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ÖNSÖZ
Suriye Krizi ve Mülteci Meselesi
Suriye’de bundan 5 yıl önce demokrasi ve
Türkiye’nin etnik ve dini yapısında azınlık
özgürlük ayaklanması olarak başlayan,
olan Suriyeli sığınmacı gruplara karşı
Esad rejiminin ayaklanmaları şiddetle
(Alevi, Kürt, Arap gibi) daha olumsuz bir
bastırmayı seçmesi sonucunda önce iç
tavır aldığını göstermektedir. Yine bu
savaşa, ardından Suriye dışından pek çok
çalışmalara dayanarak, yerel halkın daha
aktörün müdahil olduğu bir vesayet
olumlu bir tavır alması için, sığınmacıların
savaşına dönüşen kriz, Suriye toplumunu
Türkiye’de
bir
güvenlik
tehdidi
derinden etkiledi. Son tahminlere göre
oluşturduğu algısıyla mücadele edilmesinin
500.000’e yakın insanın hayatını kaybettiği
önem
arz
ettiğini,
buna
karşın
kriz, ülke içinde 6 milyondan fazla insanın
sığınmacıların önemli bir kısmının kadın
yer değiştirmesine yol açarken, yaklaşık 5
ve çocuk olduğunu vurgulamak gibi insani
milyon kişi de Suriye’yi terk edip başka
gerekçelerin, yerel halkın sığınmacılara
ülkelere sığındı.
karşı tavrını olumlu etkilemediğini
söyleyebiliriz. 2
Savaştan kaçan Suriyelilere yönelik açık
kapı politikası uygulayan Türkiye, resmi
Ülkelerini terk edip başka ülkelere sığınan
rakamlara göre ülkelerini terk eden
Suriyelilerle ilgili elimizdeki sınırlı sayıda
Suriyelilerin yarısından fazlasını konuk
çalışma, Suriyelilerin büyük kısmının,
ediyor. Birleşmiş Milletler’in Mültecilerin
savaş dolayısıyla yaşadıkları travma ve
Hukuki Durumuna İlişkin 1951 Sözleşmesi
kayıplara rağmen, ülkelerine dönmek
ve 1967 Protokolü’nü coğrafi kısıtlamayla
istediğini 3 ve Suriye’nin bütünlüğünü
imzalayan Türkiye, bu sözleşmedeki
desteklediklerini gösteriyor. IŞİD ve Esad
1
tanıma uyan ve Avrupa’dan gelen kişilere
rejimini iki temel tehdit olarak gören
mülteci statüsü tanırken, Avrupa dışından
Suriyeliler, savaşta karşı tarafta yer alan
gelen kişilere bu statüyü vermemektedir.
gruplarla bir arada yaşamak istemiyor
Dolayısıyla 3 milyona yakın Suriyeli,
ancak her siyasi görüşten Suriyeliye destek
Türkiye’de geçici koruma rejimi altında
olmak konusunda tereddüt göstermiyorlar.
sığınmacı olarak bulunuyor. Son olarak,
Dolayısıyla elimizde hala Suriye’nin
özellikle 2015 yılında Türkiye üzerinden
geleceğine dair ümitli olmak için sebep
Avrupa’ya giden ve Suriyeli sığınmacıların
var. 4 AÇMÖF Bülteni’nin bu sayısı, hem
da içinde olduğu göçmen akını ve bu
siyasi hem de insani açıdan hayati önem
akınla eş zamanlı olarak yabancı
arz eden Suriye krizi ve mülteci meselesini
düşmanlığı ve aşırı sağın yükselişe
farklı boyutlarıyla ele alarak, Suriye’nin
geçmesi, Türkiye’yle Avrupa Birliği
geleceğine dair düşünmemize yardımcı
arasında göçmen akınını kontrol altına
olacak bir katkı niteliği taşıyor.
almayı
amaçlayan
bir
planın
imzalanmasına yol açtı.
Yrd. Doç. Dr. Tolga Sınmazdemir
Boğaziçi Üniversitesi
Hem göçmenlere hem de sığınmacılara
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
yönelik tavırları inceleyen çalışmalar, bu
Bölümü Öğretim Üyesi
tavırların kültürel ya da ekonomik
sebeplerle belirlendiğini iddia ederken,
Türkiye’de yapılan çalışmalar, yerel halkın
Tolga Sınmazdemir, Anna Getmansky, Thomas Zeitzoff. 2016.
2

“Refugee Influxes, Xenophobia, and Domestic Politics: Evidence from a
Survey Experiment in Turkey.” Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma
Projeleri tarafından 14C03SUP1 kodu ile desteklenmiştir.
3
Almanya’daki Suriyeli sığınmacılarla yapılan bir araştırmaya şu linkten
ulaşılabilir: https://diary.thesyriacampaign.org/what-refugees-think/
4
Tolga Sınmazdemir, Kristin Fabbe, Chad Hazlett. 2016. “Syrians’
Attitudes Towards Peace”. Bu çalışmanın Gaziantep’teki Suriyeli
sığınmacılarla yapılan ilk aşamasının bir özeti için, bkz.
https://bogazicindebilim.boun.edu.tr/content/suriyeli-sığınmacılarıngeleceğe-dair-korku-ve-umutları-üzerine-bir-saha-çalışması…

1
Bu tanıma göre, mülteci, ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba
mensubiyeti veya siyasi düşünceleri yüzünden zulme uğrayacağından
haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan
ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da söz konusu korku
nedeniyle yararlanmak istemeyen; yahut tabiiyeti yoksa ve bu tür olaylar
sonucu önceden ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen,
veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen şahıslardır.
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Editörden
çalıştık.
Bu
noktada
bir
diğer
mezunumuzun kapsamlı röportajı bizim
için yeni bir motivasyon kaynağı oldu.
Suriye krizinin takibinde ana kaynak olan
medya da en önemli bileşenlerden biri
olarak ele alındı.

Merhaba,
Bir AÇMÖF geleneği olan bültenimizin bu
sayısında son derece güncel bir konuyu ele
almak istedik ve başlığımızı cesurca
‘’Suriye Krizi, Avrupa Birliği ve Türkiye’’
olarak belirledik. 2011 yılından beri
süregelen Suriye iç savaşı ve devamında
kendi sınırlarından taşarak komşu ülkeleri
hatta Avrupa kapılarını zorlayan mülteci
krizini çalışmanın kolay olmayacağını
biliyorduk. Ancak meselenin farklı
odaklarına ışık tutmak parçaları görece
daha kolay bir araya getirmemizi ve
yapbozu
anlamlı
bir
bütünlüğe
ulaştırmamızı sağladı.

Sıra Türkiye’ye tekrar dönmek ve krizi
etkilediği disiplinlerle her biri kendi içinde
birer dosya şeklinde ele almaktaydı. Bunun
için kamuoyunda göçlere bakışın nasıl
olduğunu,
Türkiye’deki
kampları,
hükümetin aldığı ve/ya alabileceği
önlemleri inceledik. Göçle gelmiş ve
sayıları milyonları bulmuş insanların
kendilerine nasıl bir gelecek gördüğünü
anlamak önemliydi. Bu doğrultuda iş
gücüne katılım ve ekonomik entegrasyon
üzerine bir yazı ve ardından sosyal
meseleler
hakkında
farkındalık
oluşturabilecek güçlü bir seri geldi. Göç,
kanuni statü yoksunluğu ve ekonomik
zorluklar bir kırılganlığı ve sömürüyü de
beraberinde getiriyor, öyle ki sığınmacı
kadın ve çocukların durumları ciddi
anlamda
araştırma
gerektiriyordu.
Kadınları, Türkiye’de yetişen Suriyeli yeni
nesli ve eğitimi konu edinen yazılarla konu
yelpazemizi
hedeflediğimiz
noktaya
getirebildik.

Böylesine
derinlikli
bir
meseleyi
incelemek disiplinler arası bir çalışmayı
gerekli kılıyordu. Bu sebeple demografik,
sosyal, ekonomik boyutlarıyla meseleye
yeni pencereler açmayı hedefledik.
İlk adımı Türkiye’nin yakın tarihinde
tecrübe ettiği göç hareketlerini incelemekle
attık. Sonrasında mülteci tanımı üzerine
eğilmek krizin merkezine ulaşmamızı
kolaylaştıracaktı. Bunun ardından gelecek
mülteci-misafir incelemesi, özellikle siyasi
söylemlerden ve medyadan sıkça yansıdığı
üzere, kavramların kamuoyunda neden
olduğu kargaşa açısından önemliydi. Daha
sonra yarı-akademik bülten formatımızın
üzerinde
bir
çalışmayla
AÇMÖF
mezunumuz akademide Suriye krizinin
yankılarını inceledi.

Her biri ele aldığı konu ve işleyiş
bakımından umut vadeden bu yazılarda
emek büyük. Tüm yazarlarımız ciddi
araştırmalar yaptı ve halen genişlemekte
olan Suriye literatürüne bir katkıda
bulunmak amacındaydı. Umuyorum ki
emekle hazırladığımız bültenimiz siz
değerli okurlarda hak ettiği karşılığı
bulabilir.

Konu artık Avrupa’daki algı ile birleşmeye
başladığında ortaya üretken ve fark edilir
derecede birbirini tamamlayan başarılı
yazılar çıktığını gördük. Gerek akademik
gerekse yerinden gözlemlerle desteklenmiş,
saha çalışması niteliğindeki inceleme
yazısı ve röportajlarımızla çalışmamızı
götürebildiğimiz kadar ileri taşımaya

Sevgi ve umutla,
Özge Kaya
ozge.kaya@boun.edu.tr
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ANADOLU COĞRAFYASININ YAKIN TARİHİNDEKİ GÖÇ VE MÜLTECİ
HAREKETLİLİKLERİ
Yunus Göker Erdiş
goker.erdis@boun.edu.tr
18. yüzyılın başından itibaren ekonomik,
sosyal ve askeri açıdan Avrupa’nın
gerisinde
kalmış
olan
Osmanlı
İmparatorluğu’nun tarihinde özellikle
devletin son yüzyılında olmak üzere
yıkılışına dek göç olgusu önemli bir yer
teşkil etmiştir. Bu nedenle Osmanlı
İmparatorluğu
dönemindeki
göç
hareketleriyle
Türkiye
Cumhuriyeti
dönemindeki göç hareketlerinin birbirinden
bağımsız olarak araştırılmaması gerekir.

Anadolu coğrafyası medeniyetin beşiği
olan Mezopotamya ile Avrupa arasında yer
alan konumu itibariyle göç olgusunu
yakından tanıyan bir coğrafyadır. Sahip
olduğu bu konumun öneminden dolayı
tarihin başlangıcından itibaren çok sayıda
göç hareketinin ya güzergâhında ya da
varış-çıkış noktasında yer almış olması biz
araştırmacılar için Anadolu’da göç üzerine
geniş kapsamlı bir çalışma yapılmasını
zorlaştırmaktadır. Bu sebepten ötürü bu
makalede Suriyeli sığınmacıların mevcut
durumunun daha iyi anlaşılabilmesi
amacıyla yalnızca yakın tarihlerde
gerçekleşen geniş çaplı göç hareketleri
mercek altına alınmıştır.

Osmanlı Döneminde karar alınmış ve
uygulanmaya konulmuş ve hâlen etkileri
devam eden başlıca göç yasaları
•
•

Osmanlı Dönemine Yüzeysel Bakış

Balkan İskân Politikası
Ermeni Tehciri

Kuruluş Dönemi

olarak listelenebilir.

Osmanlı
ile
ilgili
yapılan
göç
çalışmalarında sıklıkla yapılan hataların
başında Osmanlı Devleti’ni Orta Asya
steplerinden Anadolu’ya göç etmiş olan
Türkmen
kavimleri
ile
yakından
ilişkilendirmek ve Osmanlı Devleti’ni
kuruluşundan
itibaren
göçmenlerin
oluşturduğu bir yapı olarak görmek
gelmektedir. Oysaki Osmanlı Devleti’ni
kuran boylar ile 1071 ve öncesinde
Anadolu’ya yerleşmeye başlayan göçmen
Türk kavimlerinin ayrımının kapsamlı bir
şekilde
incelenmesi
gerekmektedir.
Osmanlı toprakları 600 yıllık tarihi
boyunca birçok göç hareketinin varış
noktası olmuştur. Buna karşın Osmanlı
Devleti’nin yönetim, kuruluş ve yapılanma
açısından incelendiğinde Selçuklu ve
Bizans yönetimlerini örnek alan bir yapıya
sahip olduğu ve toprakları üzerinde
yaşayan halkların genellikle durağan
olduğu görülecektir.

Osmanlı Devleti 19. yüzyıl başlarında 25
milyonluk nüfusu ile yüz ölçümüne oranla
az sayıda insana ev sahipliği yapmaktaydı.
Ancak bu durum Osmanlı Devleti’nin
birbiri ardına kaybettiği savaşlar ile
değişime uğradı. Osmanlı Devleti, Rus
İmparatorluğu ve Balkan devletleri ile
girdiği savaşlar sonucunda büyük toprak
kayıpları yaşadı ve imparatorluğun son
yüzyılı boyunca başkenti olan İstanbul
mültecilerin toplanma alanı haline geldi.
Osmanlı
İmparatorluğu,
Rus
İmparatorluğu’na karşı kaybedilen savaşlar
sonucunda Kafkasya’da yoğun olarak Türk
veya Müslümanların yaşadığı bölgelerde
birçok toprak kaybetti ve bu durumun
sonucunda Kafkasya’dan Anadolu’ya 1.2
milyon insanı kapsayan bir göç dalgası
yaşandı. Bunun devamında Balkanlar’da
ve Orta Avrupa’da kaybedilen topraklarda
yaşayan Müslümanların göçleri de 1
milyon kişilik ikinci bir göç dalgasını
oluşturdu.
İmparatorluğun
son
dönemindeki Balkan Savaşları’nda ise

Son Dönem Osmanlı Göçleri ve Göç
Politikaları
5
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Gayrimüslimlerin Anadolu’yu terk edişi
Musevilerin varlık vergisinin sonucunda
iflas etmeleri ve Rumların İstanbul
pogromundan sonra Trakya’yı da terk
etmesinden sonra doruk noktasına ulaştı.

göçmen sayısı bir yıl gibi kısa bir zamanda
400 bin kişiyi aşmıştı.
Gelenler gibi gidenler ve imparatorluk
içinde göç edenler de Osmanlı’yı
zorluyordu. 1915’te tehcir edilen yüz
binlerce Ermeni, zorunlu askerlikten ve
bölgedeki çatışmalardan kaçmak için
Yunanistan’a göç eden Rumlar ve özellikle
Levant’tan ABD’ye yapılan göçlerle
imparatorluk tam bir kargaşa içerisindeydi.

Yukarıda
bahsedilenlere
ek
olarak Anadolu’ya cumhuriyetin erken
döneminde yapılan göç hareketlerinden
en özgünü Nazi Almanyası’ndan kaçan
bilim insanlarının Türkiye’ye gelmeleri ve
Türk akademisinin üstünde derin bir iz
bırakması hadisesidir.

Gelen ve giden göçmenler imparatorluğun
ekonomisinden coğrafyasına, demografik
yapısından kültürel yapısına birçok
değişikliğe
neden
oldu.
Osmanlı
döneminde göçmenlerin yerleştirildiği
Arnavutköy, Mecidiyeköy, Polonezköy
gibi birçok yeni yerleşim alanları ortaya
çıktı. Anadolu’daki vasıflı birçok kişi de
göç etti ve bölgenin ekonomisi çok geriledi.
Demografik yapı ele alındığında ise 1913
yılında nüfusun %80’ini oluşturan
Müslüman sayısı 1923 yılına gelindiğinde
nüfusun %98’ine yakınını oluşturuyordu.
Bu orandaki bir homojenlik Anadolu tarihi
boyunca ilk defa yaşanıyordu.

Emek Göçü
Savaştan sonra gelişmesi için insan gücüne
ihtiyaç duyan Avrupa, demir perdeyi
geçememesinden ötürü birçok Akdeniz
ülkesinden göçmen işçi alımına başladı.
Türkiye ile de 1957 de imzalanan antlaşma
ile öncelikle vasıflı daha sonra ise tüm
işçilerin ve bütün ailelerinin beraber
göçüne dönecek olan Avrupa’ya emek
göçü süreci başlamış oldu
Bu göç öyle boyutlara ulaştı ki bazı
bölgelerdeki demografik yapıda kökten ve
kalıcı değişiklikler gerçekleşti. Örneğin
Afyonkarahisar iline bağlı Emirdağ
ilçesinin nüfusu 20 binde kalmışken
Belçika’da 40-50 bin Emirdağ göçmeni
olduğu
düşünülmektedir.
Öncelikle
Almanya,
Hollanda,
Belçika
ve
Avusturya’ya göç eden misafir Türk
işçilerin 1970’lerin sonu itibari ile sayıları
2,5 milyona yaklaştı.

Türkiye Cumhuriyetinde Göç
İlk Dönemler
Türkiye
Cumhuriyeti
kuruluş
anlaşmasından itibaren göç olgusunu
yakından tanıyan bir devlettir. Lozan
Antlaşması’yla karar verilen nüfus
mübadelesi aslında hem Yunan hem de
Türk makamlarının istedikleri homojen
ulus-devlet yapısına ulaşabilmeleri için bir
araçtı. Osmanlı devleti bu fikri ilk olarak
Bulgaristan için uygulamaya koymak
istemiş ancak düşünülenden çok sonra
Yunanistan ile gerçekleşmiştir. Bu nüfus
mübadelesi sırasında Türkiye’ye 348 bin
Müslüman göç etti ve Türkiye’den 1,5
milyon Hristiyan Yunanistan’a göç etmek
durumunda kaldı. Bu Yunanlılar için 3 bin
yıllık Helen kültürünün oluştuğu toprakları
terk etmek ve Türkiye içinse anahtar
sektörlerde çalışan nitelikli bir nüfustan
vazgeçiş anlamına geliyordu.

Görünmeyen Göçler
1960’lar ve 1970’ler boyunca göç veren
(İran devrimi gibi istisna olaylar dışında)
ülke konumunda olan Türkiye 1990’larda
Sovyetler Birliği’nin dağılması ile birlikte
aynı zamanda göç alan bir ülke konumuna
geldi.
Başlıca
Orta
Asya
Cumhuriyetlerinden ve Moldova’dan göç
eden kadın nüfus, Türkiye’de aile bakımı,
temizlik gibi işlerde çalıştı. Ancak
Gürcistan ve Türkiye’nin imzaladığı vize
serbesti anlaşması ve kaçak Ermeni
işçilerle beraber şu an bu sektörde
6
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çalışanlar genel olarak Gürcü ve Ermeni
asıllardır. 2010 yılında Türkiye’ye giriş
yapan Gürcistanlı sayısı 1.109.614 iken
çıkış yapan sayısı 1.094.619’dur.

altında
kalan
korumaktır.

Bunlar dışında Türkiye’ye 3 farklı ana
yoldan giriş yapmış ve burada yaşayan 35
bin Sahra -altı Afrika ülkelerinin vatandaşı
bulunmaktadır. Burada dikkat edilmesi
gereken husus, göç gibi özel nedenler ve
sonuçları içinde barındıran olaylarda siyahi,
kadın ya da Afrikalı göçü gibi genelleştiren
terimler yerine daha özel nitelemeler
koyabilmektir. Türkiye’ye göç etmiş
Afrika ülkelerinin vatandaşları

· 1988 yılında Irak’tan 51.542 kişi

akraba

toplulukları

Ayrıntılı bakıldığında

· 1989 yılında Bulgaristan’dan 345 bin kişi
· 1991 yılında I. Körfez Savaşı’ndan sonra
Irak’tan 467.489 kişi
· 1992-1998 yılları arasında Bosna’dan 20
bin kişi
· 1999 yılında Kosova’da meydana gelen
olaylar sonrasında 17.746 kişi

1. Türkiye Bursları ile okumak
2. Ticaret yapmak
3. Avrupa’ya göç etmek

· 2001 yılında Makedonya’dan 10.500 kişi

gibi amaçlar ile Türkiye’ye gelmektedirler.
Bu kişilerin büyük çoğunluğunu Senegal,
Somali
ve
Nijerya
vatandaşları
oluşturmaktadır.

Türkiye’ye sığınmıştır. Bu göçler her ne
kadar 750 bin kişiye yakın bir sayıya
tekabül etse de son 5 yıl içinde Türkiye’ye
göç eden Suriyeli sayısına kıyasla çok az
kalmaktadır.

Büyük Göçler

Sonuç
Günümüzü anlamak için çoğu zaman
günümüzdeki
süreçlerin
geçmişteki
uzantılarını ya da geçmişteki benzer
olayları incelemek gerekir. Göç gibi bir
bölgedeki sosyal, ekonomik, kültürel ve
demografik yapının kökten değiştiği
durumları anlamak içinse bu tarih
çalışmaları daha da büyük önem arz
etmektedir. Ancak günümüzde Türkiye’ye
gelen Suriyeli mülteciler ve içinde
bulundukları durum incelendiğinde ve
Türkiye’deki geçmiş göç hareketliliğine
bakıldığında bu denli büyük boyuttaki bir
insanı dram ile daha önce karşılaşılmadığı
anlaşılıyor. Bu krizin çözümü ve nedenleri
başka bir makaleye konu olabilecek kadar
çeşitliyken göz ardı edilmemesi gereken
tek
önemli
gerçek
günümüzde
karşılaştığımız
sorunların
çoğunun
geçmişteki hataların sonucu olduğu ve
göçün
tarihsel
süreçten
bağımsız
incelenmemesi gerektiğidir.

Her ne kadar Türkiye Cumhuriyeti’nin
tarihi göçler ile dolu olsa da son 5 yıllık
dönemde Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı
Suriyeli sığınmacıların sayısına ve içinde
bulundukları koşullara bakarsak Suriyeli
sığınmacılarla
ilgili
çalışmaları
anlayabilmenin yolunun genel bir göç
tarihini incelemektense Türkiye’nin daha
önce karşılaştığı büyük mülteci akınlarını
incelemekten
geçtiği
görülmektedir.
Türkiye son 30 yıl içerisinde birçok ülkeye
göre çok daha fazla mülteci ağırladı, bunun
başlıca
nedeni
içinde
bulunduğu
coğrafyadaki çatışmalı ortam ve baskı
7
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• Türkiye Cumhuriyeti İçİşleri
Bankalığı Göç İdaresi Genel
Müdürlüğü. “Göç Tarihi.” Erişim
20 Ocak, 2016,

Kaynakça
• Türkiye’nin Göç Tarihi 14.
Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türkiye’ye
Göçler. Der., M. Murat Erdoğan,
Ayhan Kaya. İstanbul: Bilgi
Üniversitesi Yayınevi, 2015

• http://www.goc.gov.tr/icerik/goctarihi_363_380

• Zürcher, Eric Jan. Modernleşen
Türkiye’nin Tarihi. Çev., Yasemin
Saner. İstanbul: İletişim Yayınevi,
2015

Görsel Kaynakça
• http://www.udel.edu/researchmagaz
ine/issue/vol2_no2_security/on_the
_move.html

• Göçler Ülkesi. Der., Lülüfer
Körükmez, İlkay Südaş. İstanbul:
Ayrıntı Yayınevi, 2015
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MÜLTECİ SORUSU
Safiye Salgın
safiye.salgın@boun.edu.tr
yüzünden, zulme uğrayacağından haklı
sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu
ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin
korumasından yararlanamayan, ya da söz
konusu korku nedeniyle yararlanmak
istemeyen; yahut tabiiyeti yoksa ve bu tür
olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet
ülkesinin
dışında
bulunan,
oraya
dönemeyen veya söz konusu korku
nedeniyle dönmek istemeyen şahıs” (1A 2)
olarak tanımlanmıştır. Bu madde daha
sonra yapılacak tanımlar yanında dar
kapsamlıdır ve 1967 yılında imzalanan bir
protokol
ile
zaman
kısıtlaması
kaldırılmıştır. Sözleşmenin devamında
mültecilik
statüsünün
sonlanmasını
gerektirecek koşullar da sıralanmıştır.
Bunlar
“vatandaşı
olduğu
ülkenin
korumasından kendi isteği ile tekrar
yararlanmak, vatandaşlığını kaybettikten
sonra kendi arzusu ile tekrar kazanmak
veya yeni bir vatandaşlık kazanmışsa ve
vatandaşlığını yeni kazandığı ülkenin
himayesinden yararlanmak veya kendi
arzusu ile terk ettiği veya zulüm korkusu
ile dışında bulunduğu ülkeye kendi arzusu
ile tekrar yerleşmek üzere dönmek veya
mülteci tanınmasını sağlayan koşullar
ortadan kalktığı için vatandaşı olduğu
ülkenin korumasından yararlanmaktan
sakınmaya artık devam edememek” (1C)
şeklinde belirtilmiştir.

Terör olayları, Güneydoğu’da yaşananlar
ve patlayan bombalar her gün yeni bir
olayla tüm ülkenin gündemine oturuyor.
Ancak tüm bunların yanı sıra mülteci
haberleri önemini ve yoğunluğunu
kaybetmeyen diğer bir gündem olarak hem
ekranlarda hem günlük hayatımızda yerini
korumakta. Suriye’de altı yıldır bitmeyen
savaş
Birleşmiş
Milletler
Mülteci
Temsilciliği raporuna göre ülkemizdeki
mülteci sayısını on ayda 3 milyondan 4
milyona ulaştırdı. Üstelik günlük hayatın
bir parçası olmaya çalışan, yeni bir yaşam
kurma umuduyla yurtlarını terk eden ve
çoğunluğu Suriyeli olan mültecileri yalnız
Türkiye’de değil Avrupa’da da görmek
mümkün. Reaksiyonlar yer yer değişse de
mülteci olmak kanıksanmış ya da kimi
zaman umursanmaz hâle gelmiş durumda.
Öyle ki İtalya’nın birçok şehrinde kutlanan
bir karnaval için Amazon’un İtalya
şubesinde mülteci çocuk kostümü satılarak
karakter hâline getiriliyorlar. Bir yandan
olası bir kaosun, ekonomik ve toplumsal
krizlerin habercisi bir yandan da yaşam
savaşı veren yüzlerce kadın, erkek ve
çocuk olarak görülüyorlar. Peki, kim bu
mülteci dediklerimiz? Nereden, neden
geldiler?
Mülteci nedir sorusuna ilişkin hem her
ülkenin kendi literatürü hem de uluslararası
alanda kabul edilmiş farklı ama yaklaşık
aynı noktada birleşen tanımlar vardır. Bu
tanımlar zamanla genişlemelere veyahut
değişikliklere uğramış olsa da özünde
sahip olduğu temel kavramlar korunmuştur.
İlk olarak Birleşmiş Milletler Mülteciler
Yüksek Komiserliği (BMMYK) 1951
yılındaki Cenevre Sözleşmesi’nin 1.
maddesinde “1 Ocak 1951´den önce
meydana gelen olaylar sonucunda ve ırkı,
dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba
mensubiyeti veya siyasi düşünceleri

Bir diğer önemli tanım 1967 yılında Afrika
Birliği Örgütünün kabul ettiği Mülteci
Sözleşmesi’nde yer alır. Burada mülteci
“…dış saldırı, işgal, yabancı egemenliği
veya vatandaşı olduğu kendi ülkesinin bir
bölümünde ya da bütününde kamu
düzenini ciddi bir biçimde tehdit eden
olaylar yüzünden, ülkesi dışında başka bir
yere sığınmak için yaşadığı yerden
ayrılmak zorunda kalan her insanı kapsar.”
şeklinde geçmektedir.
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değişkenlerine bakıldığında mültecilerle
ilgili düşünceleri tanıdığı bir mülteci
olması, refah ve eğitim seviyesindeki artış
veya doğu illerinden birinde ikamet etme
gibi
olumlu
etkileyen
faktörler
gözlenmiştir.

1980’lerde Orta Amerika ülkelerinde
yaşanan iç savaşlar sonucu milyonlarca
insan mülteci konumuna düşmüş ve
Kolombiya, Meksika, Panama gibi ülkeler
krizin eşiğine gelmişti. Bunun sonucunda
Kolombiya’nın
Cartagena
şehrinde
mültecilerin sorunlarıyla ilgili Cartagena
Mülteciler
Bildirgesi
imzalanmıştır.
Ülkeler için bir bağlayıcılığı olmasa da
bildiride
öncesindeki
mülteci
tanımlarından farklı olarak “yaygın şiddet,
dış saldırı, iç çatışmalar, yaygın insan
hakları ihlalleri ya da kamu düzenini ciddi
olarak bozan diğer durumlardan dolayı
hayatları, güvenlikleri ya da özgürlükleri
tehdit altında olduğu için ülkelerinden
kaçan kişileri” de eklemiştir.

Anket bunlara ek olarak sığınmacı ve
mülteci imajına ilişkin yargılar bölümü de
içermektedir. Katılımcılara ölçek olarak
verilen cümlelere karşı alınan olumlu ve
olumsuz cevaplar veri olarak toplanmıştır.
Örneğin katılımcılara “Sığınmacı ve
mülteciler Türkiye’ye geldiklerinde birçok
sıkıntıyla karşı karşıya kalırlar.” ölçeği
verilmiş, ankete katılan vatandaş ve kurum
çalışanlarının çok büyük bölümü (%75,32
vatandaş, %74,94 kurum) bu yargıya
olumlu yönde cevap vermiştir. Ölçüler
içerisinde dikkat çekici olanlardan bir
diğeri, “Sığınmacı ve mülteciler eğitimsiz
insanlardır” maddesidir. Bu maddeye
kurum ve kuruluşlardaki katılımcılar ile
vatandaşın verdiği yanıt birbirinden
farklıdır. Vatandaşlar olumlu cevap
verirken (%37,86) ankete katılan kurum
çalışanları %48,48 oranında olumsuz
yanıtlamışlardır. Bu ölçü mültecilere dair
olumsuz yargıları gözlemlemek için ankete
dâhil edilmiş ve görüldüğü üzere kurum
çalışanları ve vatandaşlar arasında farklı
cevaplar alınmıştır. Son olarak mültecilere
karşı hükümet politikalarını sorgulayan bir
ölçüye de yer verilmiştir. “Türk vatandaşı
bir sürü yardıma muhtaç insan varken
sığınmacı ve mültecilere yardım edilmesi
beni rahatsız eder” ifadesinde de ikinci
maddede olduğu gibi vatandaşlar olumlu
cevap verirken kurum çalışanları olumsuz
cevap vermiştir.

Türkiye’de ilk mülteci tanımı 1934 İskan
Kanunu ile yapılmıştır. Kanunda mülteciler
“Türkiye’de yerleşmek amacıyla olmayıp,
bir zorunlulukla geçici oturmak üzere
sığınanlar” şeklinde geçmektedir. 1951
Cenevre sözleşmesi sonrası bu tanım
oldukça yetersiz kalmıştır. Ayrıca Türk
hukukunda “sığınmacı” ve “mülteci”
sözcükleri farklı anlamlar taşımaktadır.
Cenevre Sözleşmesi’ndeki nedenlerden
dolayı bir başka ülkeye sığınmak için
başvuran kişi sığınmacıdır. Hakkında
gerekli araştırmalar yapılıp iddialarının
doğruluğu kanıtlandığında ise “mülteci”
olur ve kendisine “ mülteci statüsü” verilir.
Tüm bu kavramsal tanımların yanı sıra
mültecilerle iç içe yaşadığımız şu günlerde
vatandaşlarda oluşan algısal tanımlarda
mültecilik literatüründe yer almaktadır.
SABEV, Avrupa Birliği, SGDD tarafından
hazırlanan Askıdaki Yaşamlar ve Algıdaki
Yaşamlar Projesi araştırma raporunun
verilerine göre katılımcıların %10.6’sı
mültecilerle
ilgili
olumsuz
düşünürken
%17.9’u
olumlu
düşünüyor. %71.5 gibi bir orana sahip
katılımcıların büyük çoğunluğu ise kararsız
olarak
gruplandırılıyor.
Kurum
ve
kuruluşlarda yapılan anket sonuçlarında ise
olumlu görüşte olan kişi sayısı %32.07
oranı ile vatandaştan çok daha yüksek
olduğu
görülüyor.
Ayrıca
anket

Söz konusu durum yalnızca bizim
ülkemizde değil mültecilerin yoğun olarak
bulunduğu
Avrupa
ülkelerinde
de
geçerlidir. Almanya’da mülteci sayısının
artmasıyla suç oranının da artacağı
yönündeki algının doğruluğunu ölçmek
için yapılan bir araştırmada mülteciler ile
yerli halkın suç işleme oranının neredeyse
aynı olduğu ortaya çıkmıştır. Halkın
gözünde eğitimsiz ve zor durumda olan bu
10
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grubun suça karışması olasıdır. Bu
güvensizliğin yersiz olduğu verilerle
gösterilse
de
halktaki
bu
algıyı
değiştirebilecek mi? İşledikleri bir suça
tanık
olmamız
mı
yoksa
içinde
bulundukları koşulları düşününce bunun
kaçınılmaz olduğu varsayımımız mı bizi
mültecileri suça meyilli görmeye itiyor?

Almanya olmak üzere Avrupa ülkeleri
kapılarını ne zamana kadar açık tutacak?”,
“Ya sonra?”…
Kaynakça
• https://www.cihan.com.tr/tr/almany
ada-gocmenlerin-daha-cok-sucisledigi-algisi-temelsiz-cikti1946927.htm

Biz varlıklarına alıştık, onlar da geri
ülkelerine
dönebileceklerine
dair
umutlarını kaybetmeye başladılar. Türkiye
şuanda dünyanın en çok mülteci nüfusuna
sahip ülkesi ve kapılarını onlar için açık
tutmaya devam ediyor. Gaziantep mülteci
kamplarının bir mülteci kampı olarak
oldukça konforlu olduğu söyleniyor.
Ancak orada bulunan mülteciler ülkeye
gelenlerin yarısı bile çıkmıyor nüfusa
bakıldığında. Kısıtlı iş imkânları ve
sayılarının burada yoğun olması onları
Avrupa sınırlarına götürüyor. Fakat
oralarda da her sıkıntı son bulmuş değil.
Herkesin aklında benzer sorular: “Başta
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•

http://docplayer.biz.tr/6870299Icindekiler-tesekkur-onsozbolum.html

•

1951
Tarihli
Mülteciliğin
Önlenmesi Sözleşmesi Av. Ersan
BARKIN

•

http://multeci.net/index.php?option
=com_content&view=article&id=5
8%3Agoc-vemultecilik&catid=35%3Agoc-vemultecilik&Itemid=14&lang=en
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MÜLTECİ - MİSAFİR TARTIŞMASI ÜZERİNE
Merve Keskin
merve.keskin2@boun.edu.tr
yaşama alanı oluşturmalıdır. Kant’ta kamu
hukukunca düzenlenmesi öngörülen bu
yaşama alanı oluşturulduktan sonra
gelenler artık misafir değil, toplumun bir
parçasıdır.

