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Türkiye’nin Beyin Göçü Meselesi 
 

İsmail ERMAĞAN1 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 

 

Özet 

Uluslararası göç literatüründe “beyin göçü” olgusu gittikçe daha fazla önem 
kazanmaktadır. Bu çalışma, Türkiye’den yurt dışına giden yüksek nitelikli göçmenleri 
odağına almaktadır. Gelişmekte olan bir ülke olan Türkiye, hem iç sektörel imkan 
sunamama hem de hedef ülkelerdeki yüksek fırsatlar nedenleriyle kayda değer 
seviyede beyin göçü vermektedir. Öyle ki, günümüzde iyi eğitim görmüş Türk 
gençlerinin yüzde 59’u yurt dışına yönelmektedir. “Türkiye bu meseleyi son kertede 
nasıl yönetmektedir?” ve “Beyin göçü nasıl avantaja çevrilebilir?”, çalışmanın 
araştırma sorularıdır. Türkiye’nin beyin göçü sorununa çözüm üretmesi, beşeri 
sermayesi adına büyük bir gereklilik olarak durmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Beyin göçü, Türkiye, diaspora, küreselleşme, beşeri sermaye 

The Brain Drain Issue of Turkey 

Abstract 
The concept of brain drain has been gradually gaining importance in international 
migration literature. This study focuses on highly qualified immigrants that migrate 
from Turkey to other countries. As a developing country, Turkey has remarkable brain 
drain rates caused by the inabilities to provide sectoral opportunities and the high 
opportunities of the target countries. Therefore, today, 59 percent of well- educated 
Turkish youth head to abroad. “How Turkey manages this case in the last instance?” 
and “How can brain drain be turned into an advantage?” are the research questions of 
this study. Turkey’s providing solutions for its brain drain problem is a requirement 
for the sake of its human capital.  
Keywords: Brain drain, Turkey, diasporas, globalization, human capital 

 
GİRİŞ 

Göç, uluslararası ilişkilerde değişik dönemlerde daha fazla yaşanan, toplumları, 

devletleri olumlu ve olumsuz biçimde etkileyen bir olaydır (Faist, 2003; Koser, 2007; 

Ihlamur-Öner ve Öner, 2016). Örneğin yeni medeniyetlerin ortaya çıkmasında, 

coğrafyaların derinden etkilenmesinde, savaş tekniklerinin değişmesinde, ekonomik 

aktivitelerin çeşitlenmesinde, işçi istihdamının devamının garanti altına alınışında ve 

                                                 
1 Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, 
Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, ismailermagan@googlemail.com 



Uluslararası Avrasya Göç Sempozyumu 
9-13 Ekim 2018, Türkistan/Kazakistan   
Tam Metin Bildiri Kitabı 

 

15 

 

daha birçok sosyal, toplumsal, kültürel ve ekonomik faaliyetlerde-gelişmelerde göç 

olgusu kritik bir rol oynamaktadır. Tarih, farklı dönemlerde yapılan göçlerin 

sonuçlarında adeta yeniden şekillenmiştir. Örneğin Avrupa coğrafyası göçten etraflıca 

etkilenmiştir; günümüzde Avrupa Birliği üye devletleri göç konusunu ağırlıklı olarak 

güvenlik parametresi üzerinden okumaktadır (Yıldırım, 2016: 13-38). 

Beyin göçü ise nispeten modern bir mevzudur ve ilk olarak 1960’lı yıllarda 

Avrupa’dan (özellikle Birleşik Krallık) Kuzey Amerika’ya yapılan nitelikli işçi göçleri 

bağlamında kullanılmıştır. Altı çizilmelidir ki, beyin göçü, günümüzde göç olgusunun 

belki de tartışılması en stratejik alanlarından birini teşkil etmektedir; bir ülkenin 

birikimini, hazinesini kaybetmesi olarak da yorumlanabilir. Beyin göçü, yüksek 

seviyede eğitim görmüş nitelikli ve alanında uzman kişilerin başka ülkelere göç etmesi 

olarak tanımlanabilir. Bu göç daha ziyade gelişmekte olan ya da gelişmekte olan 

ülkelerden daha fazla gelişmiş ülkelere doğru cereyan etmektedir (Akçapar, 2009). 

Beyin göçü çerçevesinde en kritik sorulardan biri, “Yüksek nitelikli 

kişiler/göçmenler bir ülke için neden önemlidir?” sorusudur. Göçü alan ülke ile göçü 

veren ülkenin kazanç ve kayıpları farklıdır. Beyin göç iyi idare edilebilirse ülke 

bütçesine net katkı sağlayabilir; kayıplar ise geride kalan nüfusun üzerinde ciddi 

sıkıntılar üretebilir; doktorundan uzay mühendisine, bilgisayar programcısından 

makine tasarımcısına gerçekleşen her bir göç ilgili sektörler için artı ve eksi değer 

mahiyetinde olabilir. 1933 yılında Almanya’da iktidara gelen Hitler Yönetimi sonrası 

Türkiye’ye göç eden bilim insanları, örneğin profesörler, erken dönem Cumhuriyetin 

gelişmesinde kayda değerdir. Türkiye Soğuk Savaş’ın bittiği yıllardan itibaren Orta 

Asya’dan da beyin göçü almıştır. Kapsamlı bir analiz için öngörülebilir ki; son yıllarda 

(özellikle 2005 sonrası iç ve dış konjonktürden dolayı) Orta Doğulu ve Afrikalı (normal 

veya kaçak göçün yanı sıra)  kimi az sayıda kalifiye çalışanların da (belki de sadece bir 

üs olarak) Türkiye’ye geldiği fark edilmektedir – ki, bu hususlar bu ayrı bir çalışmayı 

hak etmektedir. 

