
 

Myanmar'da gözaltına alındı: Oğlundan gelen Kızılhaç 

mesajı, kadının 7 aylık endişeli bekleyişine son verdi 

Hayatı, o gün, beş sözcükle değişti. 
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MYANMAR – BANGLADEŞ 

"Sevgili Anne, Nasılsın? Biz Bangladeş'deyiz. ” Birkaç ay önce, Adere Begüm * bir gün 

sadece beş kelimenin hayatını değiştireceğini bilemezdi. Ancak, yedi ay boyunca 

çocukları hakkında hiç bir haber alamadıktan ve hala hayatta olup olmadıklarını her gün 

merak ettikten sonra, sanki bu beş kelime tekrar bedenine hayat vermiş gibiydi. 

 

https://www.icrc.org/en/where-we-work/asia-pacific/myanmar


Maungdaw'da şiddetin başladığı geçen yılın Ağustos ayında, Adere Begum beş 

çocuğuyla birlikte kaçmıştı. Hayatlarını kurtarmak için kaçan diğer 700.000 insan gibi, 

onlar da sığınmak üzere Bangladeş'e geçmeye çalışıyorlardı. Fakat, aile üyeleri yollarda 

birbirinden ayrı düştü ve o zamandan beri diğerlerine ne olduğu hakkında birbirlerinden 

hiçbir haber alamadılar. Arakan Eyaleti, Buthidaung Hapishanesinde gözaltına alınan 

Adere Begum, günlerini ve saatlerini çocuklarını düşünerek geçirdi. Kurtuldular mı? 

Sığınmak için kaçabildiler mi? Onu arıyorlar mı? 

Adere Begum, pek çok cevapsız soru ile mücadele ederken, Uluslararası Kızılhaç 

Komitesi (ICRC) Saha Sorumlusu Myint Naign, O’na bir mektup getirdi.. Olayı iyi 

hatırlıyor. "O’na yaklaştığımda Adere Begum yere bakıyordu. Ama,  ben “Oğlunuz 

hayatta, O’nunla iletişim kurabildik” der demez çok heyecanlandı ve gözleri yaşlarla 

doldu, "dedi. 

ICRC, Bangladeş Kızılay Derneği ile birlikte, O’nun çocuklarının izini Cox Bazar'daki bir 

kampta bulmuş ve onlardan bir mektup ve fotoğraf almış, ardından bunları Kızılhaç 

mesajı olarak Buthidaung Hapishanesinde Adere Begum'a teslim etmiştir. Bu 

mesajlarda sadece aileyle ilgili haberler vardır ve tutuklulara iletilmeden önce cezaevi 

yetkilileri tarafından kontrol edilirler. Buna rağmen, mesajların içeriği ayrı düşmüş 

olmaktan kaynaklanan endişeler hakkında bir fikir vermektedir. Çocuklarından gelen 

mesajda şöyle yazmaktadır;  “Tutuklandığında hastaydın. Şimdi nasıl hissediyorsun? 

İlaçlarını alabiliyor musun? Kız kardeşim nasıl? O seninle mi yoksa babamla mı? Anne, 

seni çok özlüyorum. Yaşadığını öğrendiğimiz için  çok mutluyuz. Senin için dua ediyoruz. 

Sen de bizim için dua et". 



 

ICRC'nin aile bağlarının yeniden kurulması (RFL) hizmeti sayesinde, Ağustos 2017'den 

bu yana Bangladeş ve Myanmar'dan 2,400'den fazla Kızılhaç mesajı ve takip talebi 

toplandı ve binlerce insanın sevdikleriyle telefon görüşmeleri yoluyla tekrar iletişim 

kurmalarına yardımcı olundu. Şimdiye kadar, 9,500'den fazla kişi ayrı düştükleri aile 

bireyleriyle başarıyla yeniden iletişim kurdu. 

Cox Bazar'daki ICRC aile birleşimi programının başında bulunan Odoardo Girardi, “Kriz 

durumunda, insanların yalnızca yemeğe ve suya ihtiyaç duymadıklarını, aynı zamanda 

bilgiye de ihtiyaç duyduklarını unutmama eğilimindeyiz” diyor. 

Buthidaung Hapishanesinin Müdürü Chan Aye Kyaw da aynı fikirde. “Tutuklulara 

aileleriyle ilgili haberleri ulaştırdıkları için ICRC'ye teşekkür etmek istiyorum. Kızılhaç 



mesajları çok önemli ve tutulanların psikolojik durumunun iyileştirilmesine yardımcı 

oluyor. Ailelerinin iyi olduğunu bilmek onlara mutluluk ve memnuniyet veriyor ”diyor. 

Adere Begum bu mesajların önemi konusunda kefil olabilir.  “Ailem için çok 

endişelendim ama sonra ICRC bana iyi haberler getirdi. Sadece çocuklarımın nerede 

olduğunu bilmek bile bana kendimi daha iyi hissettiriyor.” 

Bangladeş'teki ailesinden bir mesaj ve fotoğraf da alan Buthidaung Hapishanesinde 

başka bir tutuklu, şimdi geceleri daha iyi uyuduğunu söylüyor.“Ailemin nasıl olduğunu 

bilmeden hiç rahat edemedim. Fakat hiç beklemediğim bir anda bir mesaj ve bir resim 

aldım. Çok memnun oldum! ICRC'nin bana getirdiği bu haber çok değerli.”  

ICRC ekipleri geçtiğimiz yılın Ağustos ayından bu yana Arakhan Eyaleti’nde dört 

cezaevini ziyaret etti ve Bangladeş'teki mülteci kamplarında yaşayanların kayıp aile 

üyelerini aramaya devam ediyor. 

Kızılhaç mesajlarını almak, tutuklulara ne kadar umut veriyorsa, sevdiklerine mesaj 

gönderebilme ihtimali de onları o kadar heyecanlandırıyor. 

Annen sana yazıyor oğlum. Ben de sağlıklı ve iyiyim. Mektubunuzu ve fotoğrafınızı 

aldığım için çok mutluyum, çünkü nerede olduğunuzu tam olarak biliyorum. 

Oğullarım ve kızlarım  iyi olun. - Adere Begum * 

* Gizliliği korumak için isimler değiştirilmiştir. 

 