Son yıllarda yaşanan mülteci akını
dünyada ve Türkiye’de mültecilerle ilgili
kavramsal
kafa
karışıklıklarını
da
beraberinde getirdi. Devlet başkanlarının
söylemlerinden medyaya kadar mülteciler
hakkında kullanılan göçmen, sığınmacı,
misafir gibi tanımlamalar ve konuyla ilgili
farklı otoritelerin yorumları mültecilerle
ilgili asıl gerçekliğin unutulmasına sebep
olabiliyor. Birçoğumuzun kafasında soru
işareti olarak duran bu kavramsal soruna
açıklık getirmek ve medyada süregiden
mülteci-misafir tartışmasına bir cevap
olması adına hazırlanan bu yazıda
öncelikle mülteciliğe siyaset felsefesi
temelli bir açıklama getirilecek, ardından
mülteci kavramının uluslararası hukuk
bağlamındaki tarihi kısaca izlenecektir.
Yazının
devamında
Türkiye’deki
mültecilerin hukuki statüleri uluslararası
mülteci
hukukuna
bağlı
olarak
değerlendirilerek yazı mülteci-misafir
tartışmaları bağlamında bir yorumla
bitirilecektir.

Birçok
hükmünde
Kant’ın
ebedi
misafirperverlik düşüncesinin izlerinin
görüldüğü Uluslararası Mülteci Hukuku
bugün mültecilerle ilgili elimizdeki temel
metindir. Uluslararası Mülteci Hukuku’na
göre mülteciler korunan insanlar olarak
tanımlanmaktadır.
Mültecilerin
korunmasına ilişkin düzenlemeler İkinci
Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’da
yaşanan yoğun mülteci akınına çözüm
oluşturulması amacıyla 1950’de kurulan
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek
Komiserliği
(BMMYK)
tarafından
sağlanmaktadır.
BMMYK’nın
faaliyetlerinin hukuki çerçevesi ise
Uluslararası Mülteci Hukuku’nun temeli
olan 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi’ne
dayanmaktadır. 1951 Sözleşmesi’ne göre
mülteci “Irkı, dini, tabiiyeti, belli bir sosyal
gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri
nedeniyle haklı nedene dayalı zulüm
korkusu duyan; menşei ülkesi dışında
bulunan ve bu ülkenin korumasından
yararlanamayan veya bu zulüm korkusu
nedeniyle
ülkenin
korumasından
yararlanmak istemeyen kimselerdir.” Bazı
kaynaklar bu tanımın karşılığını sığınmacı
olarak nitelendirirken, kişinin ancak
yukarıdaki sebeplerle sığınma talebinde
bulunduğu ülke tarafından kabul edilmesi
şartıyla mülteci grubuna dâhil olacağını
eklemektedir. Türkiye’deki mülteci-misafir
tartışması da aslında bu ayrımdan
doğmaktadır.

Günümüzde mültecilerle ilgili giderek
yoğunlaşan siyasi ve hukuki tartışmaların
temeli Immanuel Kant’ın ‘Ebedi Barış’
(Perpetual Peace) adlı kitabında bahsettiği
evrensel
misafirperverlik
kavramına
dayanmaktadır. Kant’a göre dünya
üzerinde hiç kimse bir başkasından daha
çok, bir yerde olma hakkına sahip değildir.
Bu bağlamda ülkesinden zorunlu olarak
kaçan
insanlar
vardıkları
yerde
misafirperverlikle karşılanmalı ve geri
dönüş yapmayarak toplumun bir parçası
olmak istemeleri durumunda o toplumun
kamu hukukunca düzenlenen haklara sahip
olmalıdırlar.
Kant’ın
kullandığı
misafirperverlik kavramı ev sahibi
devletler için bir davranış biçimi
belirlemektedir. Bu düşünceye göre ev
sahibi ülkeler insani ve toplumsal bilinç,
başka bir ifadeyle Uluslararası Teamül
Hukuku gereğince gelenlere hak temelli bir

Avrupa’da yerinden olan bir milyondan
fazla mültecinin durumunun ve haklarının
düzenlemesi için oluşturulmuş 1951
Sözleşmesi bazı zaman ve coğrafi mekân
kısıtlamaları içermekteydi. Ancak gelecek
yıllarda dünyada yaşanan yeni mülteci
12
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hareketleri sebebiyle bu kısıtlamalar
1967’de ek bir protokol ile düzenlenerek
ortadan
kaldırılmıştır.
Türkiye
Cumhuriyeti, 1951 Sözleşmesi’ni ve 1967
Protokolü’nü imzalayan ülkeler arasındadır.
Ancak Türkiye 1967 Protokolü’nü gelen
mültecilerin
kalacakları
zamanın
sınırlandırılması kuralının kaldırılmasını
kabul etmenin yanında coğrafi çekince
hakkını koruma şartıyla imzalamıştır. Bu
Türkiye’nin kendi sınırlarına sadece
Avrupa
Konseyi
üyesi
ülkelerin
vatandaşlarını mülteci olarak kabul etmesi
anlamına gelir. Avrupa dışından gelen
insanlar
ise
sığınmacı
olarak
değerlendirilmektedir.
Sığınmacıların
sığındıkları ülkede mülteciler kadar geniş
hakları yoktur. Sadece misafirlikleri
süresince -BMMYK sığınmacıları mülteci
olmak üzere başvurdukları üçüncü bir
ülkeye mülteci olarak yerleştirene kadarev sahibi ülke tarafından korunurlar.

hayatlarını uzun vadede kurmalarını
sağlayacak
hakları
henüz
yoktur.
Türkiye’nin
Suriye’den
gelen
sığınmacılara mülteci hakkı veren bir
mülteci politikasının olmamasında imzacısı
olduğu
1967
Protokolü
ve
göç
konusundaki bazı kanunların getirdiği
kısıtlamalar yanında uluslararası toplumun
son yıllarda yaşanan mülteci krizi
karşısında geçmiş tecrübelerinin aksine
krize
müdahale
etmekte
çekimser
davranmasının etkisi olduğu düşünülebilir.
Uluslararası toplumun bu tavrı Türkiye’nin
misafirperverlik şartlarını, Türkiye’nin
ilgili yasalarının henüz tam kapsayıcı
olmaması ise sığınmacıların hayatlarını
zorlaştırmaktadır. Ancak mülteci olma iltica hakkı- yaşama hakkına dayalı bir
insan hakkıdır, bir ayrıcalık değildir. Bu
nedenle zaman, mekân ve diğer şartlara
bağlı olarak değil, koşulsuz şekilde
tasarlanmalıdır.

Türkiye Avrupa dışından gelen sığınmacı
sayısının artmasıyla yeni bir düzenlemeye
ihtiyaç duymuş ve 1994’te sığınmacılara
ilişkin bir yönetmelik çıkarmıştır. Ancak
1967 Protokolü ile benimsenen coğrafi
sınırlamalar
kapsamında
Türkiye’ye
sığınmacı olarak kabul edilen Suriyelilerin
2011 itibariyle artarak gelmeleri 1994
Yönetmeliği’ni yetersiz bırakmış ve Ekim
2014’te Nisan 2013 tarihli Yabancılar ve
Uluslararası Koruma Kanunu’nun 91.
maddesi çerçevesinde düzenlenen Geçici
Koruma Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir.
Bu yönetmeliğe göre Türkiye’deki
Suriyeliler geçici koruma kimlik kartı
alarak sosyal ve yasal işlemlerini
gerçekleştirebilir, sağlık ve eğitim hizmeti
alabilir,
iş
piyasasında,
sosyal
yardımlaşmada ve diğer hizmetlerde
bulunabilirler.
Bu
şartlar
altında
sığınmacılar geçici koruma kimlik kartını
edinmeleri dâhilinde doğacak hakları
kapsamında ve bulundukları devlet
sistemine uygun şekilde üçüncü bir ülke
kendilerini mülteci olarak kabul edene ya
da ülkelerine dönene kadar sığındıkları
ülkede -Türkiye’de- kalabilirler. Ancak
Türkiye’deki
sığınmacıların
kendi

Sonuç olarak 2014’te yürürlüğe giren
Geçici
Koruma
Yönetmeliği
ile
Suriyelilere yönelik kullanılan misafir
kavramı ‘geçici koruma’ ile değiştirilmiştir.
Bu yönetmelik kapsamında sığınmacılara
de jure mülteci statüsü verilmemiş ancak
temel insan haklarından mahrumiyetleri en
aza
indirilmeye
çalışılmıştır.
2014
düzenlemesi sonrasında Türkiye’deki
sığınmacıların hukuki anlamda de facto
misafir oldukları söylenemez, ancak
sayıları giderek artan ve ülkelerine geri
dönme ihtimalleri çok az görünen
sığınmacılarla ilgili iç hukukta geçici
düzenlemelerin hak temelli düzenlemelerle
değiştirilmesi ve sığınmacıların toplumsal
düzlemde de misafir görünümünden
kurtarılarak entegrasyonlarının sağlanması
hem sığınmacılar hem de toplum için
gerekli bir çözüm olacaktır.
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GÖÇÜN BİLİMSEL ANLATISI: Türkiye ‘Akademiya’sının Suriyeli
‘Mülteciler’ ile İmtihanı

Erdem Selvin
erdem.selvin@boun.edu.tr
15 Mart 2011 tarihinde Suriye’de başlayan
iç savaş 7 , ardında büyük bir yıkımla, beş
yılı geride bırakırken milyonlarca yerinden,
yurdundan edilen 8 Suriyeli de beraberinde
getirmiştir. Şuanda 7 milyonun üzerinde
Suriyeli hem kendi ülkesinde zorunlu
göçün öznesi konumuna gelmiş hem de
sığındığı ülkelerde toplumsal kabul/red,
kültürel uyum ve siyasi/hukuki belirsizlikle
karşı karşıya kalmıştır. Türkiye, Ürdün,
Lübnan ve Irak Suriyeli mülteciler 9 için
hem kalıcı hem de geçici olmak üzere ana
istikamet bölgelerini teşkil etmektedir.
Gittikleri bölgelerde hem toplumsal kabul
ve uyum çerçevesinde, hem de söylemsel,
siyasal, ekonomik açıdan üzerinde
çalışılmayı gerektiren sosyal durumlar
gelişmiştir.
Bu
bağlamda
yapılan
çalışmalar yalnızca kamuoyunda var olan
kanaatleri ve gelişmeleri yansıtmakla
kalmayıp
aynı
zamanda
kendi
terminolojisini üretmekte ve bu meseleyi
irdelerken
neleri
konuştuğumuz,
konuşabileceğimiz
ve
konuşmamız
gerektiği hakkında kendi sınırlarını
çizmekte, kendi söylemlerini üretmektedir.
İşte bu sebeple, bu çalışmada, bir adım

Özet
Bu çalışmada yalnızca Türkiye’deki
Suriye-lileri
dert
edinen
Türkiyeli
akademisyenlerin ulusal ve uluslararası,
dolayısıyla hem Türkçe hem İngilizce
dillerinde hazırlanmış olan yazınında
ortaya çıkan söylemler, çerçevelendirmeler
ve anlatılar incelenmiş olup Türkiye’de
faaliyet
gösteren,
ulusal
ve/veya
uluslararası, resmi ve/veya yarı-resmi sivil
toplum örgütlerinin raporları da dahil
edilmiştir. 5 Bu çalışmayı yapmaktaki amaç
en başta Türkiye’de Suriyelilerin önemli
bir kamusal inceleme alanı haline gelmesi
ve belki de bunun ötesinde, üzerinde
tartışılacak bir konu haline gelmesinin
aka-demik düzeydeki yansımalarını tespit
etmek-tir. Bu bağlamda çalışmaya dahil
edilen akademik anlatıların kuramsal
şemaları arasındaki geçişkenlik ve kesişim
noktaları belirlenerek anlatıların birbirine
konuşma-ları hedeflenmiş ve böylece
Türkiye’deki
Suriyeliler
hakkında
“akademik” düzeyde konuşulan ve
konuşul(a)mayan gelişmelerin ortaya
konulması amaçlanmıştır.
Giriş 6
Bu çalışmaya ilk etapta 116 çalışma raporu ve
makale dahil edilmiştir. Bu örneklemin nasıl bir
araya getirildiğini, genelleme ve teori üretmede
muhtemel kısıtlamaların detaylı analizini yazının
ilerleyen sayfalarında bulabilirsiniz.
6
Öncelikle belirtmem gereken bir husus var; bu
çalışmayı yapmaya karar verdiğimde aklımda
bulunan proje Bülten okuyucularına Suriyeliler
hakkında bir literatür taraması sunmak hakkındaydı.
Fakat parçası olduğum Türk Basınında Suriyeli
Sığınmacı Temsillerinin Eleştirel Söylem Analizi
TÜBİTAK projesinden de hareketle konunun farklı
çevrelerce nasıl okunduğu ve yorumlandığı üzerine
geliştirdiğim düşünceler sonucunda “akademik
söylemlerin de bize bir sınırlı bakış açısı sunduğu”
görüşünü ortaya koyacak bir çalışmanın önemli
olabileceğini duyumsadım. Bu projenin ana hatları
bu şekilde ortaya çıkmıştır.
5

Ya da kimi çalışmalarda (bkz. Bal, B.C. et al. 2015;
Seydi, A. Rıza. 2014; AFAD 2014 (A),(B); AFAD 2013;
Ercoşkun, B. 2015; ORSAM 2014; Doğan, B. et al.
2016; Canyurt, D. 2015; Artar, F. et al. 2015; Yılmaz,
H. 2015; Kaya, M. 2015; Saliji, T. 2015; Güçer, M. et
al. 2013; Apak, H. 2015; Ulukütük, M. 2015)
karşımıza çıkan deyişle; “iç/siyasi karışıklık”.

7

‘Yerinden, yurdundan edilen’ terimi İngilizce’deki
internally displaced person (IDP) teriminin Türkçe
karşılığı olarak kullanılmıştır.

8

Bu yazıda kullanılan adlandırmalar, tabiri caizse,
gelişigüzel
seçilmiş
olup
“mantıksal
çerçevelendirme”lere karşı “irrasyonel” bir duruş
olarak yine mantıksal bir seçim yaparak irrasyonel
olanı özümseme tarzı benimsenmiştir.

9
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geride durarak 10 , yalnızca Türkiye’deki
Suriyelileri
dert
edinen
Türkiyeli
akademisyenlerin ulusal ve uluslararası,
dolayısıyla hem Türkçe hem İngilizce
dillerinde hazırlanmış olan, yazınında
ortaya çıkan söylemler, çerçevelendirmeler
ve anlatılar incelenmiş olup Türkiye’de
faaliyet
gösteren,
ulusal
ve/veya
uluslararası, resmi ve/veya yarı-resmi sivil
toplum örgütlerinin raporları da dahil
edilmiştir. Bu anlatıların bizlere sunduğu
çerçevelerin sınırları belirlenmeye ve
böylece göçün bilimsel anlatısında Türkiye
akademiyasının Türkiye’deki Suriyeliler
özelinde oluşturduğu normların genel
çehresi özetlenmeye çalışılmıştır.
Neyin
‘akademik
dil’
içerisinde
söylenebilir olduğuyla yakından ilişki
kuran, örneğin; gurbet kelimesini göç
temasının
anlatısında
görüp
göremediğimizi,
yeterince
akademik
olmanın hangi ikilemleri ve hangi sınırları
beraberinde getirdiğini göstermeyi amaçlayan bu araştırmada, bu ve bu gibi
sorunsalların bizi yönlendirmesi ile
muhtelif sonuçlara varmaya çalışacağız.
“Suriyelileri dert edinen” çalışmalar
Bu çalışmada analize tabii tutulan eserler
çok
farklı
disiplinlerden
gelen
araştırmacılar tarafından hazırlanmıştır 11 .
Hitap ettiği kesimlerin de farklı olduğu bu
örneklem içindeki çalışmaların ortaklaştığı
nokta ise, tümünün, Suriyelilerli dert
edindiği
gerçeğidir.
Türkiye’deki
Suriyeliler üzerine hazırlanan tüm belgesel,
haber dosyası, yazılıp çizilen tüm köşe
yazısı, karikatür, derleme ve kitaplar gibi
bu çalışmalar da tema, konu, amaç, hedef
kitle, yöntembilim, aktarım kanalı ve

temsiliyet gücü bağlamında büyük
çeşitlilik göstermektedir.
Bu çalışmanın sınırlandırmaları 12 üzerine
Louis Pasteur; “bilim ülke tanımaz, çünkü
bilgi insanlığa aittir, ve dünyayı aydınlatan
meşaledir” 13 der ve fakat ekler; “bilim, bir
milletin en yüksek simgesidir çünkü o
millet zeka ve düşünce çalışmalarını en
uzağa taşıyacak ilk ulus olarak kalacaktır”.
Elbette ki Pasteur’un ilk atıfta bahsettiği
durum çığır açan buluşlar için geçerlidir
çünkü
ardından
dökülen
sözlere
baktığımızda bilimsel çalışmaların, her ne
kadar insanlığa ait olsa da, yerel etiket
taşımaktan
vazgeçmeyeceği
anlaşılmaktadır. İşte tam da bu nedenle bu
çalışmada ilk olarak akademiyanın bölgesi
sınırlanmıştır. Türkiye akademiyası üzerinden yürütülen bu araştırmada neden
Türkiye’nin özellikle seçildiğini anlamak
için çok da düşünmek gerekmiyor aslında.
Türkiye halihazırda büyük çoğunluğu
kamp dışında ikamet eden 2,5 milyonun
üzerinde Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği
yapmak-tadır. 14 Suriye’de günbegün
yükselen gerilim ve çözüm önerilerin
filliyatta gerçek bir çözüm getirememesi
göz önüne alındığında bu rakamın artması
tahmin edilirken, bir yandan da gündeme
gelen sokak çatışmaları, linç gösterileri,
ekonominin kötü gidişatını bahane
Burada kastedilen, çalışmanın yöntembilimsel
kapsayıcılığının aksine, bu çalışmanın neden
Türkiye’de, neden Suriyeliler özelinde, neden
Türkiye ile bağlantısı olan kurum ve kişilerin ürettiği
anlatıların incelendiğine dair sınırlandırmalardır.

12

Bkz. “Science knows no country, because
knowledge belongs to humanity, and is the torch
which illuminates the world. Science is the highest
personification of the nation because that nation
will remain the first which carries the furthest the
works of thought and intelligence.” Louis Pasteur,
Free Lance of Science (1960)
14
En güncel rakam olarak; bkz. Başbakan
Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın 10 Mart 2016’da
yaptığı açıklamaya göre Türkiye’de 2 milyon 733
bin 784 Suriyeli göçmen bulunmaktadır.
http://www.milliyet.com.tr/akdogan-turkiye-dekisuriyeli/siyaset/detay/2207509/default.htm?Show
PageSkin=1
13

Bir adım geride durmaktan kastedilen
Türkiye’deki Suriyeliler hakkında söz söylemekten
kaçınmak ve halihazırda akademik/kurumsal
çevrelerce söylenen sözlerin bir analizini ortaya
koymaktır.

10

Bu analizde incelenen çalışmaların hangi
akademik branşlarda üretildiğine dair bir
incelemeyi ilerleyen sayfalarda bulabilirsiniz.
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süreçlerin asıl belirleyicisi konumundadır.
Yazılı ve görsel basın dahil olmak üzere
tüm kitlesel iletişim araçları toplumsal
kanaatler üretilirken işlevsel olsa da
akademik çalışmalar bu ilişkiselliğin
dışında seyret-mektedir. Bunu tam olarak
anlayabilmek için akademinin diğer resmi
söz söyleme ve otorite üretim araçları
arasından sıyrılış hikayesini göz önüne
getirmek gerekiyor. Michel Foucault’un
çalışmalarında altını çizdiği bilgi ve iktidar
arasındaki ayrılmaz ilişki akademik söylem
pratiğinin de dahil olduğu şu sürece
dayandırılabilir; “Bilgi bilmek için değil,
[kendine ayrı bir yol açmak amacıyla]
kesmek için vardır” 16 . Bu kuramsal
çerçeveden hareketle bilimsel anlatılar
belirli bir akademik düstüra bağlı olarak
fikir
üretirken,
sosyal
ilişkileri
yorumlarken, toplumda karşılığı olan
düşünceleri görünür kılarken, sosyal
politika önerileri sunarken kaçınılmaz
olarak birtakım kurumsal geleneğin 17
izlerini, hedeflediği ya da göz ardı ettiği
ahlaki sorumluluğu, araştırmayı finanse
etmek üzere başvurduğu kurumun amaç
ve değerlerini üzerinde taşır.
Tüm
bu
süreçler
düşünüldüğünde
akademik anlatıların da belirli bir “altmetin” içerdiği, siyasi ve ideolojik
amaçlardan tam da bağımsız olmayan
şekliyle belirli bir hedef kiteleye hitap
ettiği görünen bir gerçektir.

göstererek dile getirilen negatif söylemler
gibi toplumsal meseleler kamu-oyunu
meşgul ettiğinden dolayı 2011’den itibaren
Türkiye akademiyasında bu mese-lenin
tartışılmaya başladığını görüyoruz. Bu
gelişmelere ek olarak, bu çalışmada gidilen
sınırlandırmalardan
genelini
yansıtan
‘Türkiye’de faaliyet gösteren’ çerçevesi ve
sivil toplum örgütlerinin de bu şekilde
dahil oluşu tam olarak ‘bizden’ bir bakış
ortaya koyabilmek, içe dönük eleştiriler
geliştirebilmek adına belirlenmiştir.
Kuram ve Kavramsal Yapı
Bilimin
tarihsel
yolculuğunu
ele
aldığımızda
karşımıza
çıkan
derin
külliyatın yanı sıra günümüzde “göç
araştırmaları” ya da “göç çalışmaları”
çeşitli alt disiplinlere ayrılmış, Türkiye’de
başlıbaşına bir alan olarak akademik ve
sivil toplum düzeyinde geniş örgütlenme
ve kurumsallaşma süreçlerine tabii
olmuştur. “Mülteci çalışmaları” ve/veya
“zorunlu göç çalışmaları” adı altında
kamu-özel işbirliği ile çeşitli inisiyatifler
kurulmuş hatta göç araştırmalarının kendisi,
üzerinde düşünülecek, hakkında yazılacak
bir olguya dönüşmüştür 15.
Daha genel perspektiften bakacak olursak
göç ve insan ilişkiselliği temelinde üretilen
düşünceler göç çalışmalarının yapıtaşını
oluşturmaktadır. Bu bağlamda karşımıza
çıkabilecek göç ve mekan, göç ve kültür,
göç ve ulus devlet, göç ve kimlik, göç ve
millet gibi ikili temalar bilimsel akademik
çalışmalara yol gösterici nitelikte olagelmiştir. Bu ikili yapılardan biri olan göç ve
temsiliyet bu çalışmanın ana temasını
oluşturmaktadır.
Temsil analizi kamusal alanda gerçekleşen
her çerçevelendirmenin, yaratılan her
imajın, içselleştirilen her söylemin eleştirel
bir okumasını yapmayı gerekli görür. Her
ne kadar kamusal söylem ile bireylerin
düşünceleri arasındaki ciddi farklılıklar
olsa da kamusal söylem yukarıda sıralanan

Yöntembilimsel Arkaplan
Türkiye’deki
Suriyeli
sığınmacılar
hakkında akademik düzeyde kurgulanan
imajlar ve bilimsel sınırların izini
süreceğimiz bu araştırmada, öncelikle,
Bkz. “Knowledge is not for knowing: knowledge
is for cutting.” Michel Foucault, The Foucault
Reader (1984).

16

Burada kurumsal gelenekten kastedilen
akademiyanın parçası olduğu yöntembilimsel ve
kuramsal külliyat, yani, daha açık bir ifade ile, hangi
konunun
çalışılabilir
olduğu,
araştırmada
uygulanılması beklenen analiz türlerinin ne olduğu,
çalışmada hangi kurallara uyulacağını öngören
bilimsel talimat ve tasavvurlardır.

17

(bkz. Sirkeci ve M. Murat Yüceşahin’in, eş yayın
yönetmenleri oldukları Göç Dergisi’nin ilk sayısına
yazdıkları “Editörden: Türkiye’de Göç Çalışmaları”
başlıklı giriş yazısına).
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cevap aranan araştırma soruları şu şekilde
sıralanabilir:
● Türkiye’deki
Suriyelileri
dert
edinen
çalışmaların
metinsel
düzeyde yap-tığı vurgular nelerdir?
● Türkiye’deki Suriyeliler hakkında
üretilen bilimsel anlatıların altmetinlerinde neler görüyoruz?
● Bilimsel araştırmalar konunun aciliyeti üzerinden mi yürütülüyor;
yoksa, belirli bir akademik istemsiz
gele-nek 18 dolayısıyla mı?
● Yapılan bu araştırmalar hangi
akademik disiplinlerden geliyor?
Türkiye’deki Suriyeliler nerede, ne
zaman, kimin alanına denk düşen
bir
çalışma
alanını
işgal
etmektedir?
● Araştırmaların hedef kitlesi kimlerdir?
Bu sorulara cevap verebilecek araştırma
tasarıları ise sırasıyla şu şekilde belirlenmiştir:
● Bu çalışmaların metin düzeyinde
yaptığı vurguları gösterebilmek için
çalışmalar
taranmış
ve
araştırmaların
türü,
anahtar
kelimeleri ve içeriği ayrı ayrı
kodlanarak içeriksel analize tabii
tutulmuştur.
● Türkiye’deki Suriyeliler hakkında
üretilen akademik söylemleri bulabileceğimi alt-metin / izlek taramasının
somut
şekilde
ortaya
konabilmesi için çalışmalarda yer
alan adlandırmalar ve göstergeler
ayrı
ayrı
kodlanarak
karşılaştırmalar yapılmıştır.
● Araştırmaların sosyal ihtiyaçlara
yönelik
mi,
yoksa
istemsiz

gelenekten
hareketle
mi
yürütüldüğünü
anlamak
için
çalışmaların yayım tarihleri ve
Türkiye’nin o tarihlerde içinde
bulunduğu sosyo-politik bağlam
ayrı ayrı kodlanarak kıyaslamalı bir
analiz kurgulanmıştır.
● Disipliner arkaplanlar kodlanarak
Türkiye’deki
Suriyeli
sığınmacıların
hangi
bilimsel
alanlarda ifade alanı bulduğu ve
hangi alanlarda ifade edilemediği
tespit edilmeye çalışıl-mıştır.
● Araştırmaların hedef kitlesinin
tespit edilmesi amacıyla yayının
dili, araştırma ya da araştırmacının
parçası olduğu kurumun türü,
araştırmanın verdiği mesaj ve
sonuçlar kodlanarak mukayese
edilmeye çalışılmıştır.
Bu araştırmaya dahil edilen çalışmalar
çeşitli çevrim-içi kanallar (Academia,
Research-Gate, Google Scholar ve
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tez tarama
merkezi) aracılı-ğıyla bir araya getirilmiştir.
“Suriyeli sığınmacılar” ve “Suriyeli
mülteciler” keli-meleri aratılarak elde
edilen ve belirli kurallara göre ayıklanan 19
bu 116 adet makale, çalışma raporu,
yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık
tezi, kamuoyu yoklaması, saha çalışması
ve konferans tebliği yukarıda belirtilen
kategoriler ışığında ayrı ayrı içeriksel ve
söylemsel analizlere tabii tutularak
sonuçlar kodlanmış ve en sonunda tüm
metin bir araya getirilerek kelime sıklığı
sayacı 20 programında taranmış, böylece
çalışmalarda kullanılan baskın, birincil
düzeydeki 21 temalar ve söylemlere
Örneklem oluşturma yöntemini yazının ilerleyen
kısmında bulabilirsiniz.
20
Kelime sıklığı sayacı İngilizce’deki word
frequency counter terimine karşılık gelecek şekilde
kullanılmıştır.
19

Burada istemsiz gelenekten kastedilen
halihazırda belirlenen bir programın parçası olmak,
zaman çizelgesine uygun olarak belli konudaki
akademik yönelimin temsilcisi olarak bilimsel
üretimin devamlılığını sağlamaktır.

18

Burada birincil düzeydeki temalar ve
söylemlerden kasıt Ferdinand de Saussure’un
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ulaşılmış,
eleştirel
söylem
analizi
sonucunda
ise
ikinci
dereceden
göstergebilimsel anlamlandır-malara 22
ulaşılmaya çalışılmıştır. Bir başka deyişle,
bu araştırmanın yöntemi belirle-nirken
incelenen metinlerin “akademik” bir anlatı
sunduğu gerekçesiyle niceliksel yapısökümcü yönelim araçları kullanılmaya
çalışılmıştır.
Araştırmanın en temel sorunlarından biri
yöntembilimsel kapsayıcılık üzerinedir. Bu
çalışmada populasyon Türkiye’de Suriyeli
sığınmacılar hakkında yürütülen tüm
çalışmaları içermektedir. Fakat bir araya
getirilen havuzda aynı çalışmaların farklı
dergilerde, farklı dillerde yeniden yazıldığı
ve paylaşıldığı görülmüştür. Bu durumda
karşılaşıldığında Türkçe dilinde yazılan
çalışmalar örnekleme dahil edilmek üzere
ayıklanmıştır. Şüphesiz bu durum içerik
analizinin niceliksel doğruluğuna olumlu
bir etki yaparken hedef kitlenin
belirlenmesine olumsuz bir etki yapmıştır.
Bunun yanı sıra bu çalışmada internete
yansıyan
Türkiye’deki
Suriyeliler
hakkındaki bilimsel araştırmalar dahil
edildiğinden
dolayı,
çeşitli
analiz
bulgularının tüm Türkiye akademiya-sını
temsil gücü sınırlıdır. İleriki çalışmalar
için; konu bazlı basılı akademik envanter
arşivi yapan kurumların bu araştırmaya
dahil edilmesi bu sorunu büyük oranda
ortadan kaldıracaktır. Burada belirtilmesi
gereken diğer husus ise Türkiye’de faaliyet
gösteren ulusal ve/veya uluslararası
organizasyonların saha çalışmalarının
sonuç raporları basılı malzeme olarak
yaygınlaştırıldığı takdirde bu araştırmaya
dahil edilmiş olup basıma ihtiyaç
duyulmayan
kamuoyu
çalışmaları
sunumları envanterden çıkarılmıştır.

Temel Bulgular
Bu araştırmaya dahil edilen çalışmaların
hangi tarih aralıklarında üretildiğine
baktığımızda 2015 yılında bir yığılma
görmekteyiz. Çalışmaların yıllara göre
dağılımını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

Tablo 1: Türkiye'deki Suriyeliler hakkında yürütülen
bilimsel çalışmaların yıllara göre dağılımı

2016 yılından 5, 2015 yılından 63, 2014
yılından 28, 2013 yılından 16, 2012
yılından 2 ve 2011 yılından yine 2 bilimsel
çalışma
bu
araştırmanın
temelini
oluşturmaktadır. 2015 yılı sosyo-politik
vesosyo-ekonomik açıdan Türkiye için en
“sıkıntılı” yıllardan biri oldu. Türkiye
tarihine seçim yılı olarak gelen 2015’te
“olaylı” iki genel seçim yapıldı, IŞİD ve
PKK baş aktörler olmak üzere çeşitli terör
olayları ve uzun dönemli çatışma ortamı
yaratan
operasyonlar
düzenlendi,
düzenlenmeye devam ediyor. Türkiye
Suriye’den en büyük göç dalgasını yine bu
dönemde aldı ve yine bu yılda Ege
Denizi’nde “kaçak” tekneleri batarak
dünya ciddi insanlık dramları ile karşılaştı.
Tüm bu gelişmeler ışığında 2015 yılında
akademik çalışmaların da sayısında
kaçınılmaz olarak artış yaşandı. Aynı bakış
açısı ile Türkiye – AB arasında geçen
“mülteci pazarlığı” nın damga vurduğu
2016 yılında da benzer bir artışı
görebileceğimizi söyleyebiliriz.
Yürütülen akademik çalışmaların hangi
disiplinlerden geldiğine baktığımızda ön
sıralarda sosyoloji, siyaset bilimi, kamu
yönetimi, dil ve edebiyat, uluslararası
ilişkiler ve coğrafya gibi sosyal ve
mekansal
disiplinlerin
geldiğini
söyleyebiliriz. Çalışmaların disipliner
dağılımını
yine
aşağıdaki
tabloda
görebilirsiniz.

kurucusu olduğu semiyotik ya da birinci dereceden
göstergebilimsel
anlamlandırmadır.
(Bkz.
İngilizce’deki first order signification)
Burada
belirtilen
ikinci
dereceden
göstergebilimsel anlamlandırma, Roland Barthes’ın
semiyotik
analizden
geliştirdiği
mitolojik
anlamlandırma sürecidir. (Bkz. İngilizce’deki second
order signification)
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Örneklemdeki araştırmaların ne tür kurumlarda yürütüldüğüne baktığımızda 116
çalış-manın
69’unun
üniversitelerce
desteklendiği ve bunların içinde Marmara
Üniversitesi (8), Kilis 7 Aralık Üniversitesi
(6), Mardin Ar-tuklu Üniversitesi (3) ve
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin (3) ön
sırada
olduğunu
gör-mekteyiz.
Çalışmaların kurum türüne göre dağılımını
aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

görmekteyiz. Ardından, bir üniversite
bünyesinde yürütülen saha araştırmaları ve
ardından
yazılan
makaleleri
(31)
görmekteyiz.
Daha
sonrasında
Türkiye’deki Suriyeliler özelinde kuramsal
tartışmaların yapıldığı makaleler (23)
gelmektedir. Sonrasında bu mesele
hakkında 12 yüksek lisans tezi, 3 tıpta
uzmanlık tezi ve 1 doktora tezi yazıldığını
görmekteyiz.
Örneklemimizin Türkiye’deki Suriyelilere
uygun
bulduğu
adlandırmalar
ise
kamuoyunu yansıtmakta ve “mülteci” ön
sırada çıkmaktadır. Tüm adlandırmaları
aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

Tablo 4: Türkiye’deki Suriyeliler hakkında yürütülen
bilimsel çalışmaların adlandırmalara göre dağılımı 23

Bu 116 akademik çalışmanın hangi kitleye
hitap ettiğine baktığımızda ilk sırada yine
kendi içine dönük bir bakışla “akademik”
(47) çevrelerin ilk sırada geldiğini
görüyoruz. Bu demek oluyor ki buradaki
çalışmalar öğrencileri bir sonraki araştırma
projelerini yine bu çalışmalar ışında
geliştirmeye davet ediyor. Kamuoyunu
bilgilendirmek amacıyla (31) yürütülen
araştırmalar ise ikinci sırada gelmektedir.
Sonrasında ise sosyal politika önerileri
getirenler (20), yurtdışı kamuoyunu
bilgilendiren ve Türkiye’deki Suriyeliler
için adım atmaya çağıranlar (8),
Türkiye’deki Suriyeli çocuk ve gençlerin
eğitimlerine destek olmak amacıyla eğitim
sistemi önerileri sunanlar (5), unutulmuş /
umursanmayan Suriyeliler için hükümeti
adım atmaya çağıranlar (3), geçici koruma
statüsü hakında hukuki düzenleme
önerileri getiren (1) ve doktorlara tıbbi

Tablo 2: Türkiye’deki Suriyeliler hakkında yürütülen
bilimsel çalışmaların disiplinlere göre dağılımı

Tablo 3: Türkiye’deki Suriyeliler hakkında yürütülen
bilimsel çalışmaların kurum türlerine göre dağılımı

Yütülen
çalışmaların
türlerine
baktığımızda ilk sırada ulusal sivil toplum
örgütlerinin yaptığı saha çalışmalarını (45)

Burada belirtilen “Suriyeli” adlandırması
herhangi bir diğer adlandırmayı tercih etmeyerek
kullanmayan çalışmaları belirtmek için verilmiştir.
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“mülteci”, “uluslararası”, “sığınmacı”,
“göç”, “etki”, “2016”, “sağlık”, “yaşam”,
“durum” ve “kamu” kelimeleri en sık
kullanıların kelimeler arasında ilk sırada
yer almıştır. 2015 yılının önemini ve
toplumsal kabul ya da red (etki, kamu)
bağlamında meselenin incelenmesine
büyük yer ayırıldığını yine burada
görmekteyiz. Bunun yanısıra uluslararası
kelimesiyle Türkiye’deki Suriyelilerin
dünya kamuoyu ile ilişkisinin; sağlık,
yaşam, durum gibi kelimelerle ise
çalışmalarda çoğunlukla meselenin insani
boyutlarının ön plana çıkarıldığını
görmekteyiz.
Sonuçlar ve Öneriler
Bu
araştırma
projesinde
yalnızca
Türkiye’deki Suriyelileri dert edinen,
kendine onlar hakkında bilimsel söz
söyleme
alanı
açan
Türkiyeli
akademisyenlerin ulusal ve uluslararası,
dolayısıyla hem Türkçe hem İngilizce
dillerinde hazırlanmış olan anlatısında
ortaya çıkan söylemler, çerçevelendirmeler
ve temalar incelenmiş olup Türkiye’de
faaliyet
gösteren,
ulusal
ve/veya
uluslararası, resmi ve/veya yarı-resmi sivil
toplum örgütlerinin raporları da dahil
edilmiştir. Bu çalışmayı yapmaktaki amaç
en başta Türkiye’de Suriyelilerin önemli
bir kamusal inceleme alanı haline gelmesi
ve belki de bunun ötesinde, üzerinde
tartışılacak bir konu haline gelmesinin akademik düzeydeki yansımalarını tespit
etmek-ti. Bu bağlamda yapılan içerik,
tematik ve söylemsel bazdaki analizler ile
Türkiye’deki
Suriyeliler
hakkında
“akademik” düzeyde konuşulan ve
konuşul(a)mayan
gelişmelerin
ortaya
konulması amaçlanmıştı. Temel bulgular
bize gösteriyor ki bu kıstaslara uyan ve
örneklem
içerisine
alınan
tüm
araştırmalarda aslında bilimsel dilin
ardında yatan gelişigüzel ve/veya alıcısatıcı
kurallar
bütünü
belirleyici
olmaktadır. Bu nedenle Türkiye’deki
Suriyeliler
hakkındaki
akademik
anlatılarda adlandırma, sınırlandır-ma ve
çerçevelendirmelerin
nasıl
yapıldığı
anlatılmalı ve makalelerde buna bir bölüm

müdahelede dikkat etmesi gereken
hususları
bildiren
(1)
çalışmalar
gelmektedir.
Çalışmaların
%91’i
Türkçe
iken
(106), %9’u İngilizce (10) dilinde
hazırlanmıştır.
Türkiye’deki Suriyelileri konu edinen
bilimsel anlatılarda karşımıza çıkan başlıca
temalar şu şekildedir: “çocuk”, “doğu”,
“eğitim”, “göç”, “hukuki statü”, “insan
hakları”, “kriz”, “sağlık hizmetleri”, “sınır”,
“sivil toplum”, “siyaset”, “sosyal uyum”,
“Suriyeli göçü”, “temsil”, “toplumsal
kabul”, “travma”, “Türkiye”, “uyum /
entegrasyon”, ve “yardım”. Elbette bu
temalar dışında çeşitli onlarca konu
işlenmiş fakat anlatıların kesişiminde bu
temalar karşımıza çıktığı için bu konuların
niçin öncelikle seçildiği, neden başka
temaların burada yer alamadığını ayrıca
düşünmemiz gerekmektedir.
Belirtilen çalışma alanları bu şekilde
sırallansa da her anlatı başka alt-metinleri
taşımaktadır. Bu alt-metinlerin izlerini
sürdüğümüzde ise, ki bu analizi yaparken
konu başlıkları adlandırma ve hedef kitle
kategorileri ile birlikte düşünülerek
sıralanarak kelime sıklığı sayacında
taranmıştır, kesişim noktasında karşımıza
başlıca şu konular çıkmaktadır: “ekonomi”,
“insani durum”, “kamp”, “komşu ülkeler”,
“sorun”, “toplumsal çatışma”, “yerel”, “iş
koşulları”, “kadın”, “kaygı”, “sosyal
endişe”, “uluslararası kriz”, ve “kent”.
Anlatılarda yer alan metin yüzeyindeki
birincil temaların al-metinde yer alan konu
başlıklarından bu derece ayrılması bize
akademik anlatının ahlaki konumu, etik
standartları,
kurumsal
kodları
ve
sınırlandırmaları
üzerine
yeniden
düşünme-miz
gerektiğini
ortaya
koymaktadır.
Bu analizler dışında, örneklemdeki tüm
göç anlatıları bir araya getirilerek kelime
sıklığı sayacı programında taranmış,
böylece çalışmalarda kullanılan baskın,
birincil düzeydeki temalar ve söylemlere
ulaşılmıştır. Sonuç olarak ortaya çıkan
tabloya baktığımızda “2015”, “Suriyeli”,
“2014”, “üniversite”, “sosyal”, “2013”,
21

Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu
ayrılmalıdır. Belki de bir adım ileriye
giderek toplumsal iletişimde hayat bulan
söylemlerin kamusal anlatıda yeniden
üretilmesinin önüne geçilmeli yahut
okuyucuların
anlatının
bu
yönlendirmesinin
farkında
olması
sağlanmalıdır.
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MÜLTECi KRİZİNE YENİ BİR BAKIŞ: AVRUPA’DA YÜKSELEN ZENOFOBi VE
AVRUPA ŞÜPHECİLİĞİ
Özlem Tunçel
ozlem.tuncel@boun.edu.tr
Suriye İç Savaşı ile başlayan mülteci
olması gibi nedenler ise Avrupa’ya gitmeyi
göçlerinin etkileri zamanla derinleşti ve
tetikliyor. 2
Avrupa Birliği ülkelerinin bu kriz
küresel bir sorun yarattı: mülteci krizi.
Dünyamız daha önceleri Suriye Krizi’ne
karşısındaki tutumu ise hem AB
ülkelerinin kendi aralarındaki uyuşmazlığı
benzer birçok insanlık dramı gördü, fakat
bu savaş ve kriz modern dünyanın bir
hem de böyle bir insani krize
parçası olduğu için önceki krizlere göre
yaklaşımlarını ortaya dökmüş oldu. Daha
önce böyle büyük bir göçle karşılaşmamış
daha büyük bir utanç uyandırıyor. Suriye
Krizi’ni inceleyebileceğimiz noktalar ve
olan bazı ülkeler dikenli tel örgülerle
önlem alıp bir zamanlar imzaladıkları
alanlar sayısız olmakla beraber, bu kriz
zenofobi
ve
Avrupa
Şüpheciliği
Schengen Anlaşması’nı bile göz ardı
(Euroscepticism) içinde kendine özel bir
edebildiler. Elbette bunu her ülke için
söylemek yanlış olur.
yer edinmek üzere. Avrupa içindeki
Göç ve göçmenlik kavramları aslında
mültecilerin sayıları artmaya başladıkça ve
Avrupa ülkeleri için yeni bir kavram değil.
savaş devam ettikçe bu iki alanın
gündemde önemli bir yer tutması
AB ülkelerince sık sık kullanılan
“entegrasyon”
kelimesinin
oluşması
kaçınılmaz.
Bu konuyu Avrupa Birliği (AB) ülkeleri
aslında Avrupa ülkelerinin gittikçe
çeşitlenmesi ile aynı zamana denk geliyor.
içerisinde incelemenin ise kendince bir
önemi var. Öncelikle iç savaşın
Almanya’daki Türkler, Hollanda’daki
Endonezyalılar, İngiltere’deki Pakistanlılar
başlamasından
sonra
Suriye’den
kaçabilenler ya yakın ülkelere ya da
ya da Fransa’daki Cezayirliler aslında çok
derin tarihi ve kültürel bir bağın örnekleri.
Avrupa
ve
Amerika
kıtalarındaki
akrabalarının yanlarına gittiler. Denklemin
Bu milletlerin göçmen olarak geldikleri
topluma uyumu ise Avrupa Birliği
içine IŞİD ve Rusya’nın da girmesi ile son
zamanlarda çok sayıda göç dalgaları
ülkelerince en çok istenilen ve çaba
harcanan konulardan biri olmuştur. Fakat
görmekteyiz.
Bu
göç
dalgalarında
mülteciler genellikle önce Türkiye gibi
çoğu zaman yukarıda bahsi geçen bu
yakın ve köprü olabilecek bir ülkeye daha
milletler kontrollü ve yasalara uygun bir
sonra da Avrupa’ya gitmeye çalışıyorlar.
şekilde bu ülkelere geldiler. Bir savaş
sonucu insanların canını tehlikeye atarak
Türkiye’de misafir statüsünde olmaları, iş
1
izninin ise geç verilmesi , sosyal devlet
botlarla Avrupa’ya gelmek istemesi hatta
ülke sınırları boyunca yürümeleri ise
koşullarının AB ülkelerinde daha iyi
alışılagelmişin dışında. Çok uzun bir
süreçte toplum düzenini oturtmuş Avrupa
ülkeleri için bu ani ve kontrolsüz değişiklik
ise kargaşa demek. Türkiye gibi
1
Türkiye’de mültecilere iş izninin
santimantal ülkelerde ise kayıtlı ve kayıtsız
verilmesi 2015 yazından itibaren tartışılan
3.5 milyon kişiyi barındırmak ise bir
bir konuydu. Ocak 2016 itibari ile izin
keşmekeş değil insanlık görevi olarak
verildi. Türkiye’de altı aydan uzun süre
nitelendiriliyor. Bunun arkasında ise
yaşayan 2.5 milyon Suriyeli, kayıtlı
oldukları illerde çalışma iznine sahip oldu.
2
2.5 milyon mültecinin içinde hem kamp
Murray, D. (2016, January 18). UNHCR.
içinde yaşayanlar hem de kamp dışı
Retrieved February 14, 2016, from
yaşayanlar da var.
http://www.unhcr.org/569ca19c6.html
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Türkiye’nin bu göçmenlerle paylaştığı
Zenofobi ve Avrupa Şüpheciliği konusuna
girmeden önce Batılı devletlerin (Avrupa
ülkeleri, ABD ve Kanada) Çinhindi
Savaşları sırasındaki tutumunu incelemek
yararlı olabilir. 1970’li yıllarda Vietnam,
Laos, Malezya, Tayland ve Kamboçya gibi
Çinhindi ülkelerinde çıkan savaş sonrası
birçok ülke yine milyonlarca mülteci ile
karşı karşıya kalmıştı. Yaklaşık 1.5 milyon
kişi bu savaşlar sonrası ülkesini terk etti.
Suriye Krizi’ne kıyasla küçük bir rakam
gibi görünse de Batılı ülkeler süreci
günümüz koşullarına göre daha medenice
halletti. Bunun nedenini uzmanlar iki
nedene bağlıyor. İlk olarak Çinhindi
krizinde göçmenlerin mülteci olarak
tanınması daha kısa sürdü, fakat mülteci
olarak kabul edilip sınırlar içine almak
yerine günümüzde batılı ülkeler ahlaki
olarak yardımı başka ülkelere para verip
sorumluluğu onlara yüklemekle çözüme
ulaşmak istiyor. İkinci olarak ise Batılı
ülkeler yaşananların sorumlusu olmak
istemiyorlar.
Suriye
İç
Savaşı’nın
büyümesi, savaşın ilerlemesine politik ve
ekonomik destekleri, Esad konusunda
hareketsiz kalmaları ve olanlara göz
yummaları gibi nedenlerle yüzleşmek
istemeyen Batılı devletler bu konuya
olabildiğince yabancı kalmayı tercih
ediyor 3.
Peki, Suriyeli mülteciler neden zenofobi ve
Avrupa Şüpheciliği için tetikleyici bir
unsur olacak? Bunu anlamak için öncelikle
kısaca zenofobi ve Avrupa Şüpheciliğinin
Avrupa’daki hikâyesine bakmakta yarar
var. Yabancıların sevilmediği, toplumun
çeperlerine itildiği ve hatta bu yabancıların
daha sonra sansasyonel cinayetler işlemesi
ya da bu cinayetlere kurban gitmesi gibi
hikâyelerle dolu Avrupa. Zenofobinin en
yaygın biçimi de dine göre yapılan
3

etnik, tarihi ve siyasi yakınlık söz konusu.
ayrımcılık olabilir. Avrupa Birliği’nin
kurucu babalarının hedeflediği barış ve
çoğulculuk fikri Müslüman topluluğa karşı
oluşan nefret ve ayrımcılık ile derinleşiyor
ve başka bir boyut kazanıyor; Avrupalılar
kendi
kimliklerini
sorgulamaya
başlıyorlar. 4 Müslüman kadınların İslam
tarafından bastırıldığını düşünen ve
Submission isimli kısa filmi ile büyük ses
uyandıran
Theo
van
Gogh
ve
Müslümanları Hollanda’da istemediğini
belirten politikacı Pim Fortuyn birkaç yıl
arayla suikasta kurban gidiyor. Yaşanan
buna benzer olaylar AB’deki göçmen
sorunu ve dinsel bütünlüğü sık sık
sorgulatmıştır.
Avrupa Şüpheciliğine gelirsek, bu konu
AB ülkeleri için adeta bir temcit pilavı
kıvamında. Durmadan ısıtılıp ülkelerin
önüne getirilen bu konu son yıllarda daha
da sık gündeme gelmekte. Birlik içinde
zamanla artan üye sayısı ve bazılarınca
kontrolsüz olarak görülen büyüme sonucu,
Avrupa ülkeleri birlik kurallarına uymakta
güçlük çekiyor. İnsan hareketliliği ile
alakalı Schengen Anlaşması ve Dublin
Sözleşmesi gibi yasaların ise Suriye Krizi
etkisinde delinmesiyle karşılaşıyoruz.
Avrupa-şüpheciliğini son zamanlarda
tetikleyen konular genelde üye ülkeler ya
da ülkeler arası sorunlardan oluşmaktadır.
Birliğin genişlemesi, İngiltere’nin birlikten
çıkmak istemesi, Yunanistan’ın birlik
ülkelerine yük olacak bir krize girmesi gibi
nedenler bu sorunlar arasındadır.
Zenofobi ve Avrupa Şüpheciliği’nin Suriye
Krizi ile alakası ise krizin bu iki tutumu da
yeniden ve daha güçlü şekilde harlamasıdır.
Kriz kendi başına mültecilerin ülkelere
giriş yapması ile domestik sorunlar
doğuruyor. Binlerce kişiyi barındırma,
topluma kazandırma, iş bulma, eğitim,
uyum gibi konularda ülkeler bireysel
sorunları zaten yaşıyorlar. Avrupa’da

Phillips, C. (2015, August 20). London
School of Economics Blog.
Retrieved February 14, 2016, from
http://blogs.lse.ac.uk/eurocrisispres
s/2015/08/20/syrias-refugees-whendid-the-west-become-so-heartless/
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toplamda kayıtlı ve kayıtsız Suriyeli
mülteci sayısını net bir şekilde vermek
mümkün değil. Fakat 2011 ve 2015 yılları
arasında Avrupa’daki 37 ülkede kayıtlı
olarak bulunan mülteci sayısı yaklaşık
900.000. 5 Bu sayının dışında Avrupa
ülkeleri içinde kayıp olduğu iddia edilen
10.000 Suriyeli çocuk da bulunmakta. 6
Yani sayılar tahminler üzerinden gidiyor.
Zenofobi konusunda Baltık devletlerinin
tutumu en çok dikkat çeken ve basında yer
alan noktaydı. Polanya’daki Hukuk ve
Adalet
Partisi’nin
[Prawo
i
Sprawiedliwość (PiS)] lideri olan Jaroslaw
Kaczynski
Polonya’da
hiç
camii
bulunmadığı ve bu yüzden de Hristiyan
mülteci dışında mülteci kabul etmek
istemediklerini,
hatta
mültecilerin
Polonyalılara zarar verebilecek parazitler
taşıyabileceğini
söyleyecek
kadar
cesurdu. 24 Bu noktada Almanya yıllardır
Avrupa Birliği’nin liderliği konumunda
olmanın getirdiği özgüven ve sorumlulukla
büyük bir adım attı ve Dublin Sözleşmesini
yok sayarak, Avrupa içindeki Yunanistan
ve Balkanlardan gelen mültecilere kapısını
açtı. Bu hareket hem şaşırtıcı hem de
tartışmaya açıktı; çünkü mültecilerin
Almanya’ya girmesi aynı zamanda
Avrupa’nın kalbine girmesi demek. Ayrıca
ırkçı akımların hâlâ durmadığı Almanya’da
yeni bir akım oluşmasını tetikleyebilirdi.

Türkiye’ye kıyasla Avrupa’daki mülteci
sayısı minimal olsa da bu noktada önemli
olan sayı değil bu kişilerin topluma nasıl
kazandırılacağı. Türk toplumu içinde
benzer din ve benzer kültür kaynaşmaya
yardımcı olmuyorsa Avrupa içinde bu
kimlik sorunları daha derin olacaktır.
Avrupa Şüpheciliği ’ne gelirsek, Suriye
Krizi var olan sorunların yanı sıra birlik
içindeki hatalı kısımları gün ışığına
çıkarmaktadır. Daha önceden var olan,
Yunanistan ekonomik krizi ve İngiltere’nin
üyelikten çıkma isteği gibi sorunların
üstüne böyle bir krizin gelmesi, birliğin
varlığını sorgulatmaya başladı. Şu an AB
ülkeleri arasında kriz ile alakalı çok büyük
ayrışmalar olmasa da krizin nasıl
yönetileceği ya da sorumluluk sahibinin
kim olacağına dair belirsizlikler sürüyor.
Ayrıca yıllardır Avrupa içinde yaşayan
fakat
entegrasyon
sorunu
yaşayan
Müslümanların sayısının giderek artacak
olması da birçok bilinmezliğe yol açacaktır.
Sonuç olarak, Suriye İç Savaşı ve mülteci
krizini, Avrupa Birliği ülkeleri için
zenofobik
akımların
ve
Avrupa
Şüpheciliğinin tırmanışa geçmesi olarak
görebiliriz. AB içindeki sorunların yanı
sıra binlerce insanın Avrupa’ya akın etmesi
hem ekonomik hem de sosyolojik
problemleri tetikleyecektir. Avrupa Birliği
bu
göçmenlerin
gelmesini
çeşitli
yöntemlerle çözmeyi denese de Avrupa’ya
geçmek isteyen insanları sonsuza kadar
önleyemeyecektir. Var olan karmaşık
denklemin içine Rusya ve IŞİD gibi iki
başka etkenin girmesi de süreci uzatacağa
benziyor.

UNHCR. (2015). Syria Regional Refugee
Response. Retrieved from UNHCR
Data:
http://data.unhcr.org/syrianrefugees
/regional.php
6
Al Jazeera. (2016, January 31). More
than 10,000 refugee children missing in
Europe. Retrieved from Al Jazeera:
http://www.aljazeera.com/news/2016/01/1
0000-refugee-children-missing-europe160131164555450.html
24
François, H. (2015, December – 2016,
January). The Strategic Implications of the
Syrian Refugee Crisis. International
Institute for Strategic Studies. Vol. 57 No.
6. pp. 7-20.
5
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MÜLTECİ KRİZİ GÖLGESİNDE ALMANYA VE FRANSA ÜZERİNDEN AVRUPA
ANALİZİ
Ali İhsan Akbaş
ihsan.akbas@boun.edu.tr
Mültecilerin varlığı Avrupa ülkelerinin
politik, sosyal ve ekonomik yapıları
üzerinde önemli etkiler oluşturabilecek
potansiyelde. Bu bağlamda AB'nin iki
önemli ülkesi olan Almanya ve Fransa'nın
mültecilere karşı genel tutumunu bilmek,
Avrupa'nın konuya olan tutumuna önemli
ölçüde ışık tutacaktır.

Başladığı tarihten bu yana Suriye savaşı
sadece Suriye'yi etkileyen bir anlaşmazlık
olmaktan çıkarak çevre ülkeleri birincil
derecede etkileyen ve hatta değişik
devletlerin üzerinde bir çeşit vekâlet
savaşına (proxy war) kalkıştıkları karmaşık
bir ilişkiler ağına dönüştü. Eski Baas rejimi
toprakları üzerinde ortaya çıkmış çeşitli
örgütler ve bu örgütler arasında yaşanan
silahlı mücadele, Suriye rejimi ile
muhaliflerin ve Rusya, ABD, İran ve
Türkiye gibi devletlerin de aktif olarak
sahada
yer
almaları
ile
beraber
düşünüldüğünde
ülkedeki
kaosun
boyutunun tahmin edilemez ölçülerde
olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Tüm bu
faktörlerin ülkedeki normal bir sivil yaşamı
olanaksız kıldığı sır değil. Tüm bu kaos
ortamında 2011'den itibaren Suriye dışına
kaçan sivillerin sayısı milyonları buluyor.
BM verilerine göre Suriye içinde yer
değiştiren yaklaşık 6 milyondan fazla, ülke
dışına kaçan ise 5 milyona yakın insan söz
konusu.1 Bu bağlamda sadece Türkiye'de
iki buçuk milyondan fazla2, Lübnan'da bir
milyon3, Ürdün'de ise 600.000 göçmen
kayıtlı bulunuyor.4

Suriye'den kaçarak daha iyi bir gelecek
için Avrupa'ya giden mültecilerin, varmak
istedikleri ana duraklardan biri olan
Almanya'ya varmaları süresince öncesinde
Türkiye'ye
geçmeleri
gerekiyor.
Türkiye'deki mülteciler iki büyük gruba
ayrılıyor. Şam ya da diğer büyük
şehirlerdeki orta sınıf mülteciler Türkiye'yi
genelde Avrupa'ya geçmek üzere transit bir
ülke olarak kullanıyor. Görece daha az
eğitimli ve kırsal bölgeden savaşın erken
dönemlerinde ayrılmış mülteciler ise
kültürel olarak kendilerini daha yakın
hissettiklerinden ötürü Türkiye ve Lübnan
gibi komşu ülkelere sığınıyor. İlk grubun
ise asıl varmak istedikleri nokta olan
Almanya'ya varmaları için birincisi Ege
Denizi'ni geçerek Yunanistan üzerinden,
diğeri ise Balkanlar üzerinden Doğu
Avrupa aracılığıyla olmak üzere iki büyük
rota söz konusu.

Suriyeli mültecileri bekleyen gelecek ve bu
insanların trajedisi sadece civar ülkeleri
değil, çapı binlerce kilometreyi bulan bir
coğrafyayı da ilgilendiren bir problem.
Savaşın yarattığı yıkımdan kaçarak
kendilerine daha iyi bir gelecek aramak
uğruna kaçak yollarla Avrupa'ya geçmeye
çalışan mültecilerin durumu da ayrıca
incelemeye değer. Yine BM tahminlerine
göre Almanya'da 484.0005, Yunanistan'da
480.0006, Sırbistan'da 313.0007, ve İsveç'te
105.0008 mülteci mevcut. Bu rakamlar
Suriye'ye komşu olan ülkelerdeki mülteci
yoğunluğuna kıyasla az olsa da Avrupa'da
genel itibariyle sosyal ve sistemsel
birtakım problemler yaratmış görünüyor.

Suriye'den
Almanya'ya
ulaşmayı
başarabilen mülteciler için olan genel
durumu bu konuda kapsamlı araştırmalar
yapmış Alman arkadaşıma soruyorum.
Nicholas, Almanya'da yaşananları şöyle
yorumluyor:
"Son bir yıl içinde mülteciler tarafından
Almanya'ya 1 milyondan fazla iltica talebi
oldu ve tüm bunlar Alman hükümetini zor
durumda bıraktı. Bu sayı Almanya'yı
Avrupa'nın en çok çok iltica talebi alan
ülkesi yaptı ve tüm Alman tarihinin de
dördüncü en büyük mülteci potansiyelini
30

Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu
oluşturdu. Mültecilerin oluşturduğu yüksek
sayıda talep ve Alman otoritelerinin
konuyla ilgili yetersizliğinden dolayı
Angela Merkel Ağustos 2015'te Dublin
Sözleşmesi'ni Suriye'den Almanya'ya gelen
mülteciler için durdurma kararı aldı.
Dublin Anlaşması AB üyeleri ile topluluğa
üye olmayan ülkeler arasında imzalanan
ve mültecilerin yasal statüsünün AB
kapsamında
ilk
girdikleri
ülkeyle
düzenlenmesini öngören bir anlaşma.
Almanya'nın bu anlaşmayı iptal etmesi
bazı insan hakları örgütleri ve uluslararası
medya tarafından desteklenirken diğer AB
hükümetlerinin de konuyla alakalı
eleştirilerine yol açtı. Ekim 2015'te ise
Dublin Anlaşması tekrar yürürlüğe girdi.

"Akdeniz’i geçen mültecilerin hayalinde
Almanya ya da İsveç'in aksine Fransa yer
almıyor. Bunun ise çeşitli nedenleri mevcut.
Bu bağlamda Fransa'nın konumu önemli
bir engel teşkil ediyor. Artık mülteciler
tehlikeli olan ve çoğu zaman trajedilerle
anılan deniz yolunu değil, kara yolunu
tercih ediyor. Bu nedenle onların ilk
noktası Fransa yerine Doğu Avrupa ve
Almanya oluyor. Diğer bir neden ise
Fransa'da önemli bir Suriye diasporasının
olmaması. Her ne kadar Fransa'nın Suriye
topraklarında kısa süreli bir idaresi söz
konusu olsa da, ülke içinde politik karar
alma mekanizmalarına etki edebilecek
derecede etkili bir Suriye diasporası yok.
Bunun önemli bir nedeni Suriyelilerin
Fransa yerine İngiltere'yi tercih etmesi.
Ayrıca Fransa hâlihazırda büyük ekonomik
problemlerle
boğuşuyor.
İşsizlik
oranının %10'u bulduğu bir ülke gelecek
açısından mültecileri cezbetmiyor denebilir.

Almanya'ya varan mülteciler önce vergi ve
üretim gelirleri gibi kriterlere göre Alman
eyaletlerine belirli yüzdeler ile dağıtılarak
çeşitli
kuruluşların
gözetimlerinde
tutuluyor. Alman ülkesine iltica başvurusu
yapan mültecilerin uzun kayıt süreleri
dâhilinde beklemeleri gerekiyor. Ancak bu
mülteciler için vardıkları ilk güvenli ülkeye
geri döndürülmeleri tehlikesi hala mevcut.
Ayrıca, her ne kadar mülteciler
Almanya'da sağ unsurlar tarafından tehdit
ve hatta şiddete maruz kalsa da ülkenin
büyük kısmı onlara iltica süresi içinde
gereken bürokratik işlemlerde yardım
ediyor ve yemek ve giyecek yardımı
yapıyor."

Bir diğer problem iltica taleplerinin
Fransa'da uzun bürokratik işlemler
gerektiriyor
olması.
Mültecilerin
taleplerinin işletimi süresince ki bu süre 9
ayı
bulabiliyor,
çalışmalarına
izin
verilmiyor. Fransa ile Almanya arasında
Münih’teki mültecilerin Fransa'ya geçişi
için anlaşmalar sağlanmasına rağmen
sadece 600 mülteci bu bağlamda
Fransa'ya gitmeye razı oldu. Whatsapp ve
Facebook gibi sosyal medya araçları
üzerinden
haberleşen
mülteciler,
Fransa'nın kendilerini iyi karşılamayan bir
ülke olduğundan yakınıyorlar. Bunun en
önemli nedenlerinden biri barınma
problemi. Fransa'ya iltica için başvuran
mültecilerin
sadece
üçte
birinin
barınmaları için gereken yapılar hazır
vaziyette. Diğer mülteciler barınma
problemlerini zor şartlarda çözmeye
çalışıyorlar. Sonuç olarak Fransa an
itibariyle sadece 65.000 iltica talebini
kabul etti. Toplam taleplerin yüzde 77,5'lik
kısmı ise otoriteler tarafından reddedildi.
Bir milyondan fazla iltica talebiyle karşı
karşıya kalan Almanya düşünüldüğünde bu
oldukça komik bir rakam."

Almanya mülteci krizindeki tutumuyla
insan hakları kuruluşlarından ve toplumun
genelinden destek gördü. AB'nin krize olan
yaklaşımını konusunda Alman şansölye
Angela
Merkel
üstlendiği
liderlik
pozisyonuyla büyük oranda takdir edildi.
Ancak bu krize her ülkenin tutumu
Almanya gibi olmayabiliyor. Bu konuda
önemli eleştirilerden birine hedef olan
ülkelerden biri de Fransa. Fransa'nın
mülteci krizi ile ilgili tutumunu
eleştirenlerden biri de ülkenin problemin
çözümünde daha aktif yer alması
gerektiğini düşünen Lucie:
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Suriye İç Savaşı ile ortaya çıkan mülteci
krizi başta Suriye'ye komşu ülkeler olmak
üzere birçok devlet için zor bir sınav
görünümünde. Savaşın uzun sürmesi ve
geniş alanlara yayılması mültecilerin
kendilerine Avrupa'ya kadar giden bir yol
çizmelerine yol açtı. Her ne kadar insan
hakları ve yaşam standartları noktasında
Avrupa'dan beklentiler yüksek olsa da,
Avrupa devletlerinin konunun çözümünde
şimdiye kadarki tutumları genel bağlamda
yetersiz. Savaşın tüm hızıyla devam ettiği
şu günlerde bizlere ve Suriyeli mültecilere
düşen ise bu durumun değişmesini umut
etmek.
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TÜRKİYE’DE VE AVRUPA’DA MÜLTECİ KAMPLARININ GENEL PROFİLİ
Rabia Kutlu & Selen Duruşkan
rabia.kutlu@boun.edu.tr & selen.duruskan@boun.edu.tr
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek
Komiserliği raporlarına göre 2.715.789
kayıtlı mülteciye ev sahipliği yapan
Türkiye bugün dünyanın en fazla mülteci
ağırlayan
ülkesi
haline
gelmiştir.
Yarısından
fazlasını
çocukların
oluşturduğu mültecilerin, 3RP Türkiye
2016-2017 raporuna göre, 2016 yılı
sonunda sadece 300.000’inin resmi mülteci
kamplarında ikamet edeceği tahmin
ediliyor. Bugün, Türkiye Cumhuriyeti
Başbakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini
sürdüren AFAD 10 ilde kurulan 25
barınma merkezinde Suriyelilere çeşitli
hizmetler vermektedir. Bugün, Şanlıurfa
tek başına 5 ayrı barınma merkezinde
111.268
mülteciye
ev
sahipliği
yapmaktadır.

olgusu, Türkiye’deki ve Avrupa’daki
mülteci kamplarının durumu, yerli
halkların mültecilere bakışı ve mültecilerin
umutları üzerine konuştuk.
Göç olgusunun tarihten bu yana insanın
hep bir parçası olduğunu görüyoruz.
Son yıllarda yaşananlara baktığımızda
sizce göç ve göçmenlik olgusu nasıl
şekillendi?
Dünya var olduğundan beri göç var. Çünkü
dünya var olduğundan beri savaşlar,
kıtlıklar ve bunlar gibi sorunlar var.
İnsanların gerek hayatta kalma amacı gerek
daha iyi yaşam şartlarına sahip olma isteği
neticesinde göç olgusu var oldu. Kavimler
Göçü’nden Hun İstilası’na kadar tarihte
birçok kez göç kavramıyla karşılaşıyoruz.
Ancak bugünkü göç hadisesi ve mülteci
krizi akıl almaz derecede büyüdü ve
insanlık dramı haline geldi. 20. yüzyılın
başlarında ulus devlet kavramıyla tanıştık.
Ulus devletlerin neticesinde kişilerin
kimlikleri daha da toplumsallaşmış ve
kurumsallaşmış
oldu.
II.
Dünya
Savaşı’ndan sonra birilerinin cetvelle
çizdiği sınırlar insanların hayatlarını büyük
ölçüde etkiledi. Örneğin Şanlıurfa’nın
Ceylanpınar ilçesindeki bir köyün bir kısmı
Türkiye’de iken diğer kısmı Suriye’de
kaldı; hâl bu iken biz bugün Suriye’de
yaşayanların Türkiye’ye göç hakkı olup
olmadığını
tartışıyoruz.
Geldiğimiz
noktaya baktığımızda ise bugün dünyada
mülteci sayısının en yüksek olduğu zamanı
yaşıyoruz, sayıları 60 milyon civarında.
Bugün Suriye krizi ile gündeme geliyor ya
da daha fazla görünür hale geldi bizim
açımızdan ama dünyanın en fakir ülkesi
Bangladeş’te bile bugün çok sayıda
Arakanlı mülteci var. Afrika’da, Orta
Asya’da dünyanın herhangi bir yerinde
yaşayan
insanlar
bugün
hayata
tutunabilmek için yaşadıkları yerden başka
yerlere göç ediyorlar. Hatta bu göç
olgusunun içine yasa dışı işçi çalıştırma

AFAD Suriye Raporunda barınma
merkezlerinde verilen hizmetler market,
ısınma, güvenlik, ibadethane, altyapı,
haberleşme, itfaiye, tercümanlık, psikososyal destek ve bankacılık olarak
sıralanmıştır. İnsani ihtiyaçların yanı sıra
sosyal ihtiyaçlara da vurgu yapılan raporda
Suriyelilere verilen eğitim ve mesleki kurs
destekleri üzerinde durulmuş, dinlenme
merkezleri, oyun parkları ve internet
hizmetlerinin de varlığının altı çizilmiştir.
Bu geniş hizmet penceresi akıllara hiç
kuşkusuz Suriyelilerin neden AFAD
tarafından uluslararası camiada öncü
model olarak kabul edilen ülkemizdeki bu
mülteci kamplarını terk ederek kendilerine
kamplar dışında bir hayat kurmaya
çalıştıkları sorusunu getirmektedir. Kamp
dışında ikamet eden mültecilerin tespitinin
zorluğu ve barınak, gıda gibi temel
hizmetlere ulaşımlarındaki yetersizliğin
gittikçe daha büyük sorunlara neden
olduğu düşünülürse kamp profillerinin
yeniden incelenmesinin büyük önem
taşıyan bir konu olduğu söylenebilir.
Uluslararası Mülteci Hakları Derneği
Başkanı Avukat Uğur Yıldırım ile göç
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boğulanlar
değil,
konteynerlerde
havasızlıktan boğulanlar da var.

sorununu da ekleyebiliriz. Körfez ülkeleri
bugün hiç mülteci kabul etmiyor ancak 2
milyon ya da 3 milyon yabancı çalışanın
olduğunu görüyoruz, asgari ücretin altında
bir maaş ile çalıştırıldıklarını biliyoruz.
Bunların
tamamını
hesapladığımızda
günümüzde tüm dünyada 350-400 milyon
insanın göçmen olduğunu söyleyebiliriz.

Türkiye’de yaşayan Suriyeli mülteciler
ne gibi sorunlarla mücadele ediyorlar?
Savaşın başladığı günlerden beri Türkiye
hep bir transit geçiş ülkesi oldu, hiçbir
zaman hedef ülke olmadı mülteciler için.
Türkiye’nin bugüne kadar yabancı işçi
çalıştırma gibi bir ahlakı ya da pratiği
olmadı. Türkiye’nin bu kadar fazla
yabancının bir anda gelmesiyle ilgili de bir
pratiği yok. Mültecilerin gelmesine en
fazla karşı çıkan ülkelerden Almanya ya da
Fransa’ya baktığınız zaman çok farklı
dillerden ve kültürlerden insana rastlarsınız.
Türkiye kendi içindeki halklar dışında
hiçbir zaman dil ve kültür açısından o
ülkeler kadar renkli olmadı. Bugün
Türkiye mevcut haliyle dünyanın en fazla
mülteci kabul eden ülkesi haline geldi.
Avrupa’nın kurumsallaşmış birikimiyle
aldığı 50-60 bin mültecinin yanında
Türkiye sadece bir günde Kobani olayları
sırasında 130 bin mülteciyi aldı. Türkiye
hazırlıksız oluşunun yanı sıra Suriye’deki
savaşın kısa sürede biteceğini düşündüğü
için mültecilere hep misafir gözüyle baktı.
Ancak
hali
hazırda
Türkiye’deki
kamplarda 365 bin kişi kalıyor.
Türkiye’nin mültecilere bakışı temel
ihtiyaçlarının giderilmesi ve başlarını
sokacakları bir çatıları olması yönündeydi.
Lakin bugün savaşın 5. yılını yaşıyoruz,
Türkiye’ye 10 yaşında gelen bir çocuk
bugün 15 yaşında. Dolayısıyla sadece
onların temel ihtiyaçlarının karşılanması
gereği değil, eğitim ve çalışma haklarının
da göz önünde bulundurulması gerekirdi.
O insanların yaşadıkları ülkede icra
ettikleri bir meslekleri vardı, kampta
yaşadıkları
süre
boyunca
işlerini
yapamadılar. Düşünün işinde çok iyi bir
doktor, Türkiye’de garsonluk yapmak
durumunda kalıyor. Çalışma hakları
konusunda bazı düzenlemeler yapılıyor şu
anda ancak yeterli değil, bir iş yerinde 10
Türk çalışıyorsa 1 Suriyeli çalışıyor.
Topluma entegre olmak konusunda da

Her gün Suriyeli göçmenlerin ölüm
haberleriyle uyanıyoruz. İnsanlar ne
gibi umutlarla böyle zorlu bir yolculuğa
çıkıyor?
Öncelikle hayatta kalma mücadelesi onları
savaşın, kaosun ve terörün olduğu yerden
kaçırıyor. Tüm hayatınızı bir sırt çantasına
yükledikten sonra istenmediğiniz bir
ülkeden başka bir istenmediğiniz ülkeye
doğru yola çıkıyorsunuz. Sadece savaştan
kurtulmuş olmak ve can güvenliğinizin
sağlanmış olması da insanca bir yaşam için
yeterli olmuyor çünkü insanların geleceğe
dönük, özellikle çocuklarıyla ilgili,
kaygıları var. Mültecilik bir tercih değil,
kendinizi mültecinin yerine koyduğunuzda
bunu daha iyi anlıyorsunuz. Bu insanlar
yaşadıkları ülkede doktordu, esnaftı,
öğretmendi veya işçiydi; evleri vardı,
dükkânları vardı. Ancak bir gün iş yerleri
bombalandı, evlerini terk etmek zorunda
kaldılar ve geride mal varlıkları kalmadı,
aileleri yok oldu ya da bir kısmı hayatını
kaybetti. Tüm bunlardan sonra gittiğiniz
ülkede size yapılan bir yardımla belki 5-10
kişilik ailenizle bir çadırın içinde yaşamak
zorunda kalıyorsunuz. Her insan, insanca
yaşamanın gereği olarak kendi alın teriyle
kazanmak ve yaşamak ister, çocukları için
iyi bir eğitim ister, sağlık koşullarının iyi
olmasını ister. Hepimiz evimizden kısa bir
süre için ayrılsak bile evimizi özleyerek
geri dönmek isteriz. Mülteciler belki de bu
evi arıyorlar; yani çalışabilecekleri,
çocuklarının okuyabileceği, düzenli bir
hayatlarının olduğu bir ev ortamı arıyorlar.
Bu arayış da bu ortamı bulana kadar devam
ediyor. Aslında umut bu; özlemini
duydukları evi bulmak. Bu umut
yolculuğunda
ise
sadece
denizde
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sorun çözülsün, o ülkeyi yeniden inşa
edecek olan buradan gidecek insanlardır.
Dolayısıyla onlara bu hakları sağlamak
hem Türkiye için hem de Suriye için büyük
bir kazanım olur.

sıkıntı çektiler çünkü yaşadıkları kamp
artık bir açık hava hapishanesine dönüşmüş
oldu. Yine evlenme konusunda sıkıntılar
yaşadılar, çünkü bekarlık belgesi isteniyor
ve bunu Suriye’den alabilmeleri mümkün
değil. Türk toplumunun Suriyelilere bakış
açısı da dilenciler üzerinden şekillendi ve
bir ötekileştirme söz konusu oldu. Ancak
durum o ki dünyanın en nitelikli diasporası
Suriyelilerdir. Sonuç olarak Türkiye’nin
hazırlıksız oluşu onların çalışma hakları,
sosyal güvence hakları ve topluma entegre
olmaları konusunda sıkıntılara yol açtı.

Hatay,
Kilis,
Gaziantep
ve
Kahramanmaraş
gibi
şehirlerdeki
mülteci kamplarının fiziki durumu
nasıl? Türkiye, mültecilere rahat
yaşamaları için ne gibi imkânlar
sunuyor?
Türkiye kamp konusunda gerçekten çığır
açtı diyebiliriz. Dünyanın birçok yerindeki
kampları ziyaret ettik ve birçoğunda durum
içler acısı. Türkiye, Birleşmiş Milletler’in
standartlarının üzerinde bir ev sahipliği
yapıyor. Türkiye’deki birçok kamp yapısal
anlamda çok büyük, içlerinde okulları,
sosyal donatı alanları, meslek edindirme
kursları gibi birçok bölüm var. Bu anlamda
takdire şayan bir iş yapılıyor, ancak bizim
kamplarımızda 365 bin kişi yaşıyor.
Otomatik olarak 2 milyonun üzerinde
Suriyeli de kampların dışında. Onlara
ilişkin şu anda, gelecek Avrupa Birliği
fonunun da kullanılarak, yapılması
planlanan toplum merkezleri var. Bu
merkezlerde
kamp
dışında
kalan
Suriyelilerin
sosyal
ihtiyaçlarının
karşılanması öngörülüyor. Hemen hemen
her 50 bin mülteciye bir toplum merkezi
açılması gibi bir hedef var ancak bunlar
henüz açılmış değil. Bu anlamda da geçen
her bir gün bir kayıp niteliğinde. Kamplar
bu yönleriyle iyi durumda fakat kamp
ortamından ev ortamına, hazır yiyen
durumundan üreten durumuna geçilmesi
gerek. Bu o insanların bile ahlakını
değiştirir, beş yıl hazır yiyen bir insan daha
sonra
çalışmak
istemeyebilir.
Ben
Suriyelilerin Türkiye halkı için misafir
değil, kardeş olduğunu telakki ediyorum.
Çünkü misafirden evinize geldiğinde hiçbir
şey beklemezsiniz ancak kardeşiniz için
aynı durum geçerli değildir. Şu ana kadar
kamplar için harcanan para mültecileri
istihdam etmeye yönelik iş kanallarının
açılması için harcanmış olsaydı durum çok

Peki, Türkiye’de kendilerine bir gelecek
görüyorlar mı? Eğer Suriye’deki savaş
biterse ülkelerine dönmek istiyorlar mı?
%80’inden daha fazlası savaş bittiği
takdirde Suriye’ye dönebileceğini söylüyor.
Hepsinin temennisi Suriye’deki savaşın
bitmesi ve oradaki koşulların iyileşmesiyle
Suriye’ye dönmek. Bu savaşın ne kadar
süreceği belirsiz. Savaş bitse dahi
Suriye’deki koşulların iyileşmesi uzun
zaman alacaktır. Irak ve Afganistan
örneğinde gördüğümüz gibi şu anda en çok
mülteci bu ülkelerdendir. O ülkelerdeki
savaş biteli belki on yıllar oldu, ancak hâlâ
oralardaki
koşullar
düzelebilmiş,
yaşanılabilir hale gelmiş değil. Suriye’de
de savaş bir süre daha devam edecek ve
koşulların düzelmesi zaman alacak gibi
görünüyor. Bu durum Suriyelilerin
Türkiye’deki
bağının
daha
da
kuvvetlenmesi anlamına geliyor. Özellikle
2. ve 3. nesil açısındansa Türkiyeli olma
kavramı söz konusu oluyor çünkü bugün
2.5 milyondan fazla Suriyeli geldi diyoruz
ama 100 binden fazla çocuk da Türkiye’de
doğdu. Burada Türkiye’nin yapması
gereken onların teknik özelliklerini tam
olarak değerlendirebilmelerini sağlamak,
onları topluma entegre edebilmek, yerli
halk ile mülteciler arasında iletişim zemini
oluşturmak, bu noktada dil sorunu çok
önemli. Mültecilerin çalışma haklarını
sağlamalı, eğitim konusunda onlara imkân
sunmalı ve kendi içimize almalı, genç nesli
de iyi yetiştirmeliyiz. Velev ki Suriye’deki
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daha farklı olurdu. Karşılıklı olarak
birbirimize çok şey katabilirdik. Bu
Avrupa’nınki gibi pragmatik bir bakış
değil, kardeşliğin bir gereğidir.

anlam ifade ediyor ki; onlar hiçbir zaman
yaşlanmayan her zaman diri kalan, birini
buruşturup attığınızda diğerinin gelmek
için hazır bulunduğu insan kitlesi.

Avrupa’daki kampların şartları nasıl?
Nicelik ve nitelik ihtiyacı karşılıyor mu?

Avrupa
vatandaşlarının
Suriyeli
mültecilere karşı tutumu nasıl?

Mülteciler Avrupa’ya ulaşmak için can
pahasına denizden geçmek zorunda, bunun
ardından uzun yolları yürüyebilmeleri
gerek bunun için sağlıklı olmaları şart.
Avrupa’nın daha ziyade girişi olarak
Makedonya ve Yunanistan’a baktığımız
zaman o ülkelerin süzgeç görevi
gördüğünü
söylenebiliriz.
Bugün
Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin %54’ü
18 yaş altı, geri kalan %46’sının ise önemli
bir bölümü kadınlar ve yaşlılar. Avrupa’ya
gidenlerin ise yarısından fazlası gençler ve
erkekler.
Avrupa
zor
koşullara
dayanabilecek, dayanıklı olan ve onun için
her şeyini verebilecek olan mültecileri
kabul ediyor, kamp görüntüleri de bunu
kanıtlıyordu. Mesela geçen hafta Calais
Kampı’na gittik; durum içler acısıydı.
Kampın olduğu bölge çok soğuktu, orada o
insanların hayatlarını devam ettirebilmeleri
çok zor. Bunun yanı sıra örnek niteliğinde
birçok donanıma sahip kamplar da var
ancak o kamplarda çok az sayıda insan
kalabiliyor. Mannheim’da böyle bir kamp
var fakat sadece 600 mülteci kalabiliyor.
Mülteciler tüm zorlukları geçip 1. ve 2.
seviye kamplarda kaldıktan sonra ise spor
salonları gibi alanlardaki kamplara
alınıyorlar ve orada dil öğreniyorlar veya
meslek kurslarına katılıyorlar. Bunların
tamamını geçtikten sonra ev, iş ve sosyal
güvence veriliyor. Ancak bu insanlar
hayatlarını bir şekilde riske atıp Avrupa’ya
gittiklerinde eğer bir vasıfları varsa,
dirençli iseler alınıyorlar. Mesela dört dil
bilen kalifiye bir mühendis kampta bir
gece bile yatırılmıyor ve bir eve alınıyor.
“Makbul mülteci, makbul olmayan
mülteci” gibi bir ayrım var Avrupa’da.
Mültecilerin Avrupa’da kalabilmeleri için
gerekli
fedakârlığı
gösterebilmeleri
bekleniyor. Mülteciler Avrupa için öyle bir

Yapılan bir araştırmaya göre Almanya
vatandaşlarının %54’ü, silah zoruyla veya
asker
eliyle
mülteci
akımının
engellenmesine
karşı.
Ancak
%80
civarında bir oran da Merkel’in açık kapı
politikasına karşı. Bir yandan da
Avrupa’da aşırı sağcı ve göçmen karşıtı
olan grupların özellikle üniversitelerde
güçlü olduğu görülüyor. Bu manada aşırı
sağcı partilerin de oy değerlerinin
yükseldiği gözlemleniyor. Bu kendinden
olmayan insanın dışlanmasıdır teknik
anlamda.
Her
ne
kadar
Avrupa
mültecilerden iş gücü anlamında yararlansa
da
toplum
kendinden
olmayanı
ötekileştirebiliyor. Orada doğmuş ve
büyümüş olan nesillerin bile devletten
ciddi manada korktuğunu ve ayrımcılıkla
karşı karşıya kaldıklarını gördük. Eski
nesil Avrupa vatandaşlarında ötekileştirme
eğiliminin daha fazla olduğunu söylüyorlar.
Tabi Avrupa’nın kendi içinde İslamofobi
denen bir korkusu var ve mültecilere bakış
açıları bu korku üzerinden şekilleniyor.
Avrupa’ya giden mültecilerin içinde ciddi
sayıda din değiştirenler var, çünkü din
değiştirdikleri zaman orada yaşamak onlar
için daha kolay hale gelebiliyor. 2015
itibariyle Almanya’da mülteci kamplarına
yapılan saldırı sayısı 1076, molotof
kokteyli veya taş atmak suretiyle. Kişisel
manada böyle bir kayıt yok; zaten
mültecilerin kendilerine yönelik saldırılarla
ilgili şikâyette bulunmasının imkânı yok.
En temel sorun mültecilerin gittikleri
yerlerde kendilerini anlatamaması, burada
dil sorununun önemi gözler önüne seriliyor.
Aslında dertlerini anlatabilseler topluma
daha iyi entegre olabilecekler.
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Tüm bu koşullara rağmen neden
Suriyeli mülteciler Avrupa’ya gidiyor?
Neden Türkiye’de kalmak istemiyorlar?

Tüm dünyayı ilgilendiren mülteci
sorunu nasıl çözülebilir? Sizin bu
konuda bir öneriniz var mı?

Burada menfaatler çatışması devreye
giriyor. Türkiye’de kalarak mesleğinizi
icra edemezken, Avrupa’ya gittiğinizde
eğer akademisyenseniz bir üniversitede
çalışabilirsiniz, doktorsanız bir hastanede
işe başlayabilirsiniz. Bu bir umut ışığı,
oraya kimse hakir görülmeye, zorluk
yaşamaya gitmiyor. Bunları yaşıyorlar ama
rahat bir hayat sürebileceklerine dair
umutları var. Nitekim bu umuda ulaşmış
tanıdıkları da var. Geçtiğimiz yaz kara
yoluyla Türkiye’den Avrupa’ya gitmek
için yürüyerek Edirne’ye giden insanlarla
görüştüm ve orada benimle aynı işi yapan
beş mülteciyle karşılaştım. Türkiye’de
avukatlık bu ülkenin vatandaşlarına
münhasır olduğu için eğer Suriyeli bir
avukatsanız ve iki ya da üç dil biliyorsanız
Türkiye’de işinizi yapamıyorsunuz. Biri
garson olarak çalışmış, bir diğeri ise
arıcılıkla uğraşmış mesela. Avrupa’yı ise
en azından mesleğini icra edeceği bir yer
olarak görüyor. Çünkü Avrupa’da bu kadar
ötekileştirme olmasına rağmen eğer
kalifiye bir kişiyseniz iş imkânına ve
sosyal
güvence
hakkına
sahip
olabiliyorsunuz. En azından kendiniz o
sıkıntıyı çekseniz bile çocuklarınızın
eğitim alabilmesi için Avrupa’ya gitmeyi
tercih edebiliyorsunuz; çünkü Türkiye’de
hâlâ 200 bin civarında Suriyeli çocuk
eğitim alamıyor. Bunun yanında burada
çalışma hakları da güvence altında değil
çoğu kaçak olarak çalışıyor ya da emeğinin
karşılığını
alamıyor.
Edirne’de
karşılaştığım bir kişi, üç ay boyunca maaş
alamadığını bu nedenle de üç aydır ev
kirasını ödeyemediğini ve sonunda ev
sahibinin onları evden çıkardığını söyledi.
En azından Avrupa’da emeğinin karşılığını
alamamak gibi bir durum söz konusu değil.

Biz mültecilik krizini konuştuğumuz
zaman kampları, yoldaki ölümleri, bu
insanların temel haklarını konuşuyoruz.
Ancak bu insanların her birinin
bulundukları yerde belirli bir düzenleri
vardı. Bu düzenin içinde evleri, aileleri,
işleri, çocuklarının okulu vardı. Suriye
büyük şehirlerin olduğu bir ülkeydi,
Afrika’nın balta girmemiş bir ormanı
değildi. Peki, bu ülke neden ve nasıl bu
hâle geldi, ilk olarak bunları konuşmamız
gerekiyor.
Mülteci
krizini
çözmek
istiyorsanız ve bunda samimiyseniz
mülteciliği doğuran sebepleri ortadan
kaldırmanız gerekir. Savaş üzerinden değil
de Afrika’daki su sıkıntısı üzerinden
konuşalım mesela. Bu sıkıntı nedeniyle
Afrika’da birçok insan göç etmek zorunda
kaldı ve kıtanın kendi içinde çok ciddi bir
göç dalgası oluştu. Buradaki göç dalgasını
önlemek için insanların su sıkıntısına
çözüm bulmak gerekiyor. Savaşlara
gelecek olursak, bugün dünyanın en çok
silah satan ülkeleri Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri.
Savaşların büyümemesi için ve savaşlarda
sivil halkın korunabilmesi için en yetkin
merci olan bu devletlerin bunlara çözüm
bulması gerekir. Ancak baktığımız zaman
hiçbir çözüm üretemediklerini görüyoruz.
Bugün NATO’nun gemileri mülteci
gemileri geçmesin diye Ege’de tur atarken,
aynı NATO kuvvetlerinin Suriye’de
güvenli bir bölge oluşturmak için
çabaladığını göremiyoruz. Sonra Birleşmiş
Milletler kaynak yetersizliği nedeniyle
kamplardaki yemek kuponu dağıtımına son
veriyor.
Mülteci
krizini
çözmek
istiyorsanız, önce onu doğuran sebepleri
ortadan kaldıracaksınız.
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İngiltere’ye Çok Yakın ama Bir O Kadar da Uzak:
CALAIS THE JUNGLE
Ceren Günel
gunelceren@gmail.com
Day-Mer (Türk ve Kürt Toplumu Dayanışma Merkezi) Genel Sekreteri
Oktay Şahbaz ile Röportaj

dönem
insanların
göçmenlikten
kaynaklanan sorunlarıyla, İngiltere’ye
yerleşim
sorunlarıyla
ilgileniyordu.
İnsanlar havaalanında iniyorlardı; birkaç
kurum-kuruluş vardı, buraya geliyorlardı.
İltica nasıl edilir, ev nasıl bulunur, sosyal
yardımlara nasıl ulaşılır, nerede yenip içilir
gibi çok temel ihtiyaçları karşılayan bir
kurum olarak başladı. Ama özünde de
sürekli bir politik yapısı olan bir kurum.
Türkiye’de belli bir sol gelenekten gelen
insanların bir araya gelip kurdukları bir şey.
O dönemlerde de burada Türkiyeli ve Kürt
toplumlara ciddi bir ilgi vardı. Özellikle de
Kürtlere karşı. Halepçe, Irak Savaşı, olup
bitenler… Babam diyor ki ilk geldikleri
dönemde
kalacak
yerleri
yokmuş,
kiliselerde yatıyorlarmış. Kiliseler onlara
kapılarını açıyordu, hatta rahipler kahvaltı
hazırlıyordu. Day-Mer de 95’e kadar
toplumun daha çok bu konudaki
sıkıntılarına yardımcı olmak için kuruldu
ve bunları yaptı. Fakat 95-96 sürecine
gelindiğinde, o dönemde bir ayrışım oldu.
İnsanlar buraya geldiklerinde, gerek
ekonomik gerek siyasi mülteci olsunlar,
amaçları 5-6 yıl kalmak; kimisi için ev
parası
biriktirmek,
kimisi
için
mahkemesinin düşmesini beklemek ama

İngiltere’ye çok yakın ama aslında
gördüğü muamele yüzünden bir o kadar da
uzak olan Calais’yi, İngiltere’de faaliyet
gösteren Day-Mer (Türk ve Kürt Toplumu
Dayanışma Merkezi) Genel Sekreteri
Oktay Şahbaz’a sordum. Day-Mer, kökeni
göçmenlik olan toplumların bir araya
gelerek oluşturduğu bir kurum ve geçmişte
benzer tecrübelerle karşılaştıkları için
Calais konusundaki hassasiyetleri büyük.
Bugüne kadar Calais için çeşitli
farkındalık
çalışmaları
ve
yardım
kampanyaları yaptılar ve Calais’yi üç kere
ziyaret ettiler. AB – Türkiye, mülteci krizi
temelinde vize görüşmelerini sürdürürken,
İngiltere’nin
de
AB’de
kalıp
kalmayacağına
karar
vereceği
referanduma hazırlanırken yaptığımız
röportaj oldukça yoğun olduğu için ben
sözü daha fazla uzatmayacağım:
Öncelikle Day-Mer
biraz bilgi verebilir misiniz?

hakkında

Day-Mer
aslında
1980’lerin
sonunda gelen Türkiyeli ve Kürt
göçmenler tarafından kurulan bir dernek.
1989'da ilk kurulduğunda, Türkiyeli ve
Kürt toplumları daha yeni geliyordu. O
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ve Kürt toplumlarını da etkiliyor. Diğer
toplumlarla beraber bizlerin de buna karşı
bir şey yapması gerekiyor.

sonrasında memlekete dönmekti. Fakat 9596’ya gelindiğinde burada yetişen bir
kuşak da oluşmaya başladı. Bu ülkeye
alışma, bu ülkede kendini daha rahat
hissetme, kendini İngilizce ifade etme…
Yavaş yavaş bir şeylerin oturduğu bir
sürece girildi ve Türkiye’ye gitme
muhabbetleri yavaş yavaş rafa kalktı. Artık
insanlar bu ülkede yaşayacaklarını,
çocuklarını bu ülkede büyüteceklerini
düşünüyorlardı.

Omuz omuza mücadele…
Evet omuz omuza, ortak yaşam için,
ortak sorunlara karşı ortak mücadele
edilmesi gerektiği konusunda yeni bir yol
aldı Day-Mer. Aslında biz artık kendimizi
göçmen bir kurum olarak görmüyoruz,
yerli bir kurum olarak görüyoruz. 95’ten
sonra İngiltere’deki siyasi, ekonomik,
sosyal mücadelenin bir parçası olduğumuz
için biz kendimizi buradaki bir kurum
olarak görüyoruz. Misyon belli: Ortak
yaşam ve ortak mücadele. Ve bu anlamda
bunu her alanda hissettirmeye çalışıyoruz.
Türkiye’deki
sorunlara
karşı
da
duyarlıyızdır ama İngiltere’deki sorunları
da gündemimize alırız ve bunları da
toplumumuzun
gündemine
koymaya
çalışırız. Toplum ne kadar yüzünü
Türkiye’ye dönerse dönsün, ne kadar
günlük hayatını Türkiye televizyonlarından
takip ederse etsin; toplum burada
yaşananları bilmek ve bunlara karşı
yapılacakların parçası olmak zorundadır.
Çünkü hayatlarını direkt etkileyecek şeyler.
Bu anlamda da Day-Mer’in her zaman
şöyle bir geleneği olmuştur, özellikle de
yeni yetişen genç kuşak tarafından daha
çekici bulunmuştur. Gençler kendilerini
burada daha rahat ifade etmişlerdir ve
burayı eğitim için ilk danışma yeri olarak
görmüşlerdir Day-Mer genci olup DayMer gençlik çalışmaları içinde yer almış
bizim birçok gencimiz çok iyi üniversiteler
bitirmiş, çok iyi kariyerler edinmişlerdir.

Vatandaş olmuşlar mıydı?
Ve o dönemde yeni yeni
vatandaşlık alınmaya başlandı, özellikle
94-95’te. Vatandaş olma, İngiliz pasaportu
alma… Çünkü o döneme kadar ilticadan
oturum almış bile olsan, Avrupa ülkelerine
gidebilmek için Travel Document (Seyahat
Belgesi) adı altında bir şey veriliyordu,
pasaport bile değil. Her yerde mülteci
olduğun belli oluyordu kısacası o mavi
kimlikle. Ama 94-95’ten sonra bu konuda
belli yasalar değişti, belli kolaylıklar
yapıldı ve insanlar vatandaş olmaya
başladılar. Biraz onun etkisi biraz da
çocuklarının burada yetişmiş olmasıyla
insanlar burada kalıcı olmaya başladılar.
Bizim
de
o
dönem
Day-Mer’in
çalışmalarını
gözden
geçirmemiz
gerekiyordu. Hala göçmen sorunlarıyla
ilgilenen mi yoksa yüzünü biraz daha
buraya, İngiltere’ye dönen, toplumun
buradaki sıkıntılarına, sosyal, ekonomik,
sağlık konusundaki sıkıntılarına sahip
çıkan, bu konuda toplumu harekete
geçirmeye çalışan, toplumun biraz o
Türkiye’den gelen siyasi özelliklerinden
dolayı, burdaki siyasi gelişmelerin bir
parçası haline mi getirecek gibi tartışmalar
yaşandı. Ve bu tartışmaların sonucunda,
Day-Mer’in burada, Türk-Kürt toplumları
ve İngiliz toplumları arasında bir köprü
görevi yapmasına karar verildi. Evet biz
Türkiyeliyiz ya da Kürt’üz, Türkiye’den
geliyoruz, belli bir geçmişimiz var; fakat
bu ülkede yaşıyoruz, bu ülkede
sıkıntılarımız var. İngiltere’de yaşanan her
hangi bir sosyal, ekonomik, siyasi bir
sıkıntı tüm toplumları etkilediği gibi Türk

İngiltere’deki
birçok
göçmen
kurum daha çok kendi toplumları
üzerinden çalışmalarını yürütüyorlar. Bu
yüzden de kendi toplumları dışında ilgi ve
saygınlık görmeleri biraz zorlaşıyor. Ama
biz böyle değiliz. Bizim İngiltere’deki tüm
sendikalarla ilişkimiz vardır. İngiltere’deki
siyasi partiler bizi yaptığımız işler
konusunda çok iyi tanırlar. Evet siyasi
olarak çeliştiğimiz çok yanları vardır, İşçi
Parti’sinden Muhafazakarlara, Liberallere
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bir tanesi. Ben Calais’ye üç defa gittim, her
gittiğimde kendimden utandım, yanımdaki
insanlar da öyle. Biz kendi insanlığımızdan
utandık.

kadar. Ama Day-Mer’in göçmen bir kurum
olarak özelliği bilinir ve saygı da duyulur.
İşte Unite Against Facism, Stop the War
gibi başka kampanya grupları olsun,
belediyeler olsun, bu anlamda sürekli bir
ayrım yaparlar. Biz de yaptığımız tüm
çalışmalarda bu insanları işin parçası
yapmaya çalışıyoruz. Yaptığımız her
çalışmada özellikle buraya ait kimliğimizin
ön plana çıkmasını istiyoruz. Biz buradaki
İngilizler kardeşlerimizle ve politik
gruplarla ne kadar iyi ilişkiler kurabilirsek,
Türkiye’de bugün bir şey olduğunda oraya
müdahale etme veya oranın sesini duyurma
konusunda daha etkili olacağımızı
düşünüyoruz. Örnek Gezi. Kimse Gezi
döneminde Türkiye’ye gazeteci bile
gönderemezken,
biz
buradan
4-5
sendikacıyı Gezi Parkı’na yolladık.
mı?

Calais’ye İngiltere’den giderken
pasaport kontrolü nasıl oluyor?
Bunu sorman iyi oldu, çünkü oraya
giderken gerçekten her ne kadar biz oraya
yardım için gidiyor olsak da gerek İngiliz
gerekse Fransız Hükümeti tarafından çok
ciddi aranıp taranıp gidiyoruz. İlk
gittiğimizde arabayla gittik ve kamyon ya
da kamyonet olmadığı için çok sıkıntı
olmadı. Fakat ikinci ve üçüncüde
kamyonlarla gittiğimiz için ciddi sıkıntılar
yaşadık. Mesela çok ilginçtir, son
gittiğimizden bir örnek vereyim. Yaklaşık
40 tane gönüllüyle gittik. Bu 40 kişinin
içinde İngilizler de vardı. Biz bu konuda
milletvekillerine
de
mail
yolladık,
gidiyoruz bizimle gelmek ister misiniz diye
davetiye yolladık. Otobüste de 14-15
İngiliz vardı ve buradan giderken trene
binmeden önce İngiliz Gümrüğü’nü
geçiyorsun,
daha
sonra
Fransız
Gümrüğü’ne giriyorsun. Her iki gümrükte
de ortalama 5 defa pasaport kontrolü
yapıldı ve bu insanların hiçbirinde AB’ye
ait olmayan bir pasaport yok. Hepsi İngiliz
ya da İrlanda pasaportu. İngilizlere çok
tuhaf gelmişti bu olay. “Niye bize bunu
yapıyorlar, sizin de İngiliz pasaportunuz
var.” dediler. Biz de onlara şöyle dedik:
Her ne kadar kırmızı pasaportumuz da olsa
o pasaporttaki isim Türkiyeli, Kürt,
Ortadoğulu ya da başka bir yabancı isim
olduğunda sana bir sürü zorluk yaşatıyor.

Türkiyeli olmayan sendikacılar

İngiliz. Kendi sendikalarında belli
düzeyde olan insanlardı. Dedik Türkiye’de
tarihi bir dönem yaşanıyor, sizin de gidip
İngiliz kamuoyu ile bunu paylaşmanız
gerekiyor, size davetiye çıkarıyoruz, gider
misiniz?
Calais
de
sizin
sadece
Türkiyelilerin
sorunlarıyla
ilgilenmediğinizi gösteren çok önemli bir
örnek.
Kesinlikle. Biz de göçmen ya da
mülteci geçmişi olan bir toplumuz.
Calais’de olup bitenler, oradaki insanların
yaşadıkları bundan 20-25 yıl önce bizim
toplumumuzun da yaşadığı şeylerdi. Artı
bir de işin politik bir yanı var. Kimse
çoluğuyla çocuğuyla o denizleri, o
zorluklara rağmen geçip Fransa’ya ya da
İngiltere’nin kapısına kadar çok istediği
için gelmiyor. İnsanların yaşam koşuları
dayatıyor.
Gerek
insani
yanına
baktığımızda gerekse politik anlamda
baktığımızda, sonuçta bizim kapımızda,
İngiltere’nin kapısında böyle bir şey olması
ve buna duyarsız olmak bence en temelde
insanlığımızı sorgulayacağımız şeylerden

Siz
göçmenlere
ulaşmaya
çalışırken kendi göçmen kimliğinizden
kaynaklanan sorunlarla da karşılaşmış
oldunuz yani.
Yani
tekrardan
göçmen
olduğumuzu hatırladık. Ben İngiliz iş
yerinde çalışıyorum, oraya gelen birçok
arkadaşım da öyleydi. Çoğu zaman
kendimizi İngilizce daha iyi ifade
edebiliyoruz. Kendimizi göçmen olarak
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gönüllülere ve bir şeyler yapmaya çalışan
kurumlara göre 8000-8500 arası göçmen
var. Otobanın bir kenarında insanların
çadırlar kurup yaşamaya çalıştığını
düşünün. Hiçbir şey olmadan. Elektrik yok,
sıcak su yok. Üç beş kuruş birikmiş parası
olanlar bir yerden çadır almışlar. Ama bir
çoğu
yolda
buldukları
poşetlerle,
kartonlarla kendilerine çadır yapmışlar. Ki
sürekli yağmur yağan bir yerden
bahsediyoruz. Gittiğinizde orada çamurun
içinde insanların yaşadığını görüyorsunuz.
Jungle demelerinin sebebi de bu.

değil, bu ülkede yaşayan insanlar olarak
görüyoruz. Ama bize orada göçmen
olduğumuz tekrar hatırlatıldı. Dönerken de
özellikle benim ve bir arkadaşımın
üzerinde çok ciddi arama yaptılar. İkimiz
de öğretmeniz, böyle ilginç bir yanı da var.
Yaptığımız işten, çalıştığımız okula kadar
birçok şey soruldu bize. Biz de buna hiç
anlam veremedik. Tamam pasaport
kontrolü yapılır, belli bir kimlik kontrolü
yapılır ama biraz sorgu gibi bir şeydi, çok
tuhafımıza gitti. Ve buradan giderken de
özellikle bize Jungle’a gitmeyin diyorlardı.

Jungle ismini kim vermiş?

Bunu diyen kimdi?

Oradaki insanlar kendisi vermiş.
Gittiğimizde bir protesto da vardı, “No
Jungle” diye bağırıyorlardı, gümrük
kapılarına yürüyorlardı. Yani onların
kendilerine taktıkları bir isim bu, çünkü
orası bir mülteci kampı değil. Bir mülteci
kampında mültecilerin temel ihtiyaçları
karşılanır: tuvalet, banyo, sıcak su, yiyecek,
içecek. Burada böyle bir durum yok.

İngiliz ve Fransız polisleri.
Neden gitmeyin diyorlardı?
Türkçesi olan vahşi bir orman gibi
çünkü. Gitmemizi istemiyorlardı oraya
sonuçta. Çünkü biz oraya ne kadar yardım
götürürsek o kampın ömrü o kadar
uzayacak. Onlar da oranın hayatının bir an
önce bitmesini istiyorlar; özellikle
Avrupa’nın göbeğinde böyle bir şey olması
hem
İngiliz
hem
de
Fransız
Hükümetlerinin imajları açısından çok
rezil bir şey. Avrupa’nın ortasında kimse
böyle bir şey beklemiyor. Kaldı ki
İngiltere’ye 50 mil bile uzaklıkta olmayan
bir yerden bahsediyoruz.
Görmezden
gelerek
edeceklerini mi düşünüyorlar?

Biz Day-Mer olarak Calais’yi ya da
Jungle’ı çok duyuyorduk ve gidip görmek
gerekiyor dedik. Bu konuda ilgili olan
arkadaşları topladık, işte değişik iş
kollarından insanları götürmeye çalıştık.
Avukat,
muhasebeci,
kültür-sanatla
uğraşan…
Götürdüğümüz
insanların
bazıları da Day-Mer üyesi değildi. Sadece
bu konuda bir şeyler yapmak isteyen, orayı
görmüş, duymuş insanlar.

yok

Yani evet.

Türkiyeli miydi bu insanlar
yoksa karışık mıydı ilk gittiğinizde?

Üç gidişinizde iyi veya kötü
yönde
herhangi
bir
değişiklik
gözlemlediniz mi?

İlk gittiğimizde sadece Türkiyeliler
olarak gittik. O dönemde Day-Mer üyeleri
kendi aralarında bir para toplamışlardı,
yaklaşık bir £2500 gibi. Ve gittiğimizde
bunu oradaki görevli kurumlara verdik.
Bunu yaptık ve daha çok orayı
gözlemlemeye gittik, yani insanlar nasıl
koşullarda yaşıyor. Bizi en çok etkileyen o
çadırların içinde çocukları görmekti. 2-3
yaşlarında, çamurun içinde çocuklar…
Yanımızda
götürdüğümüz
gençler
ağlayarak geldi mesela ve kendilerini

Bu çok önemli bir konu. Üç defa
gittiğimiz için ve üç defa da ayrı
zamanlarda gittiğimiz için biz bunu çok
rahat görebildik. İlk gittiğimizde, Ekim
ayında orada ne Fransız askeri ne Fransız
polisi vardı. Ama oraya gittiğimizde
birincisi oradaki insanlık dışı ortamı
gördük. Fransız ve İngiliz Hükümetlerine
göre 3000-4000 arası ama oradaki
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Peki neden farkında olmamışlar?
Medyada mı yer almadı?

sorgulamaya başladılar. Bu gençlerimizin
çoğu Türkiye’deki hayat koşullarından
haberdar veya yaşamış değil. Tamamen
İngiltere’de doğmuş ve büyümüş bir kuşak.
İlk defa yoksulluğu ve bu tarz sıkıntıları
çarpıcı bir şekilde gördüler.

Medyada çıksa bile negatif bir
şekilde çıkıyor. Bu konuda doğru düzgün
araştırma paylaşıp yapan kimse yok. Bizim
gittiğimiz dönemlerle başlayan bir çalışma
oldu, Stand Up to Racism’in yaptığı. Daha
sonra sendikalar gitti, en son Jeremy
Corbyn. Belli milletvekilleri gitti. Hatta
liberallerden, muhafazakarlardan gidenler
de oldu. Fakat biz milletvekillerine şunu
dediğimizde inanmıyorlardı ve inanmakta
da güçlük çekiyorlardı. Yani orada o
insanlara yardım eden bir kurum yok,
orada o insanlara yardım eden gönüllüler
var. Clare Moseley, geçen yıla kadar
Llyods
Bankası’nın
Uluslararası
Bölümü’nün
Müdürü
ve
Yatırım
Bölümü’nün Başkanı. Geçen seneye kadar
milyon pound’luk alışverişleri, pazarları
kontrol eden bir kadın. Ve kadın
Calais’deki mültecileri görüyor ve işini
bırakıp direkt oraya yardıma gidiyor.
Kendi koşullarıyla orada bir depo tutuyor.
Care4Calais diye bir kurum kuruyor,
sosyal medya üzerinden insanların buraya
yardım götürmesini teşvik ediyor ve orada
günlük gönüllü sayısına göre insanlara
dağıtım yapıyorlar.

Gittikten sonra biz bu konuda bir
kampanya örgütlemeye karar verdik ve bu
kampanyayı da üç ayak üzerinden
örgütlemeye çalıştık. Birincisi temel
ihtiyaçlar konusunda yardım: yiyecek,
içecek, elbise, battaniye, yorgan, çadır.
Bunu daha çok Türkiyeli ve Kürt
toplumları ve onlardan gelecek bağışlarla
yapacağız dedik.
İkinci ayağı ise özellikle bunu
parlamentoya taşımak, kapıların açılması
için
parlamenter
anlamda
baskı
uygulayabilmek.
Üçüncü ayağı ise, İngiltere vakıf
(charity) memleketi. Bunlar bütçeleri
milyon pound’larla hesaplanan vakıflar. Bu
vakıflar istediklerinde Afrika’nın hiç
duyulmamış bir yerine iki günde çadır kent
kurabilecek
güçteler.
Ama
Calais
kendilerine 50 mil uzakta olmasına rağmen
duyarsızlar. Kampanyamızın üçüncü ayağı
da bunlarla ilgili oldu. Yani sizin kapınızda
insanlar var, neden ihtiyaçlar ve yardımlar
konusunda bir şey yapmıyorsunuz?

Roxanne
Courtney,
BBC’de
çalışmış bir gazeteci, araştırmacı. Ben hep
kendim için yaşadım, şimdi insanlara
yardım etmek istiyorum demiş ve işini
bırakıp gelmiş. O kadar çok hikaye var ki
böyle. Gönüllülerin çoğu iyi eğitimli,
saygın kariyerleri olan ama belli insani
değerleri olan insanlar. Kimisinin politik
kaygıları var, kimisinin insani kaygıları var.

Bu konuda bir rapor yazdık.
Raporda daha önce giden, bu konuda
araştırma yapan gazetecilerle görüştük,
kendi gözlemlerimizi de paylaştık. Bunu
da geniş bir şekilde yolladık işte
milletvekilleri,
sendikacı,
aklımıza
gelebilecek vakıflara yolladık.

Kamplarda kimler kalıyor?

Parlamento’da 12 Aralık’ta bir
toplantı yaptık. Edmonton Milletvekili
Kate Osamor buna ev sahipliği yaptı. O
toplantıda
gördük
ki
İngiltere
milletvekillerinin Calais hakkında doğru
düzgün fikirleri yok. Çünkü onlara göre
Calais’de mülteciler var ama o mültecilere
bakan vakıflar var, onların temel ihtiyaçları
karşılanıyor.

Değişik ülkelerden insanlar var.
Suriyeli, Iraklı, Kuzey Iraklı Kürtlerden
tutun da Eritre, Sudan, Afganistan,
Somali…
Ne
zaman
başladılar?
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Kamp
gidişinizde?

Calais’deki kamplar 2000 yılından
beri var. O zamandan beri çevresinde ufak
tefek kamplar kuruluyor. Fakat bu kamplar
50-100 kişilik oluyorlardı ve belli bir
dönemden sonra kaçak yollarla İngiltere’ye
gelebiliyorlardı. Ha bir de öyle bir özelliği
var. O kamptaki 8500 kişinin tek bir
özelliği var: İngiltere’ye gelmek.

nasıldı

peki

ikinci

Daha da kötü tabii, daha da
kalabalıklaşıyor.
Oradayken
bile
çantalarıyla kampa
gelen insanları
görüyorsun, tertemiz üstleri. Nerelisin,
Afganistanlı? Hemen şu tarafa git…
Ülke ülke ayrılmışlar mı?

Neden İngiltere?

Ayrılmışlar,
topluluğunu kurmuş.

Yaptığımız
sohbetlerden
anladığımız şudur ki birincisi hepsi az çok
İngilizce biliyor. Buraya geldiklerinde dil
sorunu yaşamayacaklarını düşünüyorlar.
İkincisi aynı bizim toplum gibi onların da
burada
akrabaları
var.
Üçüncüsü
İngiltere’nin daha huzurlu, daha ferah bir
ülke olduğunu düşünüyorlar. Sebepler
farklı ama ortak hedefleri İngiltere’ye
gelebilmek. Bunu başarmak için de her gün
farklı metodlar deniyorlar. İşte İngiltere’ye
yük getiren kamyonlara tutunmaya
çalışıyorlar. Manş Denizi’nin altından
geçen tünelden geçen trenin arkasına asılıp
gelmeye çalışan var. Ama ölenler var, öyle
hikayeler duyduk ki biz orada artık yeter
dediğimiz anlar oldu. Sudanlı bir annenin
çocuklarının gözü önünde kamyona
binmeye çalışırken düşüp arkadan gelen
araç tarafından ezildiğini, Afganistanlı bir
çocuğun trene binmeye çalışırken altında
kaldığını, kamyonun dondurucu kamyon
olduğunu bilmeyip içeride donup ölen kişi
olduğunu…

herkes

kendi

İkinci gittiğimizde bizi en çok
sevindiren olay şuydu. Fransız hükümeti
600-800
kadar
çocuk
ve
kadını
yakınlardaki
gençlik
hostellerine
yerleştirmiş. Bu güzel bir gelişmeydi ama
askerleri, polisleri görmemiz, herkesin
potansiyel suçlu gibi davranılması bizi de
etkiledi. Biz de sonuçta göçmen bir
toplumdan geliyoruz.
Üçüncü gittiğimizde ise çok daha
kötü şeyler duyduk. Paris’teki olaylardan
sonra zaten göçmen toplumlara karşı
Paris’in içinde bile sıkıntılar var.
Sivil insanlardan bahsediyoruz
değil
mi,
onların
ırkçı
yaklaşımlarından?
Evet ırkçı yaklaşımlar daha da arttı.
Çünkü siyasi partiler de bunu kullandı.
Ortadoğu’da olup bitenlerden daha çok ya
da kendilerinin neler yaptığından daha çok,
onların
bizim
burada
huzurumuzu
bozmaya gelen insanlar olduğunu anlatarak
ırkçılığı körüklediler.

Dediğim gibi her gittiğimizde
koşulların daha kötü oluğunu gördük. İlk
gittiğimizde polis ve asker yoktu. İkinci
gittiğimizde Paris’teki olaylardan sonraydı
ve trenden çıkar çıkmaz her 100 metrede
bir silahlı polislerin, askerlerin olduğunu
gördük. Ve durur durmaz hemen tepene
üşüşen polisler bunlar. Yani Türkiye’deki
olağanüstü hal gibi. Kampa bile
girdiğimizde, bir kere İngiliz plakası
olduğu için hemen “Niye geldiniz burada,
ne işiniz var, size ne, gidin ülkenize” gibi
saçma sapan şeyler…

Son gidişimizde daha kötü şeyler
duyduk. Mesela aşırı sağcı grupların
kampları bastığını öğrendik. Ya da aşırı
sağcı grupların otobanlarda ya da orada tek
gezen göçmenleri yakalayıp kemiklerini,
ayaklarını,
kollarını
kırana
kadar
dövdüklerini… Ya da diyelim kampta
yangın çıktı. Kampta elektrik olmadığı için
akşam mum kullanıyorlar ve rüzgar
vurunca ister istemez yangınlar çıkıyor.
Fransız hükümeti kamp bölgesini yasal bir
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Fransız hükümeti konterynerları
kendi
belirledikleri
sayılara
göre
koyuyorlar. Onlara göre 3000-4000 ama
oradaki gönüllülere göre 8000 insan
olduğunu söylemiştim. 500 tane konteyner
koymuşlar, her konteynerda en fazla 5
kişinin yaşadığını düşün toplamda 2500
kişi. En temelde bu yetersiz. Ve iş sadece
konteynerla bitecek durumda değil. Sıcak
su, içme suyu… Bu tür ihtiyaçları var.
Mültecilere kendi alışkın oldukları yaşam
koşulları daha cazip geliyor. Oradaki
yardım kuruluşları da böyle yaklaşıyor;
şimdi adam konteynerda kalıyorsa tabii ki
yardım konusunda daha çekimser kalacak,
çadırda kalıyorsa daha çok edecek.
İnsanlar o yardımı kaybetmek istemiyor.
Artı konteyner bölgesi Fransız hükümeti
tarafından yönetiliyor. Oraya giriş çıkışlar
kontrollü oluyor.

bölge olarak tanımadığı için yangın
alanında değil, uzaktan su sıkmaya
çalışıyorlar ve müdahale etmiyorlar.
Mesela hamile bir kadının yangından
dolayı durumunun ağırlaştığı konusunda
bir şey söylendi ve kadını kampın içine
girip almıyor ambulans. Kadını kapıya
kadar senin getirmeni istiyorlar. Bilerek
yapıyorlar, tamamen yıldırmak için.
Irkçı gruplar da tamamen sivil
olmayabilir?
Yani polislerin bunları gördüğünü,
bunlara göz yumduğunu oradaki gönüllüler
söylüyor. Bunun ispatları da vardı. Çünkü
polisin tavrını görebiliyorsun.
Biz de yeni bir rapor yazma
aşamasındayız. Bu zamana kadar oradaki
insanların durumundan bahsediyorduk ama
şimdi işin rengi değişti. Irkçı saldırılar
çoğaldı, insanlara daha kötü muamele
yapılıyor. Kampın güneyi zaten şu an
kaldırıldı. Fakat o insanları nereye
gönderecekleri konusunda bir plan yok.
Büyük bir olasılıkla 2000 yılından beri
olduğu gibi insanlar oradan çıktıklarında
gidip başka bir kamp kuracaklar. Ta ki o
kamp yıkılana kadar.

Yeni
bir
gelemiyor yani.

göçmen

rastgele

Gelemiyor. Ve ister istemez yardım
kuruluşları da giremiyor oraya.
Mültecilerin çoğu Fransa’ya iltica
etmiyor, çünkü Fransa’nın iltica yasaları
çok daha ağır. Ve iltica ettiklerinde
kendilerinin resmiyete döküleceğinden
endişe ediyorlar, sınır dışı edilmelerinin
çok daha kolay olacağını düşünüyorlar.
Bizim aldığımız rakamlara göre (resmi
değil) bu kamplarda yakalanıp kendi
ülkelerine gönderilen en az 1000 insan var.
Fransa’ya iltica başvurusu yaptıklarında da
mülteci kampına alınıp oradan da
ülkelerine gönderileceklerinden korkuyor
insanlar. O riski almak istemiyorlar.
Ellerinde ne var ne yok yola verip
gelmişler ve o yoldan da geri dönmek
istemiyorlar.

Polislerin şey yaptığını da öğrendik
bazen, kaçak yollarla gelmeye çalışan
mültecileri
yakaladıklarında
polis
arabasına bindirip Fransız sınırından
Belçika sınırına götürüp orada bırakıp
ayakkabılarını ve çoraplarını çıkartıp geri
geldiklerini
söylüyorlar.
Tamamen
insanları
bu
anlamda
yıldırmak,
usandırmak,
korkutmak…
Kimisinin
Belçika
polisi
tarafından
orada
tutuklandığını duyuyoruz. Bu insanlar
adam
öldürmemiş,
kimseye
zarar
vermemiş. Dertleri sadece buraya gelip
biraz daha insani koşullarda yaşayabilmek.

Orada tanıştığımız ve İngiltere’ye
gelebilen insanlar da oldu. Kürt bir
arkadaşımız
vardı
mesela,
Iraklı.
Geldiğinde aradı, bizde kaldı. İltica etti;
İçişleri Bakanlığı da onu Manchester’a
verdi, şu anda çalışıyor. Böyle hikayeler de
var ama çok az.

Peki Fransa’nın üç önerisi neden
kabul edilemez? Kampı boşaltmak,
konteynerlarda yaşamak ve iltica
başvurusu?
Bu
insanlar
neden
Fransa’ya iltica başvurusu yapmak
istemiyorlar, sonucu ne olur yapsalar?
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İngiltere’nin yaklaşımını
değerlendiriyorsunuz?

nasıl

yüzlülüğün, bu hipokrasinin geldiği nokta.
İngiliz Hükümeti’nden bizim de talebimiz,
mültecilerin de talebi gümrük kapılarının
bir an önce açılması, insanların buraya
gelmesi ve burada yaşayabilecekleri daha
güvenli koşulların yaratılması.

Hiçbir anlamda kabul edilemez.
İngiltere ve ABD’nin Ortadoğu’da
çıkardıkları savaşları bir kenara bırakalım,
insani bir duruma verilen tepki olarak bile
baksak. Ya da diğer Avrupa ülkeleri ile
karşılaştırırsak mültecilere kapılarını en az
açan ülke. Almanya yaklaşık 1.000.000
alırken, diğer ülkeler 50.000-100.000
alırken, İngiltere çok komik bir 20.000’lik
rakamdan bahsediyor ve bu rakam da 2020
yılına kadar alacaklarının sayısı. Şu ana
kadar bu program çerçevesinde net
aldıkları insan sayısı ise 216!

Bu sorun için geçici bir
çözümken, uzun vadede ne yapılmalı?
Ortadoğu’dan çekilmeli. Savaşlar
durmalı. Bir an önce orada daha huzurlu
bir ortamın oluşması için çalışılmaya
girilmeli ve oradaki en ilerici, en politik
kesimlerle bir an önce masaya oturulmalı.
Yani son dönemlerde bu konuda
cankurtaran olarak Türkiye hükümeti
görülüyor. AB Türkiye arasında pazarlıklar
yapılıyor. Ama Türkiye Hükümeti bu
konuda ne kadar deva olabilir? Türkiye
göçmen sorunu gibi bir konuyla ilgilenme,
bunu yönetme gibi bir becerisi olan bir üke
değil. Mesela Almanya gibi değil.
Almanya yıllardır göçmen toplumların
geldiği bir ülke ve bu anlamda da bir şeyler
yapabilecek bir ülke. Ama Türkiye’nin
böyle bir durumu yok, böyle bir kaynağı
yok. Kaldı ki Türkiye güvenli olmayan bir
ülke statüsünde şu an. Güneydoğu’da olup
bitenler, IŞİD’le ya da diğer gruplarla
yapılan ilişkiler. Türkiye aslında bu
göçlerin devam etmesi konusunda bir
şeyleri de dürtüklüyor. Güneydoğu’da
kendi halkına açtığı savaşla bir kere onları
göç etmeye zorluyor. Bu insanlar belki
önce batıya, İstanbul’a gelecekler ama belli
bir dönemden sonra oradan da Avrupa’ya
çıkacaklar.
Onun
dışında
Suriye
politikası… Orada Kürtlerle girdiği
savaşlarla, orada girdiği muhabbetlere
oradaki halkları göçe zorlayacak. Önce
Türkiye’ye ama buradan yine Avrupa’ya.
BBC’de şu görüntüler vardı en son: Türk
Sahil Güvenlik ekipleri göçmenleri taşıyan
botlara sopalarla saldırıyor. Onun dışında
bizim duyduğumuz; botlara yaklaşıp
elektrik verdiği, botları bıçakladığı.
Türkiye şu an kendine görev biçti ya biz
göçmen akımını durdururuz diye. Bu akımı
da böyle durduruyor, daha fazla insanı
ölüme yollayarak.

İngiliz halkında ise şöyle bir
değişim oldu, özellikle de Aylan Kurdi’nin
ölümünden sonra, İngiliz halkında
göçmenlere karşı ciddi bir sempati gelişti.
Sıradan
bir
İngiliz’den
şunu
duyabiliyorsun: Gelsinler, benim evimde
iki kişilik yer var. Ya da bazı belediyeler
dediler ki biz kendi belediyemizde
mültecilere 50 tane yer ayırdık. Ama
İngiliz hükümeti bunu duymazlıktan
geliyor. Aslında yasal olarak böyle bir
mecburiyeti var ama şu an bunu pek taktığı
yok. Bu anlamda da biraz şeye oynuyor.
İngiltere’deki
Muhafazakarlar,
son
zamanlarda biraz da UKIP ile gelişen o
sağcı yönelimin de kaymağını yemek
istiyor. Onun için de böyle çok sert bir
tepki gösteriyor. Yoksa Parlamento’daki
diğer partilere baktığımızda, mesela İşçi
Partisi daha fazla göçmenin alınmasını
istiyor. Ya da Liberaller. Bu insanlara belli
bir insani yardımın yapılmasını istiyorlar.
Eğer biz Ortadoğu’dan veya
dünyanın çeşitli yerlerinden insanların
kapımıza dayanmasını istemiyorsak, o
zaman gidip Ortadoğu’da veya başka yerde
insanların ülkelerini nasıl yöneteceklerine
burnumuzu sokmamalıyız. Irak Savaşı’nın
etkileri ortada. Bugün Ortadoğu’daki her
şeyin biraz da temeli ora gibi görünüyor.
Bunun Suriye’ye yansıması, daha sonra
bizim ülkemize yansıması. Bunda Avrupa
ülkelerinin mesuliyeti var. Bu iki
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Türkiye nasıl hareket etmeli
mülteci
krizi
ve
Suriye
konusunda?

krizinden canı yanmış Avrupa ülkeleri
neredeyse yılana sarılıyorlar.

Türkiye en temelde kendi elini
ayağını çekmeli, kendi içinde huzura
gitmeli. Daha sonra da kendisini
ilgilendirmeyen
konularda
bir
şey
söylememeli. Özellikle de Ortadoğu’da
olup bitenleri oradaki halkların kendisine
bırakmalı ve kararlarına saygı duymalı.
Yoksa Ortadoğu’dan bana ne düşer, ben
burada nasıl bir pay edebilirim, Osmanlı
yaklaşımıyla kendimi nasıl genişletebilirim
değil de daha çok oradaki halkların
çıkarlarını ve huzurunu düşünen bir
yaklaşıma gitmeli. Yoksa öyle görünüyor
ki Türkiye de yavaş yavaş böyle bir
savaşın içine çekiliyor. Düne kadar
Ortadoğu’da daha huzurlu bir ülkeyken, şu
anda üç ayda bir bombaların patladığı,
ciddi ölümlerin olduğu … İktidarın
kendisine ders çıkarması ve sorumluluk
alması gerekiyor. Bizi bağlayan bombaları
kimin attığı değil, ülkeyi bu koşullara
getiren süreç.

Ortada buluşulur ama bu bir çözüm
olmayacak. Ortadoğu’daki o katliamlar,
savaşlar… Orada huzur olmadığı sürece
göç devam edecektir. Türkiye’de de resmi
rakamlara göre 2.000.000 ama eminim
resmi olmayan rakamlara göre 3.000.000
falan mülteci var. Türkiye bunu
kaldırabilecek altyapıya sahip değil; eğitim
olsun, konut olsun. Bunun kontrolünü de
sağlayamayacaktır. Ve bu böyle devam
edecektir.

Uzun vadede sonuç ne olur?

Peki
İngiltere’nin
referandumu
hakkında
düşünüyorsunuz?

AB
ne

Benim
kişisel
görüşüm
İngiltere’nin çıkmasından yana. Bunu
göçmen karşıtı bir tavırla tartışmıyorum.
Bu ülke 2. Dünya Savaşı’ndan beri sürekli
olarak göçmenlerin emeğiyle ayakta
durmuş bir ülke ve bu anlamda da bunun
devam etmesi gerekiyor ki böyle bir
ihtiyaç da var.

Peki bu doğrultuda AB Türkiye
ile olan ilişkilerinde nasıl hareket
etmeli?

Peki sizce neden çıkmalı?

AB kendi değerleri olarak neleri ön
plana çıkartıyor? İnsan haklarına saygı,
demokrasi, ifade özgürlüğü, her anlamda
eşitlik, etnik kimliklere saygı, LGBTİ
bireylere saygı, işçi hakları… Ama bugün
baktığımızda pazarlık yaptığı ülkenin bu
değerleri
tamamen
yok
saydığını
görüyoruz. Bugün Türkiye’de gazeteciler
vatan haini olarak tutuklanabiliyor. Bugün
hala etnik azınlıklar kimlikleri, dilleri,
kültürleri açısından saygınlık görmüyorlar,
hiçbir anlamda temsil edilmeyen halklar.
Hala Türkiye’den bahsederken işçi kazaları
ve ölümleriyle bağdaştırabiliyoruz, bunun
en çok yaşandığı ülkelerden biri olma
özelliğini koruyor. Hala sendikalaşma,
örgütlenme hakları suç sayılıyor. Avrupa
ülkelerinin böyle bir ülkeyle pazarlık
yapması, böyle bir ülkeyle masaya
oturmaları utanç verici. Ama mülteci

Değerlerini tamamen yitirmiş bir
AB’nin içinde kalmanın hiçbir özelliği yok.
Daha çok temel ihtiyaçlar, temel haklar
açısından bakmamız gerekiyor.
Calais’e
dönersek,
görevli
kurumları hatırlatmamı istemiştiniz.
Care 4 Calais, La Bourge gibi
birkaç tane tamamen oradaki gönüllülerin
bir araya gelmesiyle oluşan kurumlar. Her
gittiğimizde de oradaki bu insanların da
psikolojisinin etkilendiğini görüyoruz.
Çünkü Jungle’dakiler yaşam koşullarından
dolayı orada belli bir zamandan sonra
insani özelliklerini yitiriyorlar. Güçlü
olanın
ayakta
kalabilmesi.
Yemek
geldiğinde artık birbirimizi öldürebilecek
duruma gelmişiz. İnsanlar birbirini bir
ekmek için dövebiliyor, bıçaklayabiliyor.
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sendikaların, vakıfların işi. İngiltere
genelinde bilinen ve saygı duyulan bir
kurumuz ama etki olarak daha sınırlıyız, en
azından karar verme mekanizmalarının
gözünde küçük bir toplumsal kurumuz.

Yardım edenlerin de kötüye giden bu
durum karşısında psikolojisi bozuluyor,
umutsuz oluyorlar.
Onların
arttırılabilir?

motivasyonu

nasıl

O kurumları
geçirmeli?

Ancak bizim gibi gruplar gittiğinde.
En çok ihtiyaç duydukları şey, bu işi
yaparken
yalnız
olmadıklarını
hissedebilmeleri. 40 kişiyle gidip bir gün
de olsa yardım edebildiğimizde rahat bir
nefes alabiliyorlar. Ve bizim de burada bir
şeylerle uğraştığımızı görünce seviniyorlar.

nasıl

harekete

Sürekli bilgilendirmek, görüşmek
zorundayız. Biz bu konuda sürekli
çalışmalar
yürütüyoruz,
davetiyeler
yolluyoruz. Kurumların kimisi takdir
ediyor, kimisi bir ucundan tutmak istiyor.
Sınırlı bile olsa bir şeyler yapmak
zorundayız. Özellikle yeni yazılacak
raporumuzun daha derin olacağını
düşünüyorum ben; göçmen krizini Calais’e
sınırlamayıp temeline ineceğiz. Kapımıza
kadar
dayanan
bu
krizde
bizim
hükümetlerimizin,
temsilcilerimizin
sorumluluğu var. Özellikle İngiltere ve
Avrupa’da yaşayan halkların bu konuda
sorumluluk alması gerekiyor.

Siz böyle İngiltere’den destek
veriyorsunuz, peki Fransa’da insanlar
nasıl yaklaşıyor?
Bizim Fransa’da, Almanya’da,
Belçika’da, Hollanda’da ve Avusturya’da
kardeş derneklerimiz var, DİDF adı altında.
Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu.
Biz gelmeden Fransa’dakilere haber verdik
ve onlar da bir kampanya başlattılar. Ama
kampanya sürecinde çok daha kötü şeyler
yaşadıklarını öğrendik. Dernek olarak
saldırıya uğradıklarını, insanların sokakta
bile yardım toplamaya çalıştıklarında
saldırdıklarını, “Size ne, orası terörist
yuvası, bırakın hepsi ölsün” gibilerinden
tepkilerle
karşılaştıklarını
öğrendik.
Oradaki Türkiyeli ve Kürt toplumunda bile
negatif yaklaşımların olduğu söyleniyor,
bırakın Fransız halkını. Temelinde
göçmenlik olan toplumlar bile.

Calais’deki Kürtlerden de biraz
bahsedebilir misiniz?
Calais’de Kürtler var fakat en son
gittiğimizde yeni bir bilgiye ulaştık.
Calais’e 50 metre uzaklıkta Dunkirk diye
başka bir kamp var. Ağırlıklı olarak
Suriyeli ve Kuzey Iraklı Kürtler var. Bu
kampın belli mafya grupları tarafından
yönetildiğini öğrendik. Giriş-çıkışların ve
yardımların belli insanların kontrolünde
olduğu, silahla gezen insanların olduğu
bilgisi var.

Niye?
Paris’teki olaylar yüzünden. Olayın
biçimi, etkisi, medyanın bunu yansıtması.
Çünkü medya da o dönem “Bunlar göçmen
olarak gelmişler, işte pasaportları” şeklinde
yansıttı. İster istemez bu da etki yaratıyor,
işin diğer yüzünü görmeyen kesim
açısından.

Bu insanlar nereli peki?
Daha önce bu kampın Arnavut
şebekeleri
ve
mafyası
tarafından
yönetildiği bilgisi verildi. Ama daha sonra
kamptaki insanlar ağırlıklı olarak Kürt
olduğu için bunlara baş kaldırıp yönetimi
devraldıklarını ama hala o işleyiş tarzının
devam ettiğini öğrendik.

Bu düşünceleri değiştirmek de
yine sizin gibi kurumlara mı kalıyor?

Kürt
kamplarının
işleyiş
bakımından Calais’deki kamptan biraz
daha farklı olduğunu öğrendik. Örneğin

Bizden daha büyük kurumlarin işi aslında.
İnsan hakları örgütlerinin, siyasi partilerin,
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verecek paran olması gerekiyor. Hakkı
olanlar bile böyle bir servise erişemedikleri
için bunu yapamıyorlar. Son dönemlerde
bunu geliştirmek için bir grup gönüllü
avukat Calais’deki kampın içinde bir ofis
açtılar. Bizim Calais’le ilgili yaptığımız
fotoğraf sergisinin gelirinin bir kısmını da
oraya
bağışladık.
Temel
ihtiyaçlar
konusunda zaten oraya yardım götürdük,
bir de çorbada böyle tuzumuz olsun, birkaç
çocuk gelebilsin istedik.

giden yardımlardan ihtiyaçları kadar
olanını
aldıklarını,
gerisine
dokunmadıklarını
duyduk.
Daha
paylaşımcı olduğu söyleniliyor. Ama bu
mafyaların ağırlıkları olduğu ve kamp
içindeki saygın Kürt liderlere çok söz
hakkı verilmediği de söyleniyor.
Kamptakilerin birçoğunun daha
önce IŞİD’e karşı mücadele eden peşmerge
ya da bu konuda savaşa girmiş YPG veya
diğer
kesimlerin
üyeleri
oldukları
söyleniyor. O kampa yardım eden Heda
diye bir arkadaşla tanıştık mesela, Heda
diyor ki kamptaki Kürtler İngiltere’nin
kendilerine kapılarını neden açmadığını
anlayamıyorlar. Çünkü diyorlarmış ki düne
kadar Esad rejimine karşı ya da Saddam’a
karşı İngilizler bizi destekliyorlardı, bize
silah veriyorlardı. Niye şimdi bizi
ülkelerine almıyorlar? Sürekli İngiltere’den
birilerinin gelip kendilerini alacağını
bekliyorlarmış, bu umutla yaşıyorlarmış.
Belli bir ücret karşılığında da kamyonla vs
İngiltere’ye getirilebiliyorlarmış.

Sağlık koşulları nasıl? Hasta
oldukları zaman ne yapıyorlar?
Yapabilecekleri çok fazla bir şey
yok ama zaman zaman gönüllü doktorların
oraya gittiğini biliyoruz. Buradan oraya
giden bir NHS hemşiresinin anlattıklarına
göre, ayağı kesilmiş, soğuk algınlığı almış
ya da en temelde başı ağrıyordur, çok
temel ihtiyaçlar konusunda hiçbir yardım
yokmuş. O da dönünce hastaneden yardım
istiyor. Hastane karavan kiralıyor, içini ilaç,
sağlık malzemesi dolduruyorlar ve hemşire
Calais’e gidiyor. Bir hafta 1500-2000
insana bakıyor. Bu da orada düzenli bir
sağlık sistemi olmadığını gösteriyor.
Hastalanan
insanlar
da
hastaneye
gitmekten korkuyorlar, çünkü yakalanıp
sınırdışı edileceklerini sanıyorlar.

O zaman Calais’dekilere göre
daha şanslı olabiliyorlar mı?
Paraları varsa evet, kendilerini
buraya atmaları biraz daha kolay. Bizim
temennimiz, özellikle en temelde çocuklar
ve aileler konusunda mutlaka affın
çıkarılması. Bizim açımızdan önemli bir
gelişme oradaki çocukların İngiliz
hükümetine
açtığı
mahkemenin
kazanılması. Bu umut verici.

Eğitim konusunda ne yapıyorlar?
Kurdukları okullar var, gönüllülerin
buradan götürdüğü kitaplar var. Hatta
önümüzdeki
hafta
East
London
Üniversitesi’nden distance learning adı
altında oraya gidip insanlara birkaç gün
eğitim verilecek. Ben öğretmenim, biz
Öğretmenler Sendikası olarak da orayı
ziyaret ettik. Orada kalan gönüllü
arkadaşlarımız var, bir hafta-on gün.
Kampın güneyinin yıkılmasından önce,
özellikle o bölgede kendi kurdukları
komünal kütüphaneleri, kiliseleri, camileri,
okulları vardı fakat bu yıkımla hepsi gitti.

Dava konusu neydi?
Şöyle ilginç şeyler var. Akrabası
İngiltere’de olan, kendisi 18 yaş altında
bireyler var. Bu dava da böyle bir şeydi.
Mesela amcası var, veli olarak onu
alabiliyor. Böyle bir mahkeme kazanıldı.
Bazı çocuklar geldi. Ama bunu kampın
geneline uygulama konusunda İngiliz
hükümeti adım atmıyor. Daha doğrusu
şöyle bir şey var. Bu sürecin başlaması için
oradan bir mahkeme başvurusu yapılması
gerekiyor, bunun için de birkaç temel koşul
gerekiyor. Avukat lazım, mahkemeye

Kendilerine yaşam alanı inşa
etmişlerdi yani.
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kendilerini özellikle barış, özgürlük, adalet
gibi
talepleri
konusunda
destekleyebileceğimiz;
bu
konudaki
sıkıntılarını, yaşadıklarını Avrupa’daki
Türkiyeli ve Kürt kurumları olarak
İngiltere’ye
taşıyacağımız,
onların
gündemi yapabileceğimiz ve destek çağrısı
yapacağımız sözünü verebiliriz.

Evet etmeye çalışıyorlar. Bu kamp
ortamını kendi avantajlarına kullanmaya
çalışanlar da var. Paris’ten gelip orada bir
şeyler satıyorlar.
Oradaki
insanların
bunu
karşılayacak durumu var mı, nasıl
alıyorlar?

Türkiye’de barış için bir araya gelen
akademisyenlerin
deklarasyonunu
çevirmek, onu buradaki milletvekillerine,
belediye
üyelerine,
sendikalara,
akademisyenlere gönderme konusunda da
ciddi bir çalışmamız oldu. Bunu da
İngiltere’de
yapabilecek
ender
kurumlardan bir tanesiyiz. Oradaki
akademisyenlerin kimliği veya siyasi
görüşleri bizi ilgilendirmiyor. Ortak talep
edilen, tüm ülkenin de talep ettiği eğer
barışsa biz bunu sonuna kadar destekleriz.

Az çok birikimleri var. Birikimleri
bitince de bunu ellerindeki değerli
eşyalarla yapmaya çalışıyorlar, işte
yüzükleri vs.
O birikimleri bitince ne olacak?
Bitiyor evet. Bazen şey de oluyor,
bu insanlara yardım kuruluşları harçlık
olarak bir şeyler dağıtabiliyor. Çok büyük
meblağlar değil, 5-10 pound.
Çok teşekkür ederim. Akademik
bir rapora katkıda bulunurken son
olarak da biraz Türkiye hakkında
yorumlarınızı alabilir miyim?

Onlar sizi nasıl destekleyebilir
oradan?
Day-Mer’in
çalışmalarına
oradan katkıda bulunabilirler mi?

Akademisyenler
bir
ülkenin
aydınlanması için bir nesil yetiştiren bir
kesim. O ülkenin politikacılarından daha
değerliler
aslında.
Ama
maalesef
Türkiye’de
akademisyenlerin
dinlenilmesini bırakın cezalandırıldıklarını
görüyoruz.
Cezalandırma
sebebine
baktığımızda ise daha acı bir tablo
görüyoruz: Barış talebi. Hiçbir anlamda
kabul edilemez.

Biz zaman zaman işi buraya taşıma
çalışmaları yapıyoruz. Eğer bu anlamda
gelip deneyimlerini paylaşabilirlerse, bizim
yapabileceğimiz panellerle, toplantılarla...
Direkt bu işin içinde olan insanlar olarak
gelip bunu yapabilirlerse bize katkıda
bulunurlar.
Ama kendilerinin geçtiği süreçten
dolayı bizim onlara biraz daha yardım
etmemiz gerekir. Bu anlamda İngiltere ve
Türkiye’deki akademisyenlerin bir araya
gelmesi için koşul, oluşum olanaklarını
arttırmamız
gerekiyor.
Ne
zaman
Türkiye’den bir akademisyen gelip
yaşadıklarını
anlattığında
buradaki
akademisyenlerin fikri oluyor ve onu
anlatıyorlar.
Buradan
akademisyen
gittiğinde de orada yerinde görme şansları
oluyor.
Buraya
gelen
İngiliz
akademisyenler de kendileri soruyor, biz
size nasıl yardımcı olabiliriz diye. Biz de
onlara aynısını söyledik, orada olup
bitenleri çevrenizle paylaşarak. Buna bazen
kaynak biz olacağız bazen de Türkiye’deki

Day-Mer olarak akademisyenlerin
bu sıkıntılarını duyurabilmek için biz de
burada çalışmalar yapıyoruz. SOAS
Üniversitesi’ndeki kendi akademisyen
arkadaşlarımızla
beraber
İngiltere’de
yaklaşık 320 arkadaşımızın imzaladığı bir
imza kampanyası yaptık. Bunu da
Türkiye’de Barış İçin Akademisyenler
Platformu’na
sunduk.
Türkiye’deki
akademisyenlere destek çıkmak için belli
açıklamalar da yapıldı.
Türkiye’deki
akademisyenlere
söyleyebileceğimiz şey yalnız olmadıkları.
Her ne kadar Avrupa’da yaşıyorsak da
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akademisyenler olacak. Orada yapılacak
sempozyumlar, toplantılarla. Ne kadar çok
kişi gidip oradaki koşulları gördüğünde
buraya geldiğinde daha canlı anlatacaktır.

Day-Mer’in Calais ile ilgili yazmış olduğu
raporları
okumak,
yaptığı
diğer
çalışmalarını takip etmek, çalışmalarına
katkıda bulunmak veya soru sormak
isterseniz sosyal medya hesaplarını takip
edebilir, benimle veya Oktay Şahbaz
(oktyshbz@googlemail.com)
ile
mail
üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Yani dayanışma diyorsunuz.
Day-Mer’in temelinde de bu var.
Kesinlikle. Kendimize boşuna Türk
ve Kürt Toplumu “Dayanışma” Merkezi
demiyoruz. Day-Mer’in anlamı zaten
oradan geliyor.
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REFUGEE CRISIS: A LOOK FROM THE BRITISH SIDE
Cansu Yardımcı
cansu.yardimci@boun.edu.tr
the refugees in the camps was the most
striking; he reminded us of the fact that
those people are not just “numbers” but
real people who have real stories that they
want to share and needed “dignity and
respect” as well as food and shelter.

The first time I felt like a stranger here in
the UK was when I had to follow the
different path of “non-EU and other
citizens” for passport control once I got out
of the plane. I also had to have a small chat
with a police officer about the situation my
country was in. Obviously, I was not a
threat and here I am, slowly realising that
being here is the dream of millions of
refugees out there who cannot just take the
plane to travel here let alone showing that
piece of paper which is called “passport”
or “visa” to allow them to pass through the
borders. Here, one thinks a lot about
borders, passports, controls, statistics and
numbers as well as the camps, real people
there and their lives back in their countries
before they had to flee.

The most inspiring part of this eventful
week was most probably hearing about
“The Worldwide Tribe” community, the
screening of a documentary prepared by
them and meeting one of the directors,
Jasmin O’Hara. Jasmin was one of the
people who just wanted to know what was
actually happening in those camps on the
other side of the ocean and wanted to see it
for herself. She visited the “Jungle” and
aside from bringing some help she became
friends with the refugees there. Her
description of the camp along with the
documentary showed that Jungle was not
just a refugee camp but a community in
which people from many nations Afghanistan, Syria, Eritrea and Sudan“learned to live in harmony.”

Needless to say, it was my journey to the
UK that made me more sensitive about the
refugee issue so I joined many events here
in the University of Kent to see if there
was a way to help. The series of events I
attended was within the “Refugee Week”
organised by University of Kent Amnesty
International and Politics Student Social
Project. I observed an open forum and an
open debate in which the academicians
delivered their opinions on how to
approach the issue. The open forum
focused on if we need to be more
compassionate towards refugees. Although
there was disagreement over whether
compassion should be the starting point as
it put the one showing compassion in a
superior position, there was general
agreement that we should move beyond
“us and them” discourse and should be
more active as “this” part of the world. The
open debate was dealing with the question
of responsibility for the crisis and there we
had the chance to listen to the story of
Gulwali Passarlay who made his journey
from Afghanistan to the UK in 12 months
when he was only 12. What he said about

The documentary starts with the statement
that French authorities have been
bulldozing the key areas with little or no
warning to reduce the size of the camp that
is now home to nearly 6000 people with
scenes of bulldozers and empty places that
used to be community spaces. The first
scenes are from interviews with refugees
who all say that it is hard to live in the
camp with harsh conditions, cold weather
and police brutality. As the documentary
develops, we witness all the things that
they built together, the houses, school,
restaurants, cafés and the statements from
the refugees also start changing. Now they
all say that even though it is hard, they
built “their own family.” The interviews
with the volunteers reveal that they were
happy to form a personal relationship with
the refugees and learn about their cultures.
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One of them says that the refugees have a
very welcoming culture which the Western
world terribly lacks. At the sight of a
structure being removed so as to avoid
destruction from French government, she
goes on to say that “25 people from 7-8
nationalities working together to move a
few people, it’s actually quite magical.”
The documentary’s main concern is to
show the audience that people living and
volunteering there have already formed an
organic relationship and built a sense of
community and it will be so hard for
refugees to be displaced again, after
coming all the way long.

the place leaving all they had; their
blankets, toys and even food. We collected
the stuff that could be useful to them in the
new place and took them there. The new
place seemed to be better; with small
containers instead of tents, a place that
served food and the roads dusty if not
muddy. It even hurts me to use the word
“better” when I think of their desperation,
being stuck in a foreign country long way
from home, having nowhere to go and
always with the threat of police forcing
you to move somewhere else. We have
nothing to do but hope that humanity will
go out of this crisis soon.

These are all the things that made my own
visit to Calais and Dunkirk possible. With
the UKC Amnesty International, we went
to a warehouse in Calais for a day of
volunteering. The long-term volunteers
allocated us all to a different type of work
and what I did was preparing “mini kits”
that were bags of a hat, scarf, gloves and
socks to be given to refugees when they
first arrive at the camp. This was a little
contribution I made to a huge problem but
it was enough to make me happy. Then the
volunteering continued in Dunkirk, in an
abandoned part of the refugee camp. It was
heart-breaking to imagine how people,
particularly children lived in those small
tents, walked in the muddy roads that we
could barely walk and forcibly abandoned

Bibliography
Noel, J. (2016) Documentary movie.
Calais: The Worldwide Tribe.
Sundberg, Trude. “Are we being too
compassionate to refugees, or not
compassionate enough?” University of
Kent. Canterbury Campus, Rutherford
College, 29.02.2016.
Passarlay, Gullawi. “Blame Game: Who is
responsible for the Refugee Crisis and who
should have to deal with it?” University of
Kent. Canterbury Campus, Templeman
Lecture Theatre, 01.03.2016.

Picture: The old part of the refugee camp
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before they were forced to leave.
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AVRUPA MEDYASI VE MÜLTECİLER
Rumeysa Öztürk & Sena Saylam
rumeysa.ozturk@boun.edu.tr & sena.saylam@boun.edu.tr
Yunanistan,
Sırbistan,
Avusturya,
Macaristan gibi) olmak üzere tüm
Avrupa’nın sorunu haline gelmiştir.
Avrupa’nın sosyopolitik dinamiklerini
derinden sarsan bu olayın kamuoyuna
etkisini medyaya yansıyan haberler
üzerinden görmek son derece mümkün.

2010 yılında Arap halklarının demokrasi,
özgürlük ve insan hakları taleplerinden
ötürü ortaya çıkan Arap Baharı’nın
hüsranla sonuçlanmasından sonra Arap
Dünyası’nda
başlayan
birtakım
iç
karışıklıklar
günümüzdeki
mülteci
hareketlerinin temelini oluşturmaktadır.
Büyük ölçekte bakılacak olursa Tunus,
Mısır, Libya, Bahreyn, Cezayir ve Yemen
gibi ülkeleri kapsayan bu girişim en son
günümüzdeki Suriye İç Savaşı’na kadar
uzanmaktadır. Karışıklıklar başta bir iç
savaş gibi görünse de sonrasında dünya
güçlerinin
de
müdahil
olmasıyla
uluslararası bir boyuta ulaşmıştır. Bu
transformasyon hakkında kısa bir bilgi
verecek olursak bu iç savaş 15 Mart
2011’de başlayan gösterilerle alevlenip
aynı yılın Nisan ayında ülke çapına
yayılmıştır. Zaman geçtikçe de Suriye
Baas Partisine sadık askerler ve bu partiyi
iktidardan indirmek isteyen muhalifler
arasında süregelen silahlı bir mücadele
halini almıştır. Bu mücadele daha
sonrasında Beşşar Esed’e Rusya ve İran’ın
silah ve askeri yardımda bulunması, buna
karşın muhaliflerin Katar ve Suudi
Arabistan tarafından desteklenmesiyle
uluslararası platforma taşınan bir olay
haline gelip günümüzde daha da ivme
kazanarak
varlığını
sürdürmektedir.
Birleşmiş Milletler’in 2015 Ocak ayı
raporuna göre ise ölü sayısı 220.000’i
aşmıştır.

Türkiye yaklaşık olarak iki milyon
mülteciye sahip bir ülke olarak devam
eden mülteci akınıyla baş edemeyecek
duruma gelince mültecilerin Avrupa rotası,
Türkiye üzerinden kara ve deniz yolu
olmak üzere iki tehlikeli göç yolunu
oluşturdu. Fakat Dublin Antlaşması’nda
yer alan önemli bir madde nedeniyle
Avrupa sınırındaki ülkeler mültecileri
kabul etmemek için çeşitli bariyerler
kurdular. Bu antlaşma “Bir sığınmacı AB
topraklarına hangi ülkeden giriş yaparsa o
ülkede iltica başvurusu yapabilir.” şartını
ileri sürdüğü için Sırbistan ve Macaristan
sınırlarına tel örgüler çekip duvarlar
ördüler.
Aynı
zamanda
sınırdaki
mültecilere kötü muamelelerde bulunarak
bu ülkeler Avrupa kamuoyunun dikkatini
çekmiştir. Bununla birlikte Ege ve
Akdeniz’de meydana gelen ciddi ölümlerle
sonuçlanan bot faciaları ve kıyıya vuran
çocuk cesetleri de bunun sadece belirli
bölgeleri ve kişileri değil neredeyse tüm
dünyayı etkileyen bir sorun haline
geldiğinin göstergesidir.
Peki, Avrupa ülkeleri meydana gelen bu
denli yüksek ölüm oranlarını neden
yeterince dikkate almayıp politikasında bu
kadar ısrarcı ve katı bir tavır sergiliyor?

Bu kaos ortamından hayatlarını kurtarmak
için kaçmaya çalışan insanları oluşturan
mülteciler başta Türkiye, Irak ve Lübnan
gibi yakın sınır ülkelerine sığınmışlardır.
Fakat savaşın gittikçe artan şiddeti ve
boyutu daha fazla kişinin olaydan
etkilenerek ülkelerini terk etmelerine
mahal vermiştir. Önceleri Avrupa’yı
etkilemeyen bu kriz, göç dalgasının adeta
bir tsunami etkisi yaratarak başta Avrupa
Birliği sınırında olan ülkeler (İtalya,

Bu sorunun birden fazla nedeni olmakla
beraber yerleşmiş bir doğu-batı karşıtlığı
mevzu bahistir. Avrupa homojen bir
yapıya sahip olmakla beraber farklı kültür
ve dinlere karşı ön yargılı bir tutum
sergilemektedir. Özellikle 11 Eylül
saldırılarından sonra gittikçe artan İslam
karşıtı propagandalar Müslümanlara karşı
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ülkenin kuzeyindeki Kobani’ye yerleştiler.
IŞİD ile girilen çatışmalardan sonra burayı
da terk edip Türkiye’ye sığındılar.
Türkiye’den de Avrupa’ya geçmeyi
planlıyorlardı. 2 Eylül Çarşamba sabahı
İzmir’den Kos Adası’na gitmek için yola
çıktılar. Fakat deniz yolculukları diğer
çoğu mültecininki gibi ölümle sonuçlandı.
Baba, eşini ve 2 çocuğunu kurtarmaya
çalışsa da hepsi birer birer yaşamını yitirdi.
Sonunda geriye bütün dünyanın yüreğini
burkan kıyıya vurmuş Aylan’ın minik
bedeni kaldı. O fotoğrafın dünya basınına
yansımasından sonra dünyanın farklı
yerlerinden farklı reaksiyonlar geldi.
Bunlardan biri Irak’ta Aylan’ın heykelinin
dikilmesiydi.
Heykeltıraş
Bahtiyar
Halepçeyi, Aylan’ın sığınmacı sorununu
sembolize ettiğini belirterek “Aylan’ın
yürek
yakıcı
dramından
sonra
sığınmacılara tüm kapılar açıldı. Bu sorun
dünya gündemine geldi.” diye konuştu.
Diğer bir yandan, Aylan’ın bu üzücü
hikâyesi bir şarkıya konu oldu. Higgins’in
Aylan için yazdığı “Oh Canada” isimli
şarkı sosyal medyada çok ses getirdi,
sanatçı gelirin tamamını sığınmacı kaynak
merkezine bağışlayacağını söyledi.

olumsuz bir tavır takınılması durumunu
ortaya çıkarmıştır. Avrupa’nın birçok
ülkesinde özellikle Almanya’da ırkçı
ideolojilere sahip sağ partiler ve sadece
Hristiyanların kabul edilmesini savunan
partiler mültecilerin topluma adapte olması
ve toplum tarafından kucaklanmalarını
zorlaştırmaktadır. Medyanın da destek
vermesiyle mültecilerin suç işleme
potansiyelinin yüksekmiş gibi gösterilip
toplumda yanlış bir algı yaratması ve
gittikçe artan Pegida gibi ırkçı örgütlerin
elini güçlendirerek mültecilerin bir
tehlikeden başka bir tehlikeli durumun
içine girmesine zemin hazırlamıştır. Bu
duruma spesifik bir örnek verilecek olursa
Köln’de
yılbaşında
yaşanan
taciz
olaylarından bahsetmek mümkün. Polise
yapılan taciz ihbarlarının çoğunun asılsız
olduğunu vurgulamakla beraber medyanın
karikatür ve çeşitli makalelerle olayları
çarpıtarak mültecilerin potansiyel suçlu ve
suça eğilimli gibi gösterilmesini çok
kültürlülüğe ılımlı bakan büyük bir kesime
yönelik
propaganda
olarak
nitelendirebiliriz. Bu kamuoyu baskısı
Avrupa
hükümetlerinin
mülteci
politikasına karşı eleştirilerin yükselişe
geçmesine sebebiyet vermiştir.

Öte yandan çok sert ve merhametsiz bir
tutum sergileyen Polonya ve Macaristan
üst yetkilileri ve bakanların çarpıcı
açıklamaları olayın başka bir boyutunu
gözler önüne sermektedir. Macaristan
başbakanı Viktor Orban bir basın
toplantısında “Türkiye güvenli bir ülkedir,
orada kalın. Gelmeniz oldukça riskli.
Aileler, çocuklar ve kendiniz için orada
kalmanız daha iyi.” dedi. Başka bir gazete
için yazdığı bir makalede ise ülkesinin
Avrupa’nın Hristiyan köklerini tehdit eden
sığınmacılarla istila edildiğini söyledi.
Polonya
Dışişleri
Bakanı
Witold
Waşkovski ise “Avrupa’ya son dönemde
yüz binlerce Suriyeli geldi. Onlara bir ordu
oluşturmaları konusunda yardım edebiliriz.
Yüz binlerce Suriyeli Avrupa ülkelerinde
kahvelerini
yudumlarken
Avrupalı
askerlerin
Suriye’ye
savaşmaya
gönderildiği bir durumun önüne geçmeye
çalışıyorum. On binlerce genç adam lastik

Avrupa’daki Genel Kamuoyu
Avrupa basınının kamuoyuna etkisini
yadsımak mümkün olmayacağı gibi
mülteci konusunda bir çatallaşmanın
olduğu çeşitli medya yayın kuruluşlarına
bakılarak kolaylıkla görülebilir. Bir yandan
üst düzey devlet yetkilileri ve bakanların
ırkçı söylemleri ve sert tutumları diğer
yandan Akdeniz ve Ege’den gelen kıyıya
vurmuş ceset haberleriyle Avrupa halkının
içindeki vicdan duygusunun uyanması.
Tüm dünya medyasına yansıyan somut
örneklere bakacak olursak yeni bir hayat
umuduyla tehlikeli bir yolculuğa çıkıp
kıyıya vuran bedeniyle herkesin dikkatini
mülteci konusuna çeviren Aylan Kurdi
şüphesiz büyük yankı uyandırdı. Aylan’ın
ailesi Suriye’deki çatışmaların başladığı
2011 yılının sonlarına kadar Şam’da
yaşıyordu. Ancak çatışmalar artınca
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Merkel kamuoyunun nabzını ölçüp ona
göre hareket eden bir lider olarak bilinir.
Bu yorumu Merkel’in gittikçe sıklaşan
Türkiye ziyaretine ve tarafsız bölge planına
bakarak yapabilmek mümkün. Merkel,
Stuttgerter
Zeitung’a
yaptığı
değerlendirmelerde bu tarafsız bölge
planını şöyle açıklamaktadır: “Şu andaki
durumda orada çatışan tarafların hiçbirinin
saldırmayacağı bir bölge; yani uçuşa yasak
bölge olsa çok faydalı olur. IŞİD
teröristleriyle görüşemeyiz ancak Esed
karşıtları ve tarafları arasında böyle bir
anlaşma sağlanabilirse çok faydalı olur.”
Bu plan Avrupa’nın mültecileri ülkelerine
almamak için yeni yollar bulmaya
çalıştıklarının da bir yorumudur.

botlarından ellerinde iPad’ler ile iniyor.
Karaya çıktıklarında içecek ya da yiyecek
istemek yerine telefonlarını nerede şarj
edebileceklerini
soruyorlar.”
diye
açıklama yaptı. 25 Şubat 2016’da yaptığı
diğer bir açıklamada ise Türkiye’den yüz
binlerce mülteciyi alıp AB ülkeleri
arasında dağıtma planının hayalden ibaret
olduğunu ve bu anlaşmanın altına imzasını
atarsa kendisini Budapeşte’de bayrak
direğine bağlayacağını söyledi. Devlet
yetkililerinin yaptığı bu çarpıcı açıklamalar
halkın büyük bir kesimi tarafından da
destekleniyor. Medyada büyük yankı bulan,
sığınmacılara çelme takıp tekme atan kadın
muhabir Avrupalıların ön yargılarını ve
içlerindeki öfkeyi gözler önüne seriyor.
Öte yandan bu duruma verilen tepkiler de
Avrupa’da mültecilere yardım etmek
isteyen bir kesimin var olduğunun
göstergesi.

Tüm bu karşıtlıkların aksine olumlu bakan
ve yardım etmek isteyen bir kesimin de
varlığından çeşitli yardım kuruluşlarına
bakarak söz edebiliriz. Dünyada destek
veren kurum ve dernekleri şöyle
sıralayabiliriz: BM Mülteciler Yüksek
Komiserliği, Uluslararası Göç Örgütü,
Danimarka Mülteci Konseyi, Uluslararası
Katolik Göç Komisyonu ve Yunan Mülteci
Konseyi. Bu kuruluşlar küresel çapta
göçmen
ve
mültecilerin
haklarını
savunmayı amaçlıyor ve onlara maddimanevi yardım olanakları sunuyor. Ayrıca
Dortmund’a tren yoluyla gelen bin
civarındaki sığınmacıların ihtiyaçlarını
karşılamak için gelen yaklaşık yüz Alman
vatandaşı hem dünya kamuoyuna hem de
aşırı sağcı kesime karşı birlik ve yardım
mesajı vermiştir. Onları hoş geldiniz yazılı
pankartlarla tren garında karşılayıp onlara
yiyecek, içecek, çeşitli giysiler ve ihtiyaç
olan her şeyi gönüllü ve örnek oluşturacak
bir tavırla sundular.

Avrupa’nın gerek ekonomik gerekse
politik açıdan lideri konumunda olan
Almanya konusunu ayrı bir şekilde ele
almak gerekir. Başlarda daha sert bir tutum
gösteren Merkel daha sonra kamuoyunun
baskısıyla daha ılımlı bir tavır almıştır. Bu
geçiş sürecini iki farklı olayla ele almak
mümkün. İlk olarak Merkel’in gençlerle
söyleşi yaptığı “Almanya’da iyi yaşam”
adlı panelde konuşan Filistinli Reem
ailesiyle beraber dört yıldır Almanya’da
yaşadığı ve oturma izni beklediğini söyledi.
Fakat Merkel’in cevabı genç kızın
ağlamasına sebep oldu. Bunun üzerine
Alman basınında Merkel’e birtakım
eleştiriler yapıldı. Örneğin yazar Evgeny
Morozov şu yorumu yaptı: “ Bu hafta
Almanya’nın kamu diplomasisi şahaneydi.
Merkel’in bir mülteci çocuğu ağlatması
eksik kalmıştı.” İkincisi ise Avusturya’nın
Burgenland eyaletinde bir tır kasasında ölü
olarak bulunan 71 mültecinin trajedisi
üzerine konuşan Almanya Başbakanı
Merkel’in Avrupa ülkelerini mülteci
sorununda acilen dayanışmaya girmeye ve
çözüme
kavuşturmaya
çağırmasıydı.
Merkel, “Zengin Avrupa'nın bu sorunun
üstesinden geleceğine benim inancım tam.”
açıklamasında bulundu.

Çoğumuzun aşina olduğu genel bilgiler ve
haberler ışığında bir çıkarım yapılacak
olursa Avrupa kamuoyundaki ikilem bir
sonuca ulaşacakmış gibi görünmüyor.
Medyanın da bu durumda payı büyük.
Genellikle Avrupa’da halkın genelini
önemli şekilde etkileyecek olayların
gerçekleşmesi toplum tarafından kabul
bulunma şartını gerektirir. Toplumun
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mültecilerin günlük yaşamı bağlamında da
düşünebilir. Mültecilerin gördükleri ikinci
sınıf muameleyle beraber işlemedikleri
suçlardan dolayı itham edilmeleri ya da suç
işleme potansiyellerinin yüksek olduğu
görüşü vatanlarını terk etmek zorunda
kalan bu insanları fiziksel bir savaştan
kaçabilseler dahi psikolojik bir savaşın
içine itmiştir.

kararının şekillenmesi aşamasında da
devlet ve millet arasında kanal rolü
üstlenen medya faktörü devreye girer.
Maalesef ki Avrupa medyasının yanlı ve
ön yargılı tutumu toplumun geneline de
yayılmış ve günümüzün en önemli
sorunlarından biri olan mülteci sorunun
çözülmesine engel teşkil etmektedir. Bu
engel sadece siyasi anlamda değil aynı
zamanda
Avrupa’da
şuan
yaşayan

• http://iletisimdergisi.gazi.edu.tr/site
/index.php/IKAD/article/view/204
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HALKIN GÖZÜNDE SURİYELİ GÖÇMENLER
Batuhan Kava
batuhan.kava@boun.edu.tr
Suriyeli mülteciler başlığıyla ülkenin
yeniden en önemli problemlerinden biri
haline gelen göç, aslında Anadolu’nun
yüzyıllardan beri yaşadığı ve neredeyse
alıştığı bir olgudur. 1783’te Kırım’ın
ilhakından sonra başlayan göç, Osmanlı
Devleti’nin toprak kayıplarıyla devam
etmiş, 1924’teki nüfus mübadelesiyle ve
1960’larda başlayan Balkanlar’daki siyasi
olaylar nedeniyle Anadolu’ya göçler
süregelmiştir. Bu kitlesel göçler içerisinde
de Anadolu’nun kültürüyle birebir
örtüşmeyen ve hatta Türkçeye tam olarak
hâkim olmayan insanlar da göç etmiştir.
(Çolak, 2013) Bütün zorunlu göçler gibi,
bu göçler de devletin ihtiyaçları
doğrultusunda değil, onun isteği dışında
gerçekleşmiştir. Bu göçmenler, Anadolu
nüfusuyla din ve millet bağları olarak çok
uyumlu olsa da, büyük kitlelerle yapılan
göçler kurulmuş olan iç düzeni ve
kurumları zorlayacak, ve zaten zor
koşullarda yaşayan halk tarafından tepkiyle
karşılanacaktı. Bunun sebebi, var olan
ekonomik birikimin ve imkânların
paylaşılması
sonucu
oluşan
hayat
standartlarındaki
düşüşün
faturasının
göçmenlere kesilmesiydi. Bunun dışında,
homojen ve kapalı bir toplum yapısından
meydana gelen düzenin, yeni kültürlere
çok fazla yer vermek istememesiydi.
Ancak bir süre sonra bu kitleler, halkın
içinde erimiş ve hakim olan toplumsal
düşünceye uyum sağlamışlardır. (İçduygu,
2014) Günümüzde bu kitlelerle ilgili en
ufak bir sorun bile gündeme gelmemekte
ve insanlar çekinmeden nereden göç
ettiklerini söyleyebilmektedir.

harcamıştır. Bu kadar büyük bir insani kriz
iki tarafı da doğrudan etkilemektedir.
Suriyeli
insanların
can
güvenliği
korkusuyla, hayatlarını ikame ettirmek için
göç etmesi, ve burada oradaki hayatlarına
kıyasla çok zor durumda oldukları ve bu
insani durumu engellemek için Türkiye
Cumhuriyeti’nin kaynaklarını seferber
etmesi gayet akla yatkın bir durumdur.
Ancak bu kadar büyük bir göçün
kontrolsüz ve plansız gerçekleşmesi ve
vatandaşlar üzerinde kötü bir izlenim
bırakması olağandır. Bu göçle birlikte
gelen ucuz ve sigortasız işgücü, kira
fiyatlarının artması, sosyal ve kültürel
dokunun yabancılaşması gibi hayatın her
anını etkileyen sorunlar karşısında halkın
verdiği tepkiler beklenenin aksine son
derece ılımlı kabul edilebilir. The German
Marshall Fond of United States’in 2015
yılında yapmış olduğu Türkiye’nin Algıları
Araştırması’na göre ülkenin yüzde,

Suriyeli göçmenler konusunu incelerken
bu geleneği göz önünde bulundurmak
faydalı olacaktır. 2011’de başlayan Suriye
Krizi’nden Türkiye’ye Eylül 2015 resmi
rakamlarıyla 1.7, gayriresmi rakamlarla 2
milyon civarında mülteci göç etmiştir.
Türkiye bu mülteciler için 5.6 milyar dolar

Bu rakamlara göre 2016 yılında halk
Suriyeli mültecilerin topluma sağladığı
uyumdan memnun değil. Suriyelilerin ülke
için büyük bir sorun oluşturduğu
konusunda neredeyse bir fikir birliği
gözüküyor. Bu sorunun hemen çözülmesini
bekledikleri için bu göçmenlerin sorun

1-)83.9’u Suriyeli göçmenlerin durumu
hakkında endişeli.
2-)81’i göçmenlerin Türk toplumuna uyum
sağlayamadığını söylemiştir.
3-)73.1’i Suriyelilerin kendi ülkelerine geri
dönmesi bekliyor
4-)67.9’u Suriyelilere karşı daha sıkı bir
politika izlenmesi gerektiğini söylüyor.
5-)54’ü Suriyelilerin çok kötü, %25.9’u ise
kötü yerleştirildiğini belirtiyor.
6-)41’i gelen mültecilerin sayısının
çok, %50’ye yakını fazla olmadığını
düşünmektedir.
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gibi vatandaşları doğrudan etkileyen
sorunlara, daha uzun vadeli çözümlerin
bulunmasıyla birlikte bu problemler de
yavaş yavaş çözülmeye başlayacaktır.
(ayalp@hurriyet.com.tr, 2014) Bu uzun
vadeli çözümleri düşünürken, Türkiye’nin
Suriyeli mültecilerin geri gitmeme
olasılığını da hesaplayıp, planlarını bu
duruma göre yapması faydalı olacaktır. Bu
aşamalardan sonra, gelecekte, halkın
Suriyelilere olan anlayışlı bakışı daha da
ılımlılaşacak ve Suriyelilere karşı zaten
anlaşılabilir olan bu tepki zamanla
azalacaktır.

çözülür
çözülmez
ülkelerine
geri
dönmesini bekliyorlar. Kalıcı olmalarını
istemediklerini belgeleyen diğer bir veri de
ülkenin neredeyse tamamının hemfikir
olduğu Suriyelilere Türkiye’de mal-mülk
edinme
hakkı
verilmemesidir.
Sadece %7.3’lük bir kesim bunun bir sorun
olmayacağını söylemektedir. Ancak, bu
sorun çözülesiye kadar ülkede kalmalarına
ılımlı baktıklarını da gelen mülteci
sayısının fazla olmadığını söyledikleri
anket sorusundan çıkarabiliriz. Ancak bu
sorunun
çözümüne
kadar
Suriyeli
mültecilerle alakalı daha ciddi adımlar
atılmasını ve bu kontrolsüz göçün daha sıkı
planlanmasını bekliyorlar. Bu zamana
kadar gerçekleşen bu yerleşmenin başarısız
olduğunu düşünen kesim %80’e yakın. Bu
başarısızlık da doğrudan bu insanlarla
Suriyeliler arasındaki uyum sorununa ve
onların
Türk
toplumuna
uyum
sağlayamadığı sonucunu çıkarmalarına yol
açıyor. Halk, sonuç olarak, Suriyeli
mülteciler konusunda devletten daha ciddi
ve somut çözümler bekliyor. (The German
Marshall Fond of United States, 2015)
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Bu istatistikleri krizin oluşumunu ve
büyüklüğünü göz önüne almadan, sadece
krizin
anlık
görüntüsü
şeklinde
yorumlamak doğru olmayacaktır. Türkiye
Cumhuriyeti kuruluşundan beri sığınmacı
olarak toplam 2 milyon insan kabul
etmişken, Suriyeliler bu sayıya yalnızca 3
yıl içinde ulaştı. Bir diğer söyleyiş ile
ülkenin toplam nüfusuna oranla %2.5’luk
bir artış olmuştur. Türkiye’nin 2008’den
itibaren nüfusu ortalama %1.3 artarken ve
bütün planlamalar bu artışa göre
yapılmışken gelen bu göç dalgası
karşısında hazırlıksız yakalanması doğaldır.
Suriyelilerin günlük hayata katılamaması,
okuma-yazma oranının çok düşük olması

3. Çolak, F. (2013). Bulgaristan
Türklerinin
Türkiye'ye
Göç
Hareketleri. Tarih Okulu, 16,
pp.113-145.
4. İçduygu, A. (2014). Türkiye’de
Göçmenlerin
Vatandaş
Olma
Eğilimleri: Deneyimler ve Algılar.
Farklılıkların Birlikteliği, pp.95120.
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BİR MÜLTECİ KAMPI ZİYARETİNDEN KALAN NOTLAR
Semuhi Sinanoğlu
semuhisinanoglu@co-opinion.org
gibi gözükmüyor. Fakat Kemal Kirişci’nin
raportörlüğünü yaptığı bir Brookings
raporunun başlığında dendiği gibi,
yerinden edilen kişilerin ülkelerine geri
dönüşü pek olası görünmüyor. Türkiye’nin
yaklaşık 800 milyar dolar gayrisafi yurt içi
hasılası olduğunu düşünürseniz, Suriyeli
mülteciler için harcanan para, yıllık
gayrisafi yurt içi hasılanın %1’ine tekabül
ediyor. Dolayısıyla yerinden edilen
Suriyelilere “misafir” olarak bakmaya
devam etmek, sürdürülebilir bir siyasa
opsiyonu değil. Suriyeli mültecilerin uzun
vadeli ekonomik entegrasyonları için
gerekli şartların derhal sağlanması
gerekiyor. Bunun için atılabilecek önemli
kurumsal reformlardan biri, bir Göç
Bakanlığı’nın kurulması olabilir.

Türkiye, eşine az rastlanır bir mülteci
dalgasıyla karşı karşıya. Suriye’deki iç
savaş nedeniyle yerinden edilen insanlar,
Türkiye’ye akın ediyor. Toplam nüfusu 2.5
milyona yaklaşan Suriyeli mülteciler için
Türkiye’de 25’ten fazla konaklama tesisi
yapıldı. Ancak bu mültecilerin %85’i bu
kampların dışında, Gaziantep, Hatay,
Şanlıurfa ve Mardin gibi bölge illerinde
yaşıyor. Ayrıca 0-17 yaş arası mülteciler,
toplam mültecilerin yarısından fazlasını
oluşturuyor.
Dolayısıyla
Suriyeli
mülteciler sorununa dair öne sürülecek her
siyasa önerisinin, çocuk ve gençlik dostu
olması büyük önem arz ediyor.
Mültecilerin karşılaştığı en önemli
sorunlardan biri, iş piyasalarına katılım
sürecinde yaşadıkları zorluklar. Yalnızca
tüketimde
bulunmaları
ve
üretim
süreçlerine dahil olmamaları, bölge
ekonomisinde bir canlanma yaratsa da
bölgedeki fiyat seviyelerinin yükselmesine
neden olmuştu. Yeni geçen geçici koruma
yasası ile birlikte, artık mülteciler kayıtlı
oldukları illerde çalışabilecekler. Ancak,
bu yasanın dayattığı kayıtlı olunan ilde
çalışma
zorunluluğu,
mültecilerin
mobilitesine
büyük
bir
kısıtlama
getirmekte ve mültecileri enformel
piyasalarda iş aramaya teşvik etmekte. Öte
yandan, Suriyeli mülteciler sadece işçi
olarak değil, işveren olarak da piyasalara
dahil
olmaya
başladılar.
Örneğin,
Türkiye’de geçen sene yeni kurulan
şirketlerin %3’ü Suriye’den gelen sermaye
ile kuruldu, aynı şekilde Gaziantep’te
geçen sene yeni kurulan şirketlerin altıda
birinde, Suriyeli bir partner var.

Mültecilerin Türkiye’deki uzun vadeli
varlığı, sosyal entegrasyon sorunlarını da
beraberinde
getiriyor.
Suriyelilerin
Türkiye’de istihdam edilmeye başlamaları,
iş kurmaları, yabancı düşmanlığını
tetikleyebilir. Düşünün ki Kilis’in nüfusu
90.000 iken, 120.000 Suriyeli mülteci ile
mültecilerin sayısı yerleşik nüfusu aşmış
vaziyette. Bununla alakalı, özellikle
Türkiye’deki sivil toplumun pro-aktif bir
rol
üstlenerek
çeşitli
kamuoyu
kampanyaları yürütmeleri gerekiyor.
Türkiye hükümeti, özellikle mültecilerin
konaklaması için yürüttüğü altyapı
çalışmalarında gerçekten çok başarılıydı.
Bu konuda haklarını teslim etmek gerek.
Örneğin 2013 yılında Elbeyli’de kurulan
konaklama tesisi, sadece 4.5 ay içerisinde
tamamlandı. Tesis, şimdi yaklaşık 25.000
kişiye hizmet veriyor. 3.592 konteynerin,
20.000 m2 spor alanının, 19.000 m2 yeşil
alanın bulunduğu; 9.000’e yakın öğrenciye
eğitim verildiği bir alan halini almış kamp.

Her hâlükârda, Türkiye’deki otoritelerce
öngörülen ekonomik entegrasyon, geçici
bir düzenlemeye işaret ediyor. Mültecilerin
vatandaşlık kapsamına girmeleri, bu
bağlamda onlara tam kapsamlı sosyal
güvence sağlanması gibi uzun vadeli
çözümler için bir girişimde bulunulacak

Fakat altyapı anlamında sergilenen
başarıya rağmen, bazı yönetişim sorunları
mevcut. Bunlardan en önemlisi, Suriyeli
mülteciler için ayrılan paranın, nasıl ve
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katıldığı
etkinlik
sonunda,
Elbeyli
Konaklama Tesisleri ziyaret edildi.

hangi
kalemlere
harcandığının
paylaşılmaması. Kamplarda yaşayanların
demografik bilgileri, giriş-çıkış verisi de
paylaşılmayan
bilgilerden.
Güvenlik
gerekçesi ile bu verinin paylaşılmadığı
iddia edilse de Türkiye’de aşina
olduğumuz bir uygulama olduğu kuşkusuz.

Atölyede vurgulanan önemli noktalardan
biri, bu mülteci krizinin Türkiye için bir
fırsata çevrilebileceğiydi. Bu talihsiz
olaylar silsilesiyle Türkiye’de ikamet
etmeye başlayacak Suriyeli göçmenler, çok
önemli bir insan sermayesini de
beraberinde getirmiş oldu. Bölgesel
kalkınma odaklı istihdam stratejileri ile
Suriyeli
göçmenlerin
ekonomik
entegrasyonu,
Türkiye’nin
önündeki
önemli ajanda maddelerinden biri olmalı.

***
Türkiye’deki Suriyeli genç göçmenlerin
sorunlarını irdelemek, özellikle genç
işsizliğini konuşmak adına, Co-Opinion ağı,
İstanbul Politikalar Merkezi iş birliği ile
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep’te
“Bölgesel Kalkınma, Göçmen Krizi, ve
Genç İşsizlik” başlıklı bir atölye düzenledi.
ILO, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı, TEPAV, Heinrich
Böll Vakfı, ASAM, Amnesty International
gibi önemli kurumların ve üniversitelerin
göç araştırma merkezlerinin temsilcilerinin

Co-Opinion Ağı Hakkında
Co-Opinion, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da,
etkili gençlik STK’larını, akademik
enstitüleri ve öğrenci konseylerini tek çatı
altında toplayan ve bölgede gençlik
politikaları savunuculuğu yapan siyasa
temelli gençlik dayanışma ağıdır. Detaylar
için bkz. http://www.co-opinion.org/
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TÜRKİYE SOSYO-EKONOMİSİNDE SURİYELİLER
Özge Kaya & Furkan Demirbaş
ozge.kaya@boun.edu.tr & furkan.demirbas@boun.edu.tr
Giriş
Suriye’de Arap Baharı’nın bir dalgası olan
15 Mart 2011 tarihindeki gösteriler, zaman
ilerledikçe yerini bir iç savaşa bıraktı ve
tüm ülke o tarihten bu yana büyük bir
açmazın içine sürüklendi. İç savaş
şiddetlenerek sürdükçe, insanlar da
Suriye’yi azalmakta olan bir “eve dönüş’’
umuduyla terk etmeye başladı ve Türkiye
bu
konuda
Suriye
halkının
ilk
destinasyonlarından biri oldu. Halihazırda
kayıt altındaki Suriyeli sayısı yaklaşık 2
milyon. Bugün tartışılan soru Suriye’de
nasıl bir çözümden bahsedilebileceğinin
yanı sıra Suriye’den Türkiye’ye gelmiş
olan insanların Türkiye’deki geleceği. En
başlarda savaş mağduru yahut daha yaygın
ifadeyle ‘’Suriyeli’’ olarak anılan Suriye
halkı, toplum yahut devlet ne statüde
görürse görsün, sosyal bir gerçeklik olarak
‘mülteci’
durumundadır.
Suriyeli
mültecilerin iç savaşın başladığı günden bu
yana Türkiye’ye gerçekleştirdikleri göç
sürecinde, büyük şehirlerde ekonomik
faaliyetlere katıldıkları ve önemli bir iş
gücü
potansiyeli
barındırdığı
görülmektedir. Bu mültecilik halinin biraz
daha kalıcı bir form alarak göçmenliğe
dönüşümü sürecinin tanımlanmasında
Suriyeli
mültecilerin
Türkiye’deki
ekonomik koşulları, istihdam alanları ve
ekonomik statüleri üzerine çalışılması ve
analiz edilmesi gereken ayrı birer dosyadır.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde birçok şehirde
işçi yevmiyelerinin bu sömürüden ötürü
önceki yıllara göre düşmüş olduğu
gözlenmektedir. Dolayısıyla bu durum
Suriye’den göçen işgücünün işverenler için
büyük bir rant oluşturması anlamına
gelmektedir. Söz konusu sömürü düzeni,
yabancılar için güç kuralları olan çalışma
izni alma mevzuatında yapıcı bir
değişikliğe
gidilmesi
ihtiyacını
göstermektedir. Var olan istihdam yasaları
bir yabancının kayıtlı olarak çalışabilmesi
için geçerli bir pasaporta, oturma iznine
sahip olmasını ve işverenin bahsi geçen
yabancı
uyruklu
kişinin
alınacağı
pozisyonun yerine bir Türk vatandaşının
bulunamadığını belgeleyerek ispatlaması
gerektiğini öngörmektedir.
“Peki Suriyelilerin oluşturduğu iş gücü
potansiyeli nedir?” sorusunun cevabı ve
Nisan 2011’den beri Türkiye’ye göç eden
Suriyelilerin demografik yapısı ile ilgili
bilgi için Murat Erdoğan’ın Kasım 2014’te
yapmış olduğu 3,5 yıllık süreci konu alan
kapsamlı bir çalışmanın verilerine göz
atılabilir:
•
•

Suriyeli Mültecilerin Ekonomik Profili
Suriyeli
mültecilerin
Türkiye’deki
sıkıntılarının temelde ekonomik olduğu
savunulabilir. Büyük şehirlerde bulunan
insanların çoğu işsiz ve ihtiyaç sahibi
olarak göze çarpmaktadır. Ekonomik
olarak
kendine
yetememe
ve
iş
piyasalarının arz kolunda yer alma durumu
Suriyeli mültecilerin, düşük ücret ve fazla
iş saatleriyle, çaresiz bir sömürüye maruz
kalmasına yol açmaktadır. Özellikle Güney

Kasım 2014 itibariyle Türkiye’deki
Suriyelilerin sayısı 1,6 milyondur.
Türkiye’de 10 ilde kurulmuş olan
22 ‘’barınma merkezi’’ adını
taşıyan
kamplarda
yaşayan
Suriyeliler,
toplam
Suriyeli
sayısının yaklaşık %13-14’ünü
oluşturuyor. Suriyeli nüfusun geri
kalanı, ekserisi büyük şehirlerde
olmak üzere, kampların dışında
yaşıyor.

Sektörel anlamda bir analiz yapmak çok
güç, çünkü birçok kişi kayıt dışı şekilde
çalışıyor. Normal sektörlerde kayıt dışı
çalışmanın yanı sıra, mevsimlik işçilik gibi
zaten kayıt dışı işleyen iş kollarında de
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yaşamlarını nasıl idame ettikleri ciddi bir
inceleme alanı meydana getiriyor. Suriyeli
sığınmacıların
ekonomik
yaşama
katılımları açısından genel bir tablo çizmek
gerekirse
öncelikli
olarak
Türkiye
vatandaşları ile eşit koşulda olmadıklarının
altını çizmek gerekir. Boğaziçi Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
bölümü hocası Prof. Dr. Mine Eder ile
yaptığımız görüşmeden hareketle toplumda
sığınmacılar ve onların iş gücüne
katılımları ile ilgili iki hakim görüş
olduğunu söylemek mümkün görünüyor.
İlk grup ekonomik açıdan hayli kırılgan bu
insanların Türk vatandaşları tarafından
yapılmayan görece ağır veya deyim
yerindeyse ‘’kirli’’ işleri yaptıkları
görüşünde iken, diğer bakış göçmenlerin
mevcut piyasa koşulları içinde rekabeti
olumsuz etkilediğini savunuyor. Bahsi
geçen ikinci grup ağırlıklı olarak iş
olanaklarının
Suriyeliler
tarafından
ellerinden alındığını düşünüyor. Her iki
görüşün
de
reel
yansımalarını
gözlemlemek mümkün. Ücretleri nispeten
düşük tarım işçiliği ve küçük ölçekli
atölyelerde istihdam olanağı bulan
Suriyeliler piyasa koşullarının yarı yarıya
altında kazançlara razı oluyorlar. Hak
ettikleri kazancı geç alan ya da hiç
alamayanların sayısı hiç de az değil.
Vasıfsız işlerde çalışan ve sosyal güvencesi
olmayan sığınmacılar hem artan ekonomik
şiddete maruz kalmakta hem de herhangi
bir iş kazası durumunda –kayıtdışı çalışma
durumundan ileri gelen- kırılganlığı
şiddetle hissetmektedir.

Suriyelilere sıklıkla rastlamak mümkündür.
Mesela,
güney
sınırı
illerindeki
Suriyelilerin
Karadeniz
Bölgesi’ne
mevsimlik olarak çalışmaya gittikleri
yönünde haberler mevcuttur.
Suriyelilerin ekonomik açıdan yerel halk
üzerinde yük oluşturduğu iddialarının
yadsınamayacak derecede fazla olduğu
görülmektedir. Ancak, bu iş gücünün yük
olmaktan çok can suyu olarak kabul
edilebileceği şehirler de var. Göçlerin
başladığı günden bu yana işsizliğin
azaldığı ilk üç ilin Kilis, Gaziantep ve
Adıyaman olması Suriyeli iş gücünün,
özellikle de bölgede bulunan Gaziantep
gibi ekonomik profili yüksek bir şehir için,
ne kadar mühim olduğunu açıklamaktadır.
İstihdam
alanında
ihtiyaç
duyulan
düzenlemelerin
yapılması,
Suriyeli
mültecilerin
hayat
standartlarını
iyileştirirken, Türkiye açısından da ‘uzun
döneme yönelik’ en önemli basamağı
oluşturmaktadır.
Mekansal Sentez
Suriyeli sığınmacıların mekansal anlamda
göç ettikleri şehirlere ne derece uyum
sağlayabildiklerini
ise
Kuvvet
Lordoğlu’nun
Helsinki
Yurttaşlar
Derneği’ne ait ‘’Saha’’ dergisinde
yayımlanan yazısı ışığında incelemek
mümkündür. Lordoğlu sınır şehirleri
üzerine yaptığı saha araştırmasında TÜİK
ve İçişleri Bakanlığı bazlı rakamlar
verebilmekte. Kasım 2014 itibariyle ismi
geçen Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa ve
Mardin’deki nüfusun 699 bin olduğu kayda
geçmiş ancak haber bültenlerine sık sık
konu olan yeni dalgalar bu sayının kesin
surette artığına işaret ediyor.

Kamplarının bulunduğu sınır kentlerinden
örnekler vererek durumu somutlaştırmak
mümkün.
Kuvvet
Lordoğlu’nun
araştırmasına dayanarak sınır kentlerinde
Suriyeli mültecilerin küçük işletmeler,
kahvehaneler ve imalathanelerde iş
bulduklarını, bunun haricinde kalan
çoğunluğun genelde tarım işçiliğine
yöneldiğini öğreniyoruz. Gaziantep’te bu
durum halktan yer yer tepki topluyor,
çünkü
iş
piyasasında
rekabetin
sığınmacılarla birlikte arttığı ve yerel

Gelen bunca insanın yaşamlarını nasıl
sürdürdüğü belki de en önemli konu olarak
dikkatleri üzerine çekiyor. Devletin sınır
şehirlerinde kurduğu kamplarda yaşayanlar
azınlıkta denebilir çünkü yukarıda da
değinildiği
üzere
sığınmacıların
yaklaşık %13-14’ü kamplarda kalıyor.
Kamplarda kalmayan insanların günlük
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Lordoğlu’nun araştırmasındaki dikkat
çekici noktalardan bir başkası. İyi niyet
göstergesi olarak nitelenebilecek bu
uygulama emek-kazanç dengesinin ve iş
güvenliğin yıpratılmasına ortam hazırlıyor.
Bu da tehlikeli ve adaletsiz iş piyasasını
denetimden tamamen yoksun bırakıyor.

halkın bu sebeple işsiz kalabildiği
söyleniyor.
Benzer
bir
durum
Kahramanmaraş’ta da hâkim. Halk
arasında kendi işini kurabilen ya da küçük
atölyelerde çalışan Suriyelilere yönelik bir
huzursuzluk olduğu ve bunun yapılan
birkaç eylemle medyaya yansıdığına dair
örnekler
mevcut.
Sığınmacılardan
rahatsızlık duyduğunu belirten kimi yerel
grupların ev kiraları üzerinden bir sömürü
gerçekleştirdiklerini
söylemek
ayrıca
mümkün. Etnik ve kültürel kimlikten
kaynaklanan
hoşgörüsüzlük
konu
ekonomik kazanç olduğunda yerini
esnekliğe bırakıyor. Bu da sosyal
kaynaşmanın önünde ciddi bir engel,
çünkü karşılıklı güven tesisi benzer şartlar
altında yok seviyelerine inebiliyor. Kilis’te
de konut fiyatlarının arttığı incelenmiş.
Yazı dahilinde ele alınan sınır/sınıra yakın
kentler bağlamında benzer çatışmaların en
az yaşandığı şehir olarak Şanlıurfa’yı
göstermek mümkün. Sığınmacı sayısı bahsi
geçen şehirler içinde en fazla Şanlıurfa’da
iken akrabalık ve kültürel yakınlık
faktörleri gerilimleri aşağı seviyelere
çekebiliyor. Bu noktada entegrasyonun en
kolay gerçekleşebileceği kent Şanlıurfa
olabilir, bu da bölgede pozitif odak
oluşturması bakımından şehri iki kat
önemli hale getirir. Güneydoğu’daki
durum İstanbul’da yerini farklı tip bir
çatışmaya bırakıyor. İstanbul, TürkiyeSuriye sınırına uzak olsa da, hayli göç alan
bir diğer kent. Mine Eder’in paylaştığı
üzere İstanbul’da yaşayan Türkiyeli
Kürtler ile Suriye’den kente gelen Kürt
sığınmacılar arasında doğal bir dayanışma
var. Etnik köken düzleminde buluşan iki
grup arasındaki dinamikler konu istihdama
geldiğinde ise rekabete dönüşebiliyor.

Sonuç
2011’den bu yana Türkiye’de tutunmaya
çalışan Suriyelilerin ülkelerine dönmesine
uygun zemin her gün biraz daha
ayaklarının altından kayıyor. Bunun
sonucunda sığınmacıların kendilerine
burada bir gelecek inşa etmesi gerekli
görünüyor. Fakat, çoğunluğu vasıfsız olan
sığınmacılar
için
şartların
pek
‘’misafirperver’’ olduğunu savunabilmek
hayli zor. Savaştan kaçan insanların
ekonomik kırılganlığı, göç ettikleri
şehirlerde yerel halktan gördükleri
hoşgörüsüzlük hatta kimi durumlarda
fırsatçılık sebep olarak sıralanabilir. Tüm
bunların üzerine yasal statü almaları da zor
olunca kayıt dışı çalışmayı ve piyasa
koşullarının altında ücretlere çalışma
onların hayatını kolaylaştırmıyor. Sınırı
geçen Suriyelilerin kayıt altına alınması,
geçici göçmen koruma kartlarının daha
erişilebilir hale getirilmesi ve kayıt dışı
işçiliğe
göz
yumulmaması
şartları
iyileştirebilir. Türkiye’de doğan Suriyeli
bir nesli de hesaba kattığımızda
entegrasyonun yalnızca ekonomi ile sınırlı
kalacağını düşünmek bu süreç hakkında
‘yine’ bir yanılsama, ancak entegrasyon
sürecinin
sağlıklı
işleyebilmesi
açısından ilk basamak olarak uzun dönemi
kapsayan bir ekonomik planlama ve
düzenlemenin gerekliliği aşikârdır.
Kaynakça

Tekrar sınır kentlerine dönersek, kamu
kurumlarınca
benimsenen
‘‘misafir’’
algısının ekonomik etkisini göstermek de
hayli önemli. Mardin Valiliği’nin genel
olarak kayıt dışı çalışmaya göz yumduğu
ve bunu insanların hırsızlık ve benzeri
suçlara yönelmek yerine bir şekilde kendi
hayatlarını kazanabilmeleri adına yaptığı

•
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Misafirliğin Ötesine Geçerken
Türkiye’nin Suriyeli Mülteciler
Sınavı,
Ulusal
Stratejik
Araştırmalar Kurumu Raporu,
Haziran 2014
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•

•

Türkiye’deki
Suriyeliler:
Toplumsal Kabul ve Uyum
Araştırması, Hacettepe Üniversitesi
Göç ve Siyaset Araştırmaları
Merkezi Raporu, Kasım 2014
The Situation of Syrian Refugees in
Neighboring Countries: Findings,
Conclusions and Recommendations,
OR-SAM Rapor No:189, Nisan
2014
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•

http://www.haber46.com/guncel/ka
hramanmarasta-halk-suriyelilerekarsi-sokaklara-dokulduh31037.html

•

http://www.sozcu.com.tr/2014/gun
un-icinden/suriyelileri-istemiyoruzeylemi-555168/
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SURİYELİ MÜLTECİLER ÖZELİNDE KADIN VE SOSYAL İÇERME
Sinem Seçil
sinem.secil@boun.edu.tr
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek
Komiserliğinin en son 3 Mart 2016’da
güncellenmiş verilerine göre, 4.815.868
Suriyeli ülkelerinin dışında yaşıyor. Aynı
kurum rakamlarına göre Türkiye bu
mültecilerin kayıtlı 2.715.789 kişisine ev
sahipliği yapıyor. Beşşar Hafız El-Esad’a
karşı başlatılan mücadele sonucunda
gerçekleşen, bugünlerde tanık olduğumuz
olaylar sonrasında Türkiye’de ve Irak,
Lübnan, Ürdün gibi ülkelerde de barınan
çok sayıda mültecinin Suriye’ye geri
dönmesi pek çok kişi tarafından mümkün
görülmüyor. Tam da bu noktada akla gelen
ilk soru ise gelen mültecilerin sosyal ve
ekonomik bağlamda geldikleri topluma
nasıl entegre olacakları. Yazının bu
noktasında
belirtmek
gerekir
ki,
“entegrasyon”
ifadesi
bu
konu
çerçevesinde çokça kullanılırken aslında
bir yönüyle eksik ve hatalı bir algıyı da
gözler önüne sermektedir. Entegrasyon
kavramı, özellikle de mülteciler konusunda
kullanıldığında, tek taraflı bir etkiyi işaret
etmekte ve mültecilerin doğrudan topluma
eklemlenmesi gereken bir topluluk gibi
ifade edilmesine sebep olmaktadır. Oysa
özellikle
sosyal
yaşamda
eşitliğin
yakalanabilmesi için yapılması gerekilen
şey iki toplum arasında karşılıklı iletişimi
desteklemek ve toplumların farklılıklarına,
kültürlerine göre yollar izlemektir. “Sosyal
entegrasyon etnik azınlıklar ve ev sahibi
ülke arasında içinde bulundukları bağlama
özel
olarak
incelenen
bir
ilişki
çerçevesinde yürütülmelidir” (Dedeoğlu,
2014: 16). Bu noktada kullanabileceğimiz
bir diğer kavram ise sosyal içerme. “Sosyal
içerme, genel tanımı itibariyle bireyin
eğitim, istihdam ve sivil toplum gibi
alanlara ve hizmet veya karar alıcı olarak
kamu organlarına herhangi bir ayrımcılığa
maruz kalmadan dahil olmasıdır.” (Seçil,
KaosGL).

Pek
çok
kültürde
ortak
olarak
gözlemlenebilen, “ulus, vatan, toplum
kimliği” gibi konular, literatürde çok
sayıda yazarın da değindiği üzere, kadın
bireyler üzerinden vurgulanmakta ve her
ikisine de atfedilen “korunması gerekilen
bir değer” olarak algılanan özellik iki ayrı
kavramın alakasız bir şekilde paralellik
kazanmasına katkı sağlıyor. Benzer olarak,
kadınlar kültür ve geleneklerinin taşıyıcısı
olarak da görüldüklerinden, kriz anlarında
da genel kimlik inşası genellikle kadınlar
üzerinden yürütülüyor. Bu konu aynı
zamanda, bir toplum olarak Türkiye’ye
gelen Suriye vatandaşlarının en çok
mağdur edildiği noktalardan biri olarak da
söylenebilir.
Yazının
sonunda
görebileceğiniz fotoğraf, 13 Mart 2016
günü bu yazının yazarı tarafından Google’a
“Suriyeli kadınlar” yazıldığında ilk sayfada
çıkan verileri göstermektedir. Erkekler için
de durum benzer cinsel taciz ve
istismarların başta olduğu bir görünüm
sunsa da kadınlar için durum biraz daha
vahim. Zira kamplar dışında yaşayan
erkeklerin iş arayabilecekleri şekilde
işleyen bir sistem varken kadınlar için
aynısını söylemek kolaylıkla mümkün
olmuyor.
Türkiye’nin
patriarkal
engellerine takılmadan önce ailesi ile gelen
kadınların eşleri tarafından engellendiğini
ve en kolay yöntem olarak evlerinde bazı
el işleri yapabildiklerini görüyoruz. Dil
bilmeyen, erkekler ile eşit koşullarda
çalışamayan
ve
böylece
toplumda
kendisine yer bulamayarak marjinalleşen
kadınlar mülteciler içinde belki de öncelik
verilmesi
gerekilen
bir
kesimi
oluşturuyorlar. Saniye Dedeoğlu, Avrupa
Birliği özelinde bakıldığında, göçmen ve
mülteci
kadınların
topluma
entegrasyonlarının genellikle iş gücü ile
yürütüldüğünü ve emek sömürüsüne de
dönüşebildiğini belirtiyor. Öte yandan
bütünlüklü bir topluma ulaşabilmek ve
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önem vermediği. “Yardım etme söylemi de
insan hakkı algısı üzerine kurulu değil.
Vatandaşla mülteci arasında hiyerarşi
kuruluyor.” sözleriyle durumu ifade eden
Özden, aslında Türkiyeli halkın çok da
farkında olmadan her gün yeniden yarattığı
bir yaklaşımı vurguluyor. Yalnızca kadın
mülteci entegrasyonu/içermesi açısından
değil konunun tamamını kapsaması
açısından ise bu hiyerarşi konsepti önemli
bir yerde durmakta. İçermenin en önemli
koşulu olan sosyal hayata eşitlik içinde
erişebilme koşulunun sağlanması da
anlaşılacağı üzere hiyerarşinin ve herhangi
bir halkın diğerleri üzerinde tahakküm
kurmadığı koşullarda gerçekleşebilir.

mültecilere hak temelli güvenceler
sağlayabilmek için iş olanaklarından
fazlasına ihtiyaç olduğu da bir gerçek.
Sosyal içerme kavramının sosyal ve politik
kanalları da eğitim, gündelik yaşam,
kamusal alanlar gibi ayrımlarla kapsaması
gerekiyor. Böylece yalnızca kadınların
değil, bir toplum olarak Türkiye’de
bulunan
Suriyeli
mültecilerin
de
kapsanması söz konusu olacaktır. Burada
vurgulanmak istenen bir diğer nokta ise
mülteciler arasında haksızlıkları bir de
patriarkal otoritenin ve işleyişin altında
daha ağır yaşayan kadınların topluma
katılımının öncelikli olmasıdır.
Sosyal içermede en önemli konulardan bir
tanesi de toplumun genelinde yaratılan
göçmen-mülteci, Türkiye özelinde Suriye,
algısının ne şekilde olduğudur. Ayhan
Kaya’nın “Göç, toplumun bütünlüğünden
ziyade güvenliğine karşı bir tehlike olarak
tanımlanmıştır.”(2009:9)
ifadesi
Türkiye’de pratikte yaşanılanlarla uyuşur
nitelikte.
Kadınlar
özelinde
düşünüldüğünde, ağırlıklı olarak Orta ve
Doğu Anadolu’da karşılaşılan, Suriyeli
kadınların
evlilik
yoluyla
cinsiyet
kimlikleri üzerinden sömürülmesi, zaman
zaman potansiyel ikinci eş olarak
görülmesi yukarıdaki alıntıya örnek
oluşturabilir. Zira bu gibi örneklerde,
medyanın da körükleyici etkisi ile,
bireylerin negatif görüşleri durumu idare
eden/edemeyen devlet otoritesi yerine
göçmen-mülteci olan kişilere kaymakta ve
sosyal içerme pratikte imkansız hale
gelmektedir. Buna ek olarak, medyada yer
bulan ve bazı çevrelerce de sıklıkla
dillendirilen
“entegrasyonu
reddeden
mülteciler” de aslında zamanla mültecileri
hedef göstermekte kullanılan söylemlerden
birine dönüşmektedir.

Genel anlamda sosyal içerme çerçevesinde
ele alınan yukarıda bahsedilenler daha
geniş bir açıdan incelendiğinde ise farklı
bir hikayenin gidişatına da etki etmektedir.
Hükümetin Suriyeli mülteciler konusunda
ısrarla vurguladığı sağlık ve mülteci kampı
hizmetleri mülteci-ev sahibi ülke arasında
uzun vadede minör konulardan biri olarak
yer alabiliyor sadece. Yukarıda bahsedilen
“yardıma muhtaç fakir fukara Suriyeli”
söylemi aslında Türkiye’ye pek çok
ekonomik sınıftan topluca gelen, içlerinde
sadece sokakta dilenmek zorunda kalan
vatandaştan ziyade akademisyeni, muhalifi
de bulunduran kitlenin yardım esasına
indirgenmesi bu bireylerin siyasi haklarını
da boşa çıkarıyor. Bu yazıda da değinilen
kadın konusu da aynı amaçlarla kullanılan
ve yanlış yönlendirmelere sebep olan bir
başka konu. Basında genellikle ağırlıklı
olarak kadın ve çocukların gelmesi haber
niteliği taşısa da yardıma muhtaç Suriyeli
mülteci jargonuna katkı yapmakta.
Birleşmiş Milletler ‘in verilerine göz
atıldığında, Türkiye’deki kayıtlı (Mart
2016
itibari
ile)
2.715.789
mültecinin %49.2’sinin kadın olduğu
görülüyor.

Göç üzerine çalışan akademisyen Şenay
Özden’in bahsettiği bir kavram da
mültecilerin
Türkiye’de
yardım
etme/yardım alma ifadeleri üzerinden
toplumla etkileştiği ve yetkililerin de
Suriyeli bireylerin haklarına yeterince

Belki de yazının başında bahsedilmesi
gerekilen bir diğer konu ise “mülteci” –
“misafir” meselesi. Türkiye’nin imzaladığı
anlaşmalar gereği (sonradan değiştirme
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imkanı olsa da kendi inisiyatifi ile
değiştirmediği görülmekte- 1951 Mülteci
Sözleşmesi’ne 1967’de yapılan coğrafi
kısıtlama ibaresinin kaldırılması eki) gelen
Suriyelileri mülteci değil misafir saydığı,
geçici koruma statüsüne aldığı ve bu
yüzden de bir mültecinin sahip olacağı
uzun vadeli belli başlı haklardan da
mahrum ettiği bilinen bir durum.
Bireylerin
birebir
yaşadığı
hak
mağduriyetlerinin de yanı sıra toplumda
yaşadıkları kaynaşma sıkıntıları da aslında
devletin uyguladığı politikaların da bir
yansıması.

Referanslar
• Dedeoğlu, Saniye. Migrants, Work
and Social Integration: Women’s
Labour in the Turkish Ethnic
Economy. New York: Palgrave
Macmillan, 2014
• Özden, Şenay. “Söyleşi: Mülteciler
Konusunda
Muhalefet
Sınıfta
Kaldı” Saha Ocak 2016: 12-18
Yararlanılan Kaynaklar
• Kaya, Ayhan. Islam, Migration, and
Integration:
The
Age
of
Securitization. New York: Palgrave
MAcmillan, 2009
• Emma Carmel, Alfio Cerami and
Theodoros
Papadopoulos,
ed.
Migration and welfare in the new
Europe: social protection and the
challenges of integration. Bristol:
Policy Press, 2012
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KAYIP BİR NESİL TEHLİKE ALTINDA
İlayda Bal
ilayda.bal@boun.edu.tr

oluşturduğunu düşünecek olursak bu
bireyler için özel haklar tanınması gerekli
olabilir. Kuşkusuz ki bunlardan en
önemlisi çocuk mülteciler için eğitim
hakkıdır.

Mülteci, bir diğer adıyla sığınmacı, "ırkı,
dini, milliyeti, belli bir sosyal gruba
mensubiyeti veya siyasi düşünceleri
nedeniyle zulüm göreceği konusunda haklı
bir korku taşıyan ve bu yüzden ülkesinden
ayrılan ve korkusu nedeniyle geri
dönmeyen veya dönmek istemeyen
kişi"dir. (BM) 1 Hukuki bir süreç olan
mültecilik ancak ve ancak sığınılan ülke
kendilerini sığınma gerekçesi itibariyle
haklı gördüğünde kabul edilebilen bir
statüdür. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi,
sığınma hakkını şu şekilde tanımlar:
"Herkesin zulüm karşısında başka ülkelere
sığınmacı ve bu ülkelerce sığınmacı işlemi
görme hakkı vardır"2 (madde 14/1). Toplu
sığınma, iç savaşlar ve çatışmalarda, yoğun
baskılarda,
büyük
afetlerde
ortaya
çıkmaktadır. Bireysel sığınma daha çok
siyasal sebeplerledir. Türü ne olursa olsun
sığınmalar, yapısı ve sonuçlarıyla etkilemiş
oldukları kitleler ve sosyoekonomik
durumun değişmesiyle beraber politik
değişimlere de yol açtığından aynı
zamanda tarih sürecini de şekillendiren
nitelikler taşımaktadır.

Günümüzdeki en yaygın sığınma örneği 15
Mart 2011 tarihinde başlayan Suriye İç
Savaşı sonrası çatışmalar nedeniyle
Türkiye, Ürdün, Lübnan, Irak gibi komşu
ülkeler başta olmak üzere sonrasında
Türkiye ve Yunanistan üzerinden geçerek
legal yahut illegal yollardan Avrupa
kıtasına kadar yayılan mülteci akımıdır. Bu
mülteci topluluğuna ev sahipliği yapan
ülkelerden
Türkiye,
özellikle
sınır
bölgelerinde mülteci kampları kurmuş ve
buradaki
yerleşkelere
yardımlar
götürmüştür. Zamanla mülteci topluluğu
bu kamplardan ayrılıp ülkenin çeşitli
yerlerine göç edip toplumsal yaşantının bir
parçası haline gelmiştir ki bu durum
ekonomik, politik ve sosyal yaşantıyı
büyük oranda etkilemiştir. Günümüz
itibariyle Suriye’deki iç savaş neredeyse 5
yılını dolduracakken, Türkiye’de yaşayan
mültecilerin sayısı 2 milyonu aşmış
durumda ve bunların yarısından fazlasını
18 yaşın altındaki çocuklar ve gençler yani
eğitim çağındaki nesil oluşturuyor. Söz
konusu mülteci çocukların, mecbur
bırakıldıkları bu göç sonucunda eğitim
hayatları sekteye uğramıştır ve bu göç
akınını sadece toplumsal ve ekonomik

Çoğunlukla sonuçları ‘kriz’ olarak
adlandırılan bu tür akımlarda sığınan
bireylerin yaşama, barınma gibi temel hak
ve
hürriyetlerinin
sığınılan
devlet
tarafından
hukuken
sağlanması
gerekmektedir.
Ancak
mültecilerin
çoğunluğunu
kadın
ve
çocukların
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için önemli bir fırsat yakalayabilecekleri
ifade ediliyor.

yaşantı üzerinden değerlendirmek ve
mülteci çocukların eğitim alma hakkını göz
ardı etmek doğru olmayacaktır.

Haziran 2015'te İnsan Hakları İzleme
Örgütü kampların dışında yaşayan 136
Suriyeli mülteci çocukla ve onların
akrabalarıyla görüştü. Bu çocukların
birçoğunun
eğitimleri
ilk
olarak
Suriye'deyken,
okulları
çatışmalar
sırasında zarar gördükten veya silahlı
gruplar tarafından el konduktan sonra
kesintiye uğramıştı. Bazılarının okul kaybı
dört yıla kadar çıkabiliyor ve Türkiye'de de
okula gitmemeye devam ediyorlar.

BBC’nin yapmış olduğu habere göre insan
hakları örgütü Human Rights Watch
(HRW) raporunda, Türkiye’deki Suriyeli
mülteci çocukların büyük bölümünün
okula gidemediği ve eğitim alamadığı
bildirildi.3 Raporda "Her ne kadar Türkiye
hükümeti mülteci krizi karşısında cömert
davranmış olsa da, Türkiye Suriyeli
çocukların eğitime erişim hakkını sağlama
konusunda zorlanıyor" deniyor. 2014-2015
yıllarında Türkiye'de incelemeler yapan
HRW, toplamda 708 bin okul çağındaki
Suriyeli mülteci çocuk bulunduğunu,
bunların 400 binden fazlasının ise okula
gitmediğini tespit etti. "Geleceğimi hayal
ettiğimde
bir
şey
göremiyorum:
Türkiye'deki Suriyeli mülteci çocukların
önündeki eğitim engelleri" başlıklı
raporda, Türkiye'nin Suriyeli çocukların
okullara gidebilmesi için 2014'te yasal
düzenlemeler yaptığı hatırlatılıyor. Ancak
başta dil sorunu olmak üzere, sosyal
entegrasyon
ve
maddi
sıkıntıların
çocukların eğitim almasına engel olduğu
ifade ediliyor. Ayrıca Suriyeli mültecilerin
yapılan yasal düzenlemeden de yeteri
kadar haberdar olmadığı vurgulanıyor.

Kamp dışında yaşayan ve ülkeye yasal
yollardan giriş yapmış Suriyeli ailelerin
çocukları ise Milli Eğitim Bakanlığı’na
bağlı devlet okullarına kayıt yaptırabiliyor
ve eğitim hakkından ücretsiz olarak
faydalanabiliyor. Ancak devlet okullarında
okuyan Suriyeli öğrencilerin çoğu Türkçe
bilmiyor olmaları nedeniyle ya yeterli
eğitim alamıyor, ya da kısa süre sonra bu
okullardan ayrılıyor. Suriyeli öğrencilerin
önündeki üçüncü seçenek ise Arapça
eğitim veren geçici eğitim merkezleri, ya
da halk arasında kullanılan tabirle Suriye
okulları. Bunların sayısının sadece
İstanbul’da 30 ila 50 dolayında olduğu
sanılıyor. Bu okulların çoğunda eğitim
paralı, ancak içlerinde az sayıda da olsa
düşük ücretler karşılığında ya da bedava
hizmet verenler de var. Örneğin, İstanbul
Fatih’teki bir binada her gün yaklaşık 500
Suriyeli çocuk eğitim görüyor. Burası iki
yıl önce açılan ILAF Suriye Okulu.
Eğitimin maliyeti, öğrenci başına ayda 100
TL. Dersler Arapça. Ek olarak Türkçe
dersleri de verdiklerini söylüyorlar. Ancak
bu dersleri, Türkçe öğretmenlere yeterli
maaş veremedikleri için haftada iki saatle
sınırlı tutmak zorunda kalmışlar.

Mülteci
kamplarında
okula
kayıt
oranlarının yüzde 90'lara ulaşmasına
karşın, kampların dışında yaşayan Suriyeli
çocukların sadece yüzde 25'inin okula
yazdırıldığı da vurgulanıyor. HRW Mülteci
Hakları Programı araştırmacısı Stephanie
Gee,
"Suriyeli
çocukların
ihtiyaç
duydukları eğitimi alamaması, koca bir
nesli tehlikeye atıyor" diyor. Raporda,
Türkiye'ye Suriyeli çocuklara gerekli
eğitimi verebilmesi için bir an önce
harekete geçmesi çağrısı yapılıyor ve
uluslararası çevrelerin de bu çabalara
mutlaka
destek
vermesi
gerektiği
söyleniyor. "Eğitimin güvence altına
alınması, çocuk gelin ve çocuk asker
sorunlarını ortadan kaldırır" denen raporda,
eğitim yoluyla çocukların ileride kendi
ekonomik özgürlüklerini de elde etmek

2012 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı
Ömer Dinçer, “Suriyeli çocuklara Türkçe
öğretme çabasına girmedik. Onları
ülkemizde misafir olarak görüyoruz ve
Suriye'deki durum düzeldikten sonra kendi
ülkelerine dönecekler diye bekliyoruz.”
şeklinde konuşmuştu.
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Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset
Araştırmaları Merkezi’nden Doç. Dr.
Murat Erdoğan, asıl sorunun da burada
yattığını söylüyor:

ediyor nitekim bu rakam totale oranla
oldukça düşük. Daha da ötesi Milli Eğitim
Bakanı Nabi Avcı, geçtiğimiz Mayıs
ayında yaptığı açıklamada, Suriyeli
mülteciler için üniversitelerde ek kontenjan
açıldığını ancak daha fazla kontenjana
ihtiyaç olduğunu söylüyor. Kuşkusuz ki
daha ilköğretim düzeyinde eğitimlerini
alamayan öğrencilerin sayısı fazla iken bu
durum biraz da ikinci planda kalıyor.

“Türkiye’nin şu ana kadar politikası
şöyleydi: Biz Suriyeli çocuklara Türkçe
öğretirsek burada kalırlar gibi bir endişe
vardı. Otoriteler bu sorunla yüzleşmek
istemedi. 600 bin Suriyeli çocuğa Türkçe
öğretmek de kolay değil. Ama bununla
ilgili olarak çok acil önlemler alınması,
çalışma yapılması gerekiyor.”
İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün (Human
Rights Watch – HRW) Mülteciler
Programı Direktörü Bill Frelick, şu anki en
büyük zorluklardan birinin “Suriyeli bir
kayıp kuşak” oluşmasının önlenmesi
olduğunu söylüyor. Frelick “Türkiye,
mülteci kamplarındaki okullarda çok
başarılı bir iş çıkardı. Ancak Suriyelilerin
büyük çoğunluğu artık kentlerde yaşıyor.
Kentlerde okula gidebilen öğrenci sayısı
ise oldukça az.” diyor.
Bu noktada
Suriyeli çocuklara Türkçe öğretmenin
gerek kısa gerekse uzun vadede çok hayati
olduğunu vurgulayan Frelick, bir soruna
daha dikkat çekiyor: Çalışmak zorunda
kalan çocuklar. Frelick “Çocukların okula
gitmesi ya da gitmemesi konusunda
ailelerin oynadığı role de bakmak gerekli.
Bazen ekonomik nedenlerle çocukları
okula
göndermeyebiliyorlar.
Çünkü
çocukları aile bütçesine katkı yapan,
ekmeklerini kazanan fertler olarak
görüyorlar.”
diye
konuşuyor.
Suriye'deyken dördüncü sınıftayken okulu
bırakan 11 yaşındaki Radwan İnsan
Hakları İzleme Örgütü'ne, dul kalan
annesine ve küçük kardeşlerine bakmak
için Gaziantep'teki bir tekstil atölyesinde
haftanın yedi günü, günde 12 saattan fazla
çalıştığını anlattı. “Okulu severdim” dedi,
“Matematiği çok severdim ve okula
gitmeyi çok özlüyorum.”

Peki, Suriyeli çocukların yeterli eğitim
alamamaları toplum için ne gibi riskler
barındırıyor?
Washington
merkezli
Brookings
Enstitüsü’nün geçen hafta yayımladığı
“Evlerine dönecek gibi görünmüyorlar:
Suriyeli mülteciler ve Türkiye ile
uluslararası toplumun önündeki zorluklar”
başlıklı raporda şu tespitlerde bulunuluyor:
“Bir Türk yetkilinin de ifade ettiği gibi
‘mülteciler (Türkiye’de) kalsa da Suriye’ye
dönseler de kayıp bir kuşağa izin
veremeyiz. Bu bağlamda, daha çok sayıda
Suriyeli mülteciye ulaşacak bir programın
geliştirilmesi ve kaynak bulunması için
Türkiye ve (BM Çocuk Fonu) UNICEF
arasında yakın işbirliği sürdürülüyor.
“Suriye’deki çocukların da çoğunun eğitim
almadıkları düşünülürse, ülkenin geleceği
Suriye dışındaki çocukların alacağı eğitime
bağlı olabilir. Ancak eğitim sadece
Suriye’nin geleceği açısından önemli bir
mesele değil. “Bu aynı zamanda bir
güvenlik meselesi. Türk yetkilinin de ifade
ettiği gibi, ‘eğitim fırsatları olmazsa bu
çocuklar radikal ve terörist grupların
kurbanı olma riski taşıyor’.”

Bütün bunları aslında göz ardı eden Milli
Eğitim Bakanlığı ise geçen yıl açıkladığı
rakamlarla, Türkiye’de yaklaşık 230 bin
Suriyeli çocuk eğitim gördüğünü iddia
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MEB bu konuda ne yapıyor?4

Türkiye’deki pek çok STK insani yardım
bazlı işlev görüyor. Mültecilerin hak ve
statü mücadelesini tek başına ele alan STK
sayısı çok az. Bu genelde mültecilerin
bireyselliklerinin göz ardı edilip yardıma
muhtaç aciz insanlar olarak algılanma
eğilimlerinden
ileri
geliyor
diye
düşünüyorum. Oysaki imkânlar ve koşullar
yaratılabilirse ülkedeki bütün Suriyeliler
toplumun üreten, siyasal ve kültürel
alanında faal olan bireyleri olması
sağlanabilir. Nitekim eğitim meselesinin
göz ardı edilişi de yine mülteciler
konusunda insani ve hak temelli bir bakış
açısı geliştirmek yerine yardım odaklı
hayırseverlik anlayışı benimsemekten
kaynaklanıyor.

HRW’un yayımladığı bu rapora ilişkin ise
Milli Eğitim Bakanlığı ifadesi ise şu
şekilde:
"Şu anda yabancı tanıtma numarası almış
olan Suriyeli misafirlerimiz hangi ilde
olurlarsa olsunlar, istedikleri okula
gittiklerinde okul müdürleri onları
sınıflarına kabul etme mecburiyetinde"
bilgisini paylaşan Büyük, şu ifadeleri
kullandı: "Eğer Türkçe konusunda sıkıntı
yaşıyorsa Suriyeli öğrencilerimiz, okulda
mevcutsa ya ders bitiminde ya da hafta
sonları bu öğrencilerimize, Türkçe
öğretilmesi konusunda kurslar açacağız.
Böylece adaptasyonları, birlikte okudukları
öğrencilerin
seviyelerinden
geri
kalmamaları
konusunda
da
gayret
edeceğiz. Bu konudan bütün il ve ilçe milli
eğitim müdürlerimizin haberi var. Biz il
müdürlerimize sene başında bu talimatı
vermiştik.
Sizin
aracılığınızla
da
tekrarlayalım. ‘Suriyeli kanaat önderlerine,
hem de okul müdürlerine yabancı tanıtma
numarasıyla
gelen
bütün
Suriyeli
öğrencileri, okullarınıza alın.’ diyoruz."

•

Bu konuda hak mücadelesi veren
eğitimciler, aktivistler ve dernekler
mevcut. Mesela biz Suriyeli ve FilistinliSuriyeli mülteciler için açılmış olan Ad.dar
Toplum Merkezi olarak Suriyeli çocukların
gittiği okullarda öğrencilerin kayıtlarının
yapılması, sonraki süreçte okul ziyaretleri
ve öğretmenler ve İlçe Milli Eğitim
Müdürlükleri ile koordine bir çalışma
yürütülmesi için çaba gösteriyoruz.
Öğrencilere ve ailelerine okuma-yazma, dil
edinimi ve çeşitli kültürel faaliyetleri hem
mahallelerine gidip hem de hafta sonları
çocukları merkeze getirip sağlanıyor. Bu
girişimler her ne kadar değerli olursa olsun
oldukça yetersiz kalıyor. Mesela biz sadece
Çapa bölgesindeki bir grup çocuk ve ailesi
ile iletişim içindeyiz. Aynı şekilde birkaç
diğer dernek de kendi mahallesinde bu tarz
gönüllü çalışmalar yürütmekte, ancak
ulaşılan öğrenci sayısı ve bu konuda aktif
dernek sayısı çok az. Nitekim bu konunun
dışarıdan sağlanacak desteklerle bir yere
gitmesi mümkün değil. Milli Eğitim
Bakanlığının Suriyeli çocuklar için özel bir
programlama yapması ve her turlu
kolaylaştırıcı
altyapıyı
oluşturması
gerekiyor. Mesele mültecilere devlet

Konuya ilişkin olarak ‘Irkçılığa ve
Milliyetçiliğe DurDe Platformu’ aktivisti
ve Ad.dar Toplum Merkezi’ gönüllü
eğitmeni Hasret Saygı ise yapmış olduğum
röportajda şu şekilde bilgi veriyor:
•

Bu konuda çalışmalar yürüten
yardım kuruluşları var mı ve ne
derecede etkili olabiliyorlar?

Öncelikle her gün en çok maruz
kaldığımız organ olan medyaya
ilişkin
irdelemek
istiyorum
Suriyeli
çocukların
eğitim
durumunu. Bildiğiniz üzere,
haberlerde Suriyeli mültecilere
ilişkin birçok haber veriliyor
ancak odak konusu doğal olarak
yaşama, barınma gibi temel
haklar üzerinde oluyor. Fakat
gözlemlediğim
kadarıyla
çocukların sığınma sonrası yarım
kalan
eğitimleri
hakkında
konuşulmuyor.
Bunu
nasıl
değerlendiriyorsunuz?
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okullarına kayıt hakkı
bitmeyecek kadar karmaşık.
•

tanınmasıyla

ve kültürel etkinlikleri önemli buluyorum.
Bu tarz etkinlikler, okulda Suriyeli ve
Türkiyeli velileri kaynaştırmak, aynı
mahalleyi paylaşan yerel halk ile
Suriyelilerin birbirlerini daha yakından
tanımalarını sağlamak amacıyla hem
mahallelerde hem okullarda hem üniversite
kampüslerinde
yapılabilir.
Bunlar
okulların, belediyelerin ve de üniversite
kulüplerinin inisiyatif alması ve çeşitli
STK’ler ile işbirliği ile çok rahat
gerçekleştirilebilir.

Hükümetin Suriyeli mülteci
çocuklar için özel olarak yasalar
koymaması ne denli kabul
edilebilir?

Suriyeli
mültecilerin
ülkeye
gelişi
üzerinden beş sene geçti. Devlet neredeyse
bütün çocukları kendi kaderlerine bırakmış
durumda. Çocuk işçi konusu çok büyük bir
problem. Son raporlara göre kamp dışında
kalan Suriyeli çocukların sadece %25’i
eğitim olanağına sahip. Bunun hiçbir kabul
edilebilir tarafı tabi ki yok. Ortada, pek çok
sektörde çocuk emeğinin sömürüsü de söz
konusu. Şimdiye kadar Suriyeli çocukların
eğitime erişimi konusunda 2014 yılı itibari
ile yayınlanmış iki tane genelge mevcut
ancak bu genelgelerde pek çok konuya
değinilmemiş ve çözüm sunulmamıştır.
•

•

Halkımızın belli bir kesimi haklı
olarak şu şekilde düşünebilir:
Eğitimde fırsat eşitliği henüz
kendi
ülke
vatandaşlarımız
arasında
sağlanamamışken
mülteci çocuklara özel bir hizmet
gerçekten gerekli mi? Bu soru
üzerinde neler düşündüğünüzü
açıklayabilir misiniz?

Bu meseleyi sadece Türkiye’deki
mülteciler
açısından
da
değerlendirmek doğru olmaz,
nitekim aslında sığınmacıların
bir kısmı da Türkiye ve
Yunanistan üzerinde Avrupa
Birliği’ndeki ülkelere göç etti ve
kuşkusuz ki söz konusu ülkelerde
de kendilerine alınmış olan
tavırların da büyük önemi var.
Bildiğiniz herhangi bir yardım
başlatıldı mı bu konu üzerinde?

Kanaatim, bütün Avrupa Suriyeliler
konusunda gerekli yükümlülüklerini yerine
getirme
konusunda
topluca
sınıfta
kalmıştır. En son Türkiye’nin mültecileri
bir pazarlık nesnesi haline getirip
milyonlarca
Euro
ve
Türkiye
vatandaşlarına vizesiz seyahat talep etmesi
ve mültecileri şantaj malzemesi olarak
kullanması aslında bu meseleye hiçbir
ülkenin insani olarak yaklaşmadığını
açıkça gözler önüne sermiştir. Hem
Avrupa'da hem Türkiye'de bu konuda en
büyük çabayı gösteren hep sivil toplum
örgütleri olmuştur.

Bireylerin eğitim hakki doğuştan gelen bir
insan haktır. Bir grubun belli temel haklara
sahip olmaması durumunda aynı haktan
yoksun diğer grupla dayanışması gerekir.
Burada
hedef
şaşırmamak
lazım.
Toplumdaki adaletsizlikler ve hâlihazırda
sosyoekonomik problemlerden mültecileri
sorumlu tutmak, onları günah keçisi
yapmak esas adaletsizliğe yol açan sistemi
ve kurumları aklamaktan başka bir ise
yaramaz. O yüzden, STK’lar olarak bir
yandan
mültecilerin
hak
temelli
mücadelelerine destek olurken, Suriyelilere
karsı yükselen ırkçı sesle mücadelenin
yolları da geliştirilmeli ve yerel halk ile
Suriyelilerin iletişim kurabileceği kanallar
geliştirilmelidir. Bu konuda, yerel halk ile
Suriyelilerin ortak düzenleyeceği sanatsal

•
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Avrupa’daki
birçok
ülke
mültecileri çeşitli nedenlerle
tehlikeli görerek yahut kendi
birlik ve bütünlüklerini aleyhte
etkileyecekleri
düşüncesiyle
kabul dahi etmek istemediler.
Buna
karşın
Almanya
ve
Avusturya mülteci kabulünü
deklare ettiler. Bu konuya ilişkin
Avrupa Birliği’ne üye devletler

Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu
arasında görüş ayrımı olması
bilhassa diplomatik ilişkilerde bu
ülkelerin
birbirlerine
karşı
tavırlarını etkileyecek midir?

inisiyatifiyle
açılmış
geçici
eğitim
merkezlerine bırakmıştır. Bu genelgelerde
çocuklara Türkçe nasıl öğretileceği, geçişin
nasıl sağlanacağı ya da anadilde eğitimlere
nasıl devam edebileceklerine dair bilgi
içermemektedir. Bu konuda okullar yalnız
bırakılmış ve hiçbir ek personel, ek kaynak
ya da ek müfredat sağlanmamıştır. Okullar
ilk Suriyeli çocukları kabul etmeye
başlamasıyla birlikte büyük bir kafa
karışıklığı ve panik yaşamıştır. Aynı
şekilde, Suriyeli aileler kayıt esnasında
istenen belgeler ve bürokratik engellerle
tek başlarına mücadele etmek zorunda
bırakılmışlardır.
Burada
en
büyük
problemlerden birisi de dil. Özellikle
Suriyeli ailelerin yoğun yaşadığı mahalle
okullarına
tercüman
desteği
sağlanmamıştır ve kayıt süreci pek çok aile
için yılan hikâyesine çevrilmiştir. Nitekim
kayıt olmayı başarabilen çocuklar hem dil
hem uyum problemleri yaşamışlardır.
Çocukların seviyelerine değil, yaşlarına
göre sınıflara kayıt edilmesi çocuklarda
ciddi travmalara sebep olmuştur. Hafta
sonları Çapa'da okuma yazma ve Türkçe
destek için verdiğim derslerde öğrenciler
öğretmenin
verdiği
ödevleri
yapamamaktan,
yapabilmeyi
bırakın
Türkçe alfabeyi okuyamamaktan büyük
kaygı ve mutsuzluk duyuyorlardı. Düşünün
ki 10 yaşında, ilk üç yılını Suriye’de bir
okulda geçirmiş ve Arapça okuma yazma
bilen bir çocuk, savaş neticesinde
eğitimine verdiği bir yıl aranın ardından
Türkiye'deki okula yaşı gereği 4. sınıftan
başlatılıyor
ve
hiçbir
ek
destek
sağlanmıyor. Bu çocuğun okulda başarılı
olabileceğini düşünmek çok romantik bir
fikir. Aileler çocuklarının çaresizliklerine
üzülseler bile, kendi bilmedikleri bir dilde
ve alfabede çocuklarına yardım etme
şansları da olmuyor. Derken, pek çok
çocuk birkaç yılın ardından okulu bırakıyor
ve sonrasında emek sömürüsü başlıyor.
Arapça eğitim veren geçici eğitim
merkezlerine kayıt olan çocuklar bu kadar
büyük sıkıntılar yaşamıyor çünkü orada
Suriye
müfredatı
uygulanıyor
ve
öğretmenler Suriyeli. Ancak bu okullar

Avrupa’daki hiçbir ülkenin diğer bir
ülkeden merhametli ya da daha düşünceli
olduğunu düşünmüyorum. Bütün ülkeler
kendi çıkarları doğrultusunda kararlar
alıyorlar. Diplomatik ilişkilerin geleceği ne
olur açıkçası benim düşüncemde çok
önemli değil.
•

Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı Yusuf Büyük, İnsan
Hakları
İzleme
Örgütünün
Suriyeli mültecilerin eğitimi
raporuna ilişkin dış basında
Türkiye´ye
övgü
içeren
haberlerin yapıldığını ancak
Türkiye´deki
bazı
medya
kuruluşları
tarafından
haberlerde “MEB bu konuda bir
şey yapmıyormuş ve başarısız
olmuş’’ gibi bir algı operasyonu
yapıldığını söyledi. Ancak aynı
raporun aslında Türkiye’nin
Suriyeli mültecilere ev sahipliği
yapma
konusunda
başarılı
olduğunu ancak aynı başarıyı
çocuklara eğitim imkânı sağlama
konusunda yakalayamadıklarını
düşünüyor. Bu çelişki hakkında
ne düşünüyorsunuz?

Türkiye’nin
mülteciler
konusundaki
tutumu Avrupa ile girişilen pazarlıklar
neticesinde
gün
yüzüne
çıkmıştır.
Mülteciler, Avrupa’ya karşı şantaj
malzemesi
olarak
kullanılmış
ve
karşılığında para ve imtiyaz talep
edilmiştir. Suriyelilere ev sahipliği yapma
meselesini bir lütuf gibi sürekli önümüze
sürseler de iltica bir insan hakkıdır,
kimseye verilmiş bir imtiyaz değildir. Aksi
durum zaten bu insan hakkının gaspıdır.
Çocukların eğitimi konusunda Türkiye
2014'de iki genelge yayınlamış ve
çocukların eğitim sorumluluğunu MEB'e
bağlı devlet okullarına ve Suriyelilere
yönelik bazı dernek ve işadamlarının
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sayıya ulaşmaları durumunda Halk Eğitim
bünyesinde okullarında Türkçe ders
alabileceklerini belirtiyor. Ancak bu
konudan ne okullar ne Suriyeli aileler ne
de Halk Eğitim Müdürlükleri haberdar. Bu
yazı
Halk
Eğitim
Merkezlerine
gönderilmesine rağmen standart bir
uygulama söz konusu değil. Bu konuda
talep ile giden bazı kimselerin geri de
çevrilmeleri mümkün.

sadece belli bölgelerde var ve pek çoğu
ailelerden bir miktar ücret talep ediyor. Bu
okullara gidebilen çocuklar genelde orta
sınıf Suriyeli ailelerin çocukları. Bu
okulların amacı birkaç yıl içinde ülkelerine
döneceklerini
öngördükleri
Suriyeli
ailelerin
çocuklarına
geçici
eğitim
verebilmekti. O yüzden Suriye müfredatı
ve Arapça eğitim seçilmişti ancak gelinen
şu noktada artık geri dönüşün mümkün
olmadığı aşikârdır. Bu okullardan mezun
olacak çocukların lise ve üniversite
eğitimine nerede devam edebilecekleri ve
diplomalarının tanınırlığı meselesi de
çözülmesi gereken ayrı bir mesele.
•

Suriyeli çocukların eğitimlerine
devam edememe sebeplerinden
biri de dil sorunu. Türkçe
bilmedikleri için birçoğu okulda
bir şey anlayamayıp bir süre
sonra okulu bırakıyor. Yine Milli
Eğitim Bakanlığı bu konuda
çalışmalar yürüttüklerini ve
okulların Suriyeli öğrencileri
kabul
etmelerini
ve
dil
konusunda yetersiz kaldıkları
noktalar için Türkçe kursları
açılacağını
söyledi.
Henüz
faaliyete geçildi mi ve yeterli
oluyor mu?

Görüldüğü üzere, her ne kadar Milli Eğitim
Bakanlığı bu konuda çalışmalar yapıyor
gibi görünse de, Avrupa ülkeleri insan hak
ve temel özgürlükleri noktasında diğer
ülkelerden daha ‘’ileri’’ olduklarını iddia
etseler de iki mercii de Suriyeli mülteci
çocukların
yarım
kalan
eğitimleri
konusunda elle tutulur bir şey yapamıyor,
yaptıkları da uzun vadeli ve köklü planlar
olmadığından başarılı olamıyor. Kendi
çıkarlarını düşünen ve medeniyetten dem
vuran ülkelerin bu konudaki duyarsızlığı
ise kayıp nesil riskini daha da arttırıyor.
Belki birçoğu farkında değil ama ‘Kayıp
Bir Nesil Tehlike Altında!’

Şu an MEB’e bağlı devlet okullarında
Suriyeli çocuklara yönelik böyle bir destek
sağlanmıyor. Bunun tek yolu Halk Eğitim
Merkezleri ile irtibata geçip okuldaki
Suriyeli çocuklar için Türkçe dersi talep
etmek.
Çapa’da
bu
konuda
ne
yapabileceğimiz üzerine uzunca düşündük
ve pek çok yetkili ile görüştük. Hem
Suriyeli çocuklar hem de anneleri için
mahalle okullarında MEB aracılığıyla
Türkçe dersi açılmasını talep ettik.
Nihayetinde Halk Eğitim aracılığı ile
mahalle okulunda anneler için Türkçe sınıf
açtık. Aynı süreçte, yeni çıkan bir
genelgeden
haberdar
olduk.
Halk
Eğitimdeki yaş sınırı Suriyeli çocuklar için
kaldırılmış olup, talep etmeleri ve belli bir

-

-

-

-

-
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"KAYIP NESİL" TEHLİKESİ YANI BAŞIMIZDA: SURİYE'NİN "YENİ NESLİ"
Mert Can Bayar
can.bayar@boun.edu.tr
Öncelikle, en önemli sorun hâlâ güvende
"Kayıp Nesil" kavramı ilk olarak 1. Dünya
olmamaları.
Suriye'de,
mültecilerin
Savaşı yıllarında, ağır şartlarda yaşamış
yoğunlukta bulunduğu Türkiye gibi
olan, savaşta ölen, yaralanan ve savaşın
ülkelerde
ve
Avrupa'ya
uzanan
travmatik ortamından etkilenip savaş
yolculuklarında... Hiçbir yerde güvende
sonrası hayata uyum sağlayamayan
olamayan, kendini evinde hissedemeyen 5genellikle 1880-1900 yılları arasında
18 yaş arası üç milyonu aşkın bir kitle ile
doğmuş Amerikan genç nesli için
karşı karşıyayız. İkinci sorun ise, güvende
kullanılmıştır. Genel anlamda, kayıp nesil
olmama hissine benzer olarak savaşın
kavramı, travmatik bir olayın veya olay
onların üzerinde bıraktığı travmatik
dizisinin (savaş, deprem vb.), bir ülkenin
durumlar ve buna bağlı olarak gelişen
veya bölgenin genç neslini uzun süre etkisi
rahatsızlıklar. Bir diğer sorun, iltica
altına aldığı, bu etkilerin olay(lar)
ettikleri toplumlarda yaşadıkları çevresel
sonrasına yoğun şekilde sirayet ettiği ve o
ve kültürel yabancılaşma. Sonuncusu ve
kuşağın
bir
bölümünün
hayatını
kayıp nesil tehdidi açısından belki de en
kaybetmesine, bir bölümünün olay sonrası
kritiği ise eğitimden yoksunluk. Bu dört
hayata uyum sağlayamamasına yol açtığı
ana başlık her konuyu kapsama gibi bir
durumlar için kullanılır. 2011'den bu yana
amaçtan ziyade, dört ana konu üzerinden
devam eden Suriye İç Savaşı da ne yazık ki
şimdiye kadar yapılanları ve yapılanların
Suriye gençliğinin geleceğini bu tanıma
eksik noktalarına olası çözüm önerilerini
doğru
sürüklemekte.
Çatışmaların
tartışmaya açma gayesindedir.
başladığı 2011 yılından bu yana yaşananlar
on milyonu aşkın insanın evini, doğduğu
Suriyeli mülteci çocukların sığındıkları ve
kenti terk edip başka kentlere, ülkelere göç
artık yeni bir yaşam kurmaya çalıştıkları
etmesine yol açtı. Birleşmiş Milletler’in
Lübnan ve Türkiye gibi ülkelerde hâlâ
raporlarına göre iç savaştan etkilenen
güvenli bir ortama ve düzenli bir yaşam
çocuk sayısı yedi buçuk milyon. Üç
standardına sahip olduklarını söylemekten
milyondan fazlası herhangi bir eğitim
çok uzağız; ama UNICEF ile bölge
alamıyor. Bu çocukların iki buçuk milyona
ülkelerinin
hükümetlerinin
yürüttüğü
yakını ülkesini terk etmek zorunda
iyileştirme
programlarının
sonuç
vermeye
bırakılmış. Ama en önemlisi, sosyal
başladığını da söyleyebiliriz. Bunun
bilimlerin, insanları ve kitleleri istatistiksel
yanında "No Lost Generation," "Save the
grafiklerdeki çizgilerden ibaret görme
Children in Syria" gibi sivil toplum
eğilimine düşmeden, sayıların bize tasvir
kuruluşlarının yayımladıkları raporlar ve
ettiği soğuk ve anlamsız yüzdeleri bir
yürüttükleri insani yardım çalışmalarının
kenara bırakıp olan bitene bilim
Suriyeli
çocukların
durumlarının
tantanasıyla ya da politika zırvalarıyla
iyileştirilmesine
gerek
maddi
destek gerek
değil, bir insanın gözüyle bakıp, bir insanın
kamuoyu
farkındalığını
arttırma
vicdanıyla yaklaşmak. Bu yazıdan hiçbir
noktalarında
yadsınamaz
katkılar
şey öğrenmesek bile, yüreğimizde ufak bir
sunduğunu da ekleyebiliriz. İnsani yardım
acı hissedebiliyorsak ya da "Ben ne
ihtiyacı hâlâ milyonlarca Suriyeli için
yapabilirim?" sorusu aklımıza geliyorsa,
önem arz etmeye devam ederken, insani
bu naçizane yazı da amacına ulaşmış
yardım dışında yapısal yardımların da dile
demektir.
getirilmesi gerekiyor. Yardımların sadece
insani yardım (barınma, yemek, ısınma
Suriyeli mülteci çocukların sorunlarının bir
vb.) olarak kalmaması, savaş sonrası
bölümünü bu yazının amacına uygun
Suriye'nin tekrar inşası için yapısal
olarak 4 ana başlıkta toplayabiliriz.
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dışlamasına yol açabiliyor. Bunun önüne
geçmenin yolu bence çocuklarda. Nefreti,
ötekileştirmeyi, dışlamayı değil; sevmeyi,
biz kavramının içine herkesi katmayı ve
kimseyi
dışlamadan
beraber
oyun
oynamayı bize öğretmediler ama bizim
onlara
öğretmemiz
gerekiyor.
Biz
kendimize
düşen
görevi
yapalım,
sonrasında onların bize ve bizim neslimize
öğreteceği çok ama çok şey var!

yardımların (okul, hastane vb. inşaat,
altyapı yardımları) da dünya devletleri ve
uluslararası sivil toplum tarafından
karşılanması gerekiyor. Ne yazık ki
Birleşmiş Milletler’in üye devletlerden
istediği 1.5 milyar dolarlık bütçenin onda
biri bile karşılanmamış durumda.
Suriyeli mülteci çocukların yaşadığı vahşet
sadece güvensizlik hissine sebep olmuyor;
ne yazık ki, iç savaşın dehşeti ve vahşeti
yüzünden geçirdikleri travmalar, psikolojik
sebeplerle başlayan birçok hastalığa yol
açabiliyor. Göç ettikleri ülkelerdeki yaşam
standartlarının psikolojik destek almalarına
imkân vermemesi ileriki yaşlarında aşırı
agresifliğe, depresyona, panik atağa, korku
krizlerine ve bu gibi birçok rahatsızlığa yol
açabilmekte. Bu rahatsızlıklara bir de
yetersiz ve sağlıksız beslenme, öz bakım
imkânlarından
yoksunluk
gibi
olanaksızlıklar eklendiğinde Suriye'nin
yeni gençliğinin içinde bulunduğu kayıp
nesil tehdidi ciddi boyutlara ulaşmış gibi
görünüyor.

Çevresel
yabancılaşmanın
giderek
azaldığını varsaymamız mümkün... Aynı
zamanda bir çevreye alışma sürecinin de
sürdüğünü göz önünde bulundurursak,
ikinci sürecin birincisine üstün gelmesi için
yapmamız gereken en önemli iş "eğitim".
Tüm bu yabancılaşma ve ötekileş(tir)me
süreçlerinin son bulması için artık bizimle
yaşayacağı ve Suriye'ye geri dönmeyeceği
neredeyse kesin olan iki milyonu aşkın bir
nüfusa
sadece
"misafirperverlik-ev
sahipliği" değil artık eşit vatandaş
muamelesi yapmamız gerekmekte. Suriye
dâhil bölge ülkelerinde okul çağı gelmiş 518 yaş arası çocukların okullaşma oranı
ilkokulda %50'lere gerilemiş görünüyor.
Bu oran orta okul, lise, üniversite veya
mesleki eğitimde ise oldukça düşük. Bu
düşük oranların yanı sıra, Suriye'de ve
Türkiye gibi bölge ülkelerinde eğitim alan
çocukların nasıl bir müfredata göre eğitim
aldıkları da soru işareti. Türkiye'nin resmi
okullarında verilen eğitim Suriye ile
benzerlikler gösterse de siyasi nedenlerle
bazı
değişiklikler
yapılmış.
Siyasi
değişiklikler bir yana, asıl sorun özel
teşebbüsle sağlanan ve Milli Eğitim
Bakanlığının
denetiminden
bağımsız
kurumların kalitesinin ve bilimselliğinin
son derece kuşkulu bir düzeyde olabileceği.
Bu noktada, ilgili devletlere düşen görev,
öğrenci sayısını arttırırken, aynı zamanda,
eğitim ve öğretimin kalitesini de arttırmak
ve
bu
kaliteyi
ülke
çapında
uygulanabilecek bir müfredatla ve en az iki
dilde eğitim verebilecek bir öğretmen
kadrosuyla yapmak. "No Lost Generation"
hareketinin bu konuda çok önemli adımlar
attığını söylemek mümkün ve bu da
oldukça sevindirici. Ayrıca UNICEF ve

Çevresel yabancılaşma ise Suriyeli genç
mültecilerin güvensizlik hissiyatını arttıran
ve Birleşmiş Milletler’in de Suriye için
kayıp nesil uyarısı yapmasına yol açan en
önemli etkenlerden birisi konumunda.
Çevresel yabancılaşma başlı başına yeni
bir kültür ve dile ayak uydurma sürecinin
ilk tepkisel cevabı. Bu süreç, ailenin göç
yolunda veya savaşta dağılmasıyla, aile
fertlerinin birtakım sebeplerden ötürü
geride bırakılmak zorunda kalmasıyla ve
çocukların, ailelerinden ve yakınlarından
bazı
fertleri
savaşta
kaybetmiş
olmalarından dolayı, tedavi edilmesi,
üstünden gelinmesi çok zor bir hale
gelebiliyor. Hâlihazırda travmatik bir
deneyimin sonunda gelinen ve çok da
misafirperver olmayan bu yeni ülkelerinde
çocuklar, erken dönem ve ergenlik dönemi
sosyalleşme süreçlerini sağlıklı bir ailevi,
toplumsal yapıdan yoksun geçirebiliyor ve
yeni geldikleri bu yabancı ülkenin "yerli"
çocuklarıyla kaynaşacak bir ortama sahip
olamayabiliyorlar. Bu da çocukların
birbirinden kopmasına ve birbirlerini
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bölge ülkelerinin birlikte çalışması sonucu
toplam 700.000 Suriyeli çocuk, evlerinden
uzakta da olsa eğitimlerine devam
edebiliyor.

eğitimlerine katkıda bulunmak için
UNICEF, Save the Children, Small
Projects Istanbul gibi sivil toplum
kuruluşlarında gönüllü olabiliriz.

Velhâsıl-ı kelâm, söylenebileceklerin en
güzeli, hâlâ umut var! Eğer önümüzde
duran kayıp nesil tehdidini bertaraf etmek
istiyorsak, bulunduğumuz ilde, ilçede
ikamet
eden
Suriyeli
çocukların

Not: Bu yazı 13 Mart 2016 Ankara'da
bombalı
saldırı
olduğu
sıralarda
yazılıyordu.
Hayatını
kaybedenlere
Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı
diliyorum.
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