Bu çalışmada, küreselleşmenin etkisi ile uluslararası göç literatüründe önemi 

artan “beyin göçü” dinamiklerine dikkat çekmek, Türkiye’den yurt dışına giden 
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yüksek nitelikli göçmenlere dair analizler sunmak, dünya genelindeki beyin göçü 

yönetimi politikalarından hareketle Türkiye’deki göç yönetimi için önerilerde 

bulunmak amaçlanmaktadır. Çalışmanın ana savı; beyin göçü olgusu hem alan hem 

de veren ülkelerin kalkınmaları veya beşeri sermayelerini kaybetmeleri yolunda kritik 

bir mahiyet taşımaktadır. Türkiye, – özellikle imkânlar üzerinden – hala ciddi bir beyin 

kaybı yaşadığından, bu meselesini yönetmesi elzem görünmektedir. 

YÖNTEM 

Çalışmanın verileri elde edilirken ve gerekli kaynaklar toplanırken, İngilizce, Almanca 

ve Türkçe literatür baz alınmıştır. Dahası, ulusal ve uluslararası resmi makamların 

verileri öncelenmiş, medya ve sosyal medya yazıları da tetkik edilmiştir. Birincil 

kaynaklar bağlamında, göç etmiş beyinlerin gazete röportajları incelenmiştir. Yine, 

ikincil kaynaklar olan sivil toplum kuruluşları, istatistik ofisleri, araştırma şirketleri 

sonuçlarına yönelik nicel ve nitel veriler ile beyin meselesine yönelik çalışılmış 

akademik düzeydeki yerli ve yabancı makaleler gözden geçirilmiştir. Dünyadaki 

beyin göçü meselesi ilgili kaynaklar araştırıldıktan sonra, Türkiye için, örneğin 

izleyeceği politikalar bağlamında bir karşılaştırma fırsatı düşünülmüş ve öneriler 

sıralanmıştır.  

Bu çalışma yürütülürken başlıca araştırma soruları şunlardır: 

 Beyin göçü neden yaşanmaktadır? En önemli beyin göçlerinin nedenleri 

nelerdir? Bu nedenler daha çok maddi mi yoksa manevi (siyasal-psikolojik) mi? 

 Beyin göçünde temel olan yurt dışı imkânları ülkede nasıl tesis edilebilir? 

 Beyin göçü etkin öneriler nelerdir? 

 Beyin göçünü “gidenler” ve “gelenler” olarak mı değerlendirmek gerekir? 

 Son tahlilde, beyin göçü nasıl yönetilmelidir? 

BULGULAR 

GÖÇ OLGUSU VE ÇEŞİTLERİ  

Bireyleri, toplumları ve devletleri etkileyen göç mevzusu geniş açıdan ele alındığında 

fark edilmektedir ki, “[g]öç eden tarafın birey ve topluluklarının;  
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 göç ettikleri topluma uyumları, 

 yeni toplumlarında sorumluluk, ödev ve haklarının farkında olup olmadıkları, 

 ekonomik hayatta üretken bir unsur olup olamadığı ve  

 değer sistemlerine entegre olup olamadıkları  

 yeni vatanlarında ana toplum ile çatışma çıkacak konularda nasıl hareket 

ettikleri 

hususları, madalyonun bir yüzünü işaret etmektedir. 

Göç alan tarafta; 

 toplumun göç mevzusunu/“yeni hayatları” nasıl karşıladığı,  

 devlet ve hükümetin entegrasyon politikaları, 

 parlamento içi ve dışındaki siyasi partilerin yaklaşımları, 

 medyanın ilgili tartışmaları nasıl haberleştirdiği,  

 “yeni vatan” olup olunamayacağı  

konuları, madalyonun diğer yüzünü teşkil etmektedir.” (Ermağan, 2016: 298-299). 

Oluşum nedenleri göz önünde bulundurulduğunda dış göçler beş gruba 

ayrılabilir: 

1. İş Gücü Göçleri: İşsizliğin fazla olduğu gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkelerden 

iş olanaklarının fazla olduğu gelişmiş ülkelere olan göçlerdir. Nedenleri arasında 

istihdam sorunu, işsizlik ve düşük işçi ücretleri ilk sıralarda yer almaktadır. Bu tür 

göçlerin olumlu sonuçları arasında ülkelerin ve kültürlerin başka ülkelere taşınması 

ve ülkeye döviz girdisinin sağlanması göze çarpmaktadır. 1961 yılından itibaren 

Türkiye’den Almanya’ya ve daha sonra Avrupa ülkelerine yapılan göçler burada 

örnek olarak zikredilebilir. 

2. Sığınma Göçleri: İnsanların bulundukları yeri kendi iradeleri dışında güvenlik 

ihtiyacı sonucu savaş, baskı ve zulümden kaçarak terk etmeleridir. Sığınma göçlerinin 

tarihteki yakın örneklerinden biri de 1991 yılındaki Körfez Savaşı, 2001 Afganistan’ın 

işgali veya 2003 Irak Savaşı sırasında belli bir kitlenin yaşadığı toprakları terk ederek, 

örneğin kimi Avrupa ülkeleri gibi Türkiye’ye de göç etmesidir. 
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3. Yer Değiştirme (Mübadele) Göçleri: Ülkeler arasında imzalanan antlaşmaların esasına 

dayanarak ülke halklarının karşılıklı yer değiştirme olayıdır. Örnek olarak Lozan Barış 

Antlaşması ile Türkiye-Yunanistan arasındaki nüfus mübadelesi verilebilir.  

4. Gönüllü Göçler: İnsanların bulundukları alanı çeşitli nedenlerle kendi istek ve 

iradeleri doğrultusunda terk etmeleridir. Sebepleri arasında insanların içinde 

bulunduğu standartları yükseltme ve daha iyi eğitim alma isteği, kişisel özgürlüklerini 

ve inançlarını daha iyi yaşama arzusu bulunmaktadır. Avrupalıların özellikle 19 

yüzyıl başlarında ABD’ye göç etmeleri buraya bir örnektir. 

5. Beyin Göçü: Belli bir alanda uzmanlaşmış, iyi eğitilmiş, ülkedeki bilim ve tekniğin 

gelişimine fayda sağlayacak nitelikli kişilerin ülkelerinden çıkarak daha iyi çalışma 

şartları ve olanakları sağlayan ülkelere gitmesidir. Düşük ücret ve uygunsuz çalışma 

koşulları, eğitime uygun iş bulamamak bu tür göçlere sebep olmaktadır. Bu çeşit 

göçlerin sonucunda ülkeler arasında gelişmişlik farkı artabilmekte, zor şartlarda 

yetiştirdikleri kaliteli elemanları kaybeden gelişmekte olan ülkelerin kalkınmaları 

yavaşlamaktadır. Alman bilim adamlarının II. Dünya Savaşı sırasında ABD’ye göç 

etmeleri buraya örnek olarak verilebilir. 

Dış göçler, göç alan ve göç veren ülkelere bakıldığında beraberinde olumlu ve 

olumsuz bazı durumlar ortaya çıkarmaktadır (Castles/ Miller, 2008; Geddes, 2008: 

205-224). Olumlu sonuçlar arasında şunlar ifade edilebilir: Ülkeler arası ekonomik 

ilişkiler gelişmesi, döviz girdisinin artması, kültür alışverişinin gerçekleşmesi, turizm 

sektörünün gelişmesine katkı sağlanması ve işsizlik sorununa kısmen çözüm 

bulunması. Dış göçler olumsuz sonuçları arasında aile bütünlükleri bozulması, göç 

alan ülkenin nüfus yapısının değişmesi sayılabilir. Dış göçün sonuçları Türkiye 

üzerinden verilmek istenirse görülmektedir ki, bu göçler ülkenin sosyal ve ekonomik 

çehresini şu şekilde değiştirmektedir: 

 Ülke ticaretine katkı sağlamaktadır.  

 Ülkeye giren dövizin artmaktadır. 

 İşsizlik sorununa kısmen çözüm olduğu görülmektedir. 

 Turizmin gelişme göstermektedir. 
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 Beyin göçü bağlamında Avrupa ve ABD’de çok sayıda Türk uzman 

çalışmaktadır, bu son kertede bir kayıptır (Pazarcık, 2010; Kurtuluş, 1999; 

Ermağan, 2007). 

DÜNYADA BEYİN GÖÇÜ  

Türkçe literatürdeki yaygın kullanım “beyin göçü” veya “yüksek nitelikli işgücünün  

göçü” ifadeleridir. Literatürdeki alternatif kavramlardan bazıları: brain drain, brain 

exodus, brain (e)migration, exodus of talent, brain export, highly skilled migration. 

Çalışılan kurum, coğrafya ve sektör kaynaklı olmak üzere beyin göçünün birçok 

sebebi bulunmaktadır. Diğer yandan, -normal göç olaylarında olduğu gibi- beyin 

göçünün de hem olumlu hem de olumsuz etkileri vardır. A ülkesinden B ülkesine göç 

eden bir beyin, hem yeni ülkesine kattığı artı değer ile bir kazançtır; hem de bu birey 

geldiği ülkeye göndereceği döviz ya da yapacağı yