları mızraklarla delerek öldürdüler. 

Rohingya kızları ve kadınları defalarca tecavüze uğradıktan sonra öldürüldü ve çocuklar 

acımasızca sivri kazıkların üzerine fırlatıldı. Kadınların göğüsleri kesildi. Şah Shuja ve 

taraftarlarının 1662 yılında yaşadığı olay ve trajik son, 1942 yılında tekrarlandı. Rohingyalılar 

direndiler, fakat yenildiler ve pek çok Müslüman katledildi. Kaçmayı başaran 15.000 kişilik bir 

grup Taungyi Nyo’da Maghlar tarafından yakalandı ve malları yağmalandıktan sonra 

katledildiler. Kadınlar birkaç gün tecavüz edildikten sonra öldürüldü. Ayrıca 10.000 erkek, kadın 

ve çocuk da Apawkwa’da yakalandı ve öldürüldü. Minbya bölgesindeki Chanbili ve Lambaissor 

yok edildikten sonra Thakin, 1 Nisan 1942’de Myebon’un Raichaung ve Pankha bölgelerine 

saldırdı. O kesimde yaşayan yaklaşık 15.000 müslüman katledildi. Katliamlar Ramree’nin 

Kyauknimaw bölgesinde de denendi ancak mucizevi bir şekilde onlar kurtuldular. Kyaukpyu 

Müslümanları İngiliz güçler tarafından korundular. 8 Nisan 1942’de Magh güçleri Kyauktaw, 

Mrohaung, Pauktaw ve Rathidaung bölgelerindeki Müslümanları da katletti. Rathidaung 

bölgesindeki Müslümanların dörtte üçü katledildi. Kalanları ise kaçarken Akyab’a ulaşacak 

kadar şanslıydılar. Akyab’da ki Müslümanlar silah edinme imkânına sahipti ve kendilerini 

korumak için çalışmalara başlamışlardı. Sultan Mahmud, Tambi Maracan ve diğerleri 

önderliğindeki Müslümanların saldırı ve savunma hazırlıkları Maghları korkuttu. 1942’deki 

Müslüman katliamının sonucu olarak, 307 Müslüman köyü Arakan topraklarından silindi. 

100.000 Müslümandan fazlası katledildi ve 80,000’den fazlası Chittagong ve Rangpur mülteci 

kamplarına kaçtı. Kaladan nehrinin doğusundaki bölgede Müslümanlar büyük çoğunluk 

durumundayken, azınlık durumuna düştüler. Fakat insanlık ve ahlaki değerler bakımından kayıp 

çok daha büyüktü. 1942 katliamı, 1200 yıl boyunca barış içinde yaşamış kardeşleri birbirine 

düşman ederek akıllarda derin bir yara izi bıraktı. 



9. 2016 ve Sonrası 
 

 

 

Kasım 2016'da güvenlik güçlerinin Müslümanlarını döven güvenlik güçlerinin 

internette yayınladığı bir videonun yayınlanmasının ardından Ocak 2017'de en az dört 

polis memuru yetkilileri tarafından gözaltına alındı. Videoda Rohingyalı erkekler ve 

oğlanlar oturmaya zorlandı. coplarla dövülerek tekmelenirken elleri başlarının arkasında 

sıralar. Bu, hükümetin baskıların başlangıcından bu yana bu yana kendi güçlerini 

cezalandırdığı ilk olaydı. 

 
21 Ocak 2017'de, üç Rohingya erkeğinin cesetleri sığ mezarlarda bulundu.Yerel 

yönetimle yakın iş birliği içinde çalışan yerlilerdi ve hükümet, Rohingyalı isyancılar 

tarafından misilleme saldırısında öldürüldüklerine inanıyordu. 

 
4 Temmuz 2017'de, en az yüz Rakhine Sittwe'deki Bud, Dapaing kampından içinde 

yerinden kişiler için yedi Rohingyalı erkeğin tuğla ile saldırdı, birini öldürdü ve diğerini 

ağır şekilde yaraladı. Rohingyalı erkekler, bot satın almaları için polis tarafından 

Sittwe'nin rıhtımlarına kadar takip ediliyordu, ancak yakınlarda silahlı muhafızların 

bulunmasına rağmen saldırılara uğradılar. Birmanya İçişleri Bakanlığı saldırı sırasında 

silahsız bir genç polisin Rohingyalı erkeklerle birlikte olduklarını, ancak saldırganları 

durduramadığını söyledi. 26 Temmuz 2017'de saldırılarla ilgili olarak bir adam tutuklandı. 
 
 
 
 

 



i. Katliam ve Cinayetler 
 

 
 

Ağustos 2018'de, 25 Ağustos 2017'de "temizleme operasyonları" üretiminden beri 

Burma ordusu ve yerel Budistler tarafından 24.000'den fazla Rohingya'nın öldürüldüğü 

tahmin ediliyor. Araştırma ayrıca 18.000'den fazla Müslüman kadın ve kız çocuğunun 

tecavüze uğradığını tahmin ediyor. 116.000 Rohingya dövüldü ve 36.000 Rohingya ateşe 

verildi. Ayrıca, baskıların başlamasından bu sadece ilk ayda 730 çocuk dahil en az 6.700 

ila 7.000 Arakanlı'nın öldürüldüğü bildirildi. Çoğunluğu kurşunlardan öldü, diğerleri 

evlerinde yanarak öldü. Kaynaklar, cinayetlerini "şiddetli ölümler" olarak nitelendirdi. 

Rohingyaların Rathedaung karşılaştırması Chut Pyin köyünde ordu ve Budist kanun 

güçleri ile toplu katledildiğine dair haberler de var. Arakan Projesi yöneticisi Chris Lewa, 

köyde öldürüldüğüne dair rapor aldıklarını söyledi. 7 Eylül 2017'de The Guardian, Tula 

Toli köyünde Rohingyaların toplu olarak öldürüldüğünü bildirdi ve bunu Tula Toli 

Katliamı olarak adlandırdı. Arakan Projesi'ne göre, 27 Ağustos tarihini gösteren zaman 

damgalı cep telefonu içinde dahil olmak üzere toplu mezarların kanıtı ortaya çıkarıldı. 

 
Şubat 2018'de Reuters, Rakhine eyaletinin Inn Din köyü 2 Eylül 2017'de. Bu olay 

Inn Din katliamı olarak biliniyor. Hepsi Rohingya köyü Inn Din'den esir üzerinde Rohingya 

erkeği, Burma ordusu Üyeleri ve Rohingya köy saldırmak için "gayri resmi milisler" listesi 

Budist köylüler tarafından öldürüldü. Kurbanlar, arama için bir sahil kenarında toplanan 

yüzlerce Rohingya köylüsünden güvenlik araştırması. Reuters beşi balıkçı, ikisi esnaf, biri 

İslami öğretmen ve oğulları lise öğrencileriydi. 



ii. Çete Tecavüzleri ve Cinsel Şiddet 
 

 
 

Kasım 2017'de hem BM yetkilileri hem de İnsan Hakları Örgütü, Myanmar Silahlı 

Kuvvetlerinin oğlu üç yıldır Müslüman Rohingyalı kadınlara ve kızlara karşı karşı toplu 

tecavüzler ve diğer cinsel şiddet biçimleri işlediğini bildirdi. Silahlı Kuvvetlerin yanı sıra, 

Myanmar Sınır Muhafız Polisi ve Arakanlı Budist milisleri de bu zulümlere karıştı. HRW, 

toplu tecavüzlerin ve cinsel şiddetin ordunun etnik temizlik kampanyasının bir parçası 

olarak işlendiğini belirtirken, Birleşmiş Milletler Çatışmada Cinsel Şiddet Genel Sekreteri 

Özel Temsilcisi Pramila Patten, Rohingya kadın ve kızların 'lığını "sistematik" etnik 

kimlikleri ve dinleri tecavüz ve cinsel şiddetin olduğunu söyledi. Hedefi diğer cinsel şiddet 

biçimleri arasında askeri esaret altında cinsel kölelik, kamuoyunda zorla çıplaklık ve 

aşağılanma yer alıyordu. Bangladeş'teki mülteci kamplarına geldikten sonra bazı kadın ve 

kızlara tecavüze uğramış, bazıları ise çiğ yaralarla travmatize olmuş halde bulundu. İnsan 

Hakları İzleme Örgütü, 15 yaşındaki bir kızın acımasızca yerde 50 metreden fazla 

sürüklendiğini ve ardından 10 Burma askeri tarafından tecavüze uğradığını bildirdi. 



10. Çevredeki Ülkeler 
 

 
 

Avustralya 

Melbourne'da yaşayan Avustralyalı belgesel fotoğraf Salahuddin Ahmad, Melbourne'daki 

Federasyon Meydanı'ndaki sokak sergisi dahil olmak üzere Avustralya'nın kullanımı (ve birçok 

uluslararası yerde) "İnsanlığa Karşı Vahşet" adlı bir belgesel fotoğraf sergisi serisi düzenledi. 

sergisi, Bangladeş'te Ekim 2017'de mesaj Rohingya halkının fotoğraflarını sergiliyor.Sergi, 

küresel farkındalığı artırmak ve Rohingya toplumunu korumak için düzenleniyor.Ahmed ve 

meslektaşları, 24.000'den fazla Rohingya'nın öldürüldüğünü tahmin eden bir çalışma yaptı. 25 

Ağustos 2017 ' de "temizleme operasyonları" dan beri Burma ordusu ve yerel Budistler. 

18.000'den fazla Müslüman Rohingya kadın ve kızına tecavüz edildi, 116.000 Rohingya 

dövüldü, 36.000 Rohingya ateşe verildi. 

 
Holy See 

26 Ağustos 2017 Pazar Vatikan'da, Papa Francis "Rohingya'mızdaki dini azınlığa yapılan 

zulümle ilgili üzücü haberden bahsetti kardeşler, tam haklarını almaları için dua sözlerine 

ekledi. Papa, yurtdışında "bu ciddi krizi çözmek için kullanıma almasını" istedi ve Kasım 

2017'nin sonlarında bölgeye diplomatik bir ziyarette bulundu. 

 
Endonezya 

Endonezya'da Dünyanın en büyük Müslüman nüfusu ve Rohingyalara destek 

gönderdiler. Cakarta'da Burma büyükelçiliğine karşı protestolar patlak verdi ve benzin bombası 

ona doğru atıldı. Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo Eylül 2017'de dışişleri bakanı Retno 

Marsudi 'yi "yoğun iletişim" için kimlik ve somut eylemin gerekli olduğunu belirtti. 

 
İsrail 

İsrail, Bangladeş'teki mülteci kamplarına gönderildi Dışişleri Bakanlığı Bangladeş'e 

Rohingyalı mülteciler için bir insani yardım paketi teklif etti. Bangladeş teklifi reddetti. İsrail bir 

keresinde soykırıma yanıt verirken "Rohingya" terimini değerlendirme reddetti, görünüşe göre 

bu durumda reddeden ve Rohingya'yı vatandaş olarak tanımayan Myanmar hükümetine 

hürmet göstermek yerine sırayla beğendi. "Bengaliler." İsrail, insan hakları örgütlerinin baskısı 

üzerine 2017 yılında Myanmar'a silah satmayı bıraktığını ve ABD / AB'nin "sözde soykırım" 

üzerine yaptırım uyguladığını iddia etti. Bununla birlikte, Birmanya askeri yetkililerinin 

medyasından fotoğraflar içeren bir Tel Aviv Silah fuarını ziyaret etmelerine izin verildi. Fuardaki 

İsrailli satış çiğ yasağın "farkında olmadıklarını" söylediler. 



 

Hindistan 

Çin gibi Hindistan da kriz konusunda Myanmar'ı daha ihtiyatlı da olsa destekledi. South 

China Morning Post, Hindistan'ın Kuzeydoğu Hindistan'ı Bengal Körfezi'ne bağlamak için 

Arakan'ın Kaladan projesine Yatırım yaptığını bildirdi. Yarım milyondan fazla mültecinin akını 

nedeniyle hem Bangladeş hem de Hindistan "cihatçı bağlantı noktasından" korktu. Hindistan 

Dışişleri Bakanlığı "Kriz anlık Myanmar'ın yanındayız, 24-25 Ağustos'taki terörist saldırısını 

şiddetle kınıyoruz ve ölüme göz yumuyoruz polisler ve askerlerle, terörizme karşısında 

Myanmar'ı destekleyeceğiz " dedi. Bu, Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu (ARSA)'nın 30 polise 

ve silahlı muhafızlara düzenlenen saldırısından bir gün sonra gerçekleşti. Myanmar, bu 

saldırının "yarım milyondan fazla Rohingyayı Bangladeş'e sürükleyen acımasız bir karşı saldırıyı 

tetiklediğini” iddia ediyor. Eski başkan yardımcısı Tümgeneral Gaganjit Singh, sordu: "ARSA 

teröristleri Kaladan nehri üstünde bir Hint gemisine saldırırsa veya Yunnan-Kyauk Phyu petrol- 

gaz boru hattının bir kısmı Hindistan'ın Liberation olarak patlatmaya çalışırsa ne olur? Assam 

cephesi eskiden Hindistan'ın Assam eyaletinde yapardı? Bu tür altın göz ardı edilemez.” 

 
Bangladeş 

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Myanmar'ı denemekle suçladı ülkesiyle bir kışkırttı. 

Birmanya ordusu Tatmadaw 'ye Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu (ARSA) dağıtmasına yardım 

etmeyi teklif etti. 

 
Kanada 

Kanada Parlamentosu alt meclisi olan Avam Kamarası, 27 Eylül 2018'de Birmanyalıların 

eylemlerine cevaben Suu Kyi'nin fahri Kanada vatandaşlığını iptal etmek için oybirliğiyle oy 

kullandı Rohingya'ya karşı hükümet. Üst meclis, Senato, iptali resmileştiren 2 Ekim 2018'de 

oybirliğiyle aynı etkiye sahip bir önergeyi onayladı. 

 
Fransa 

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron durumu "soykırım" olarak nitelendirdi. 
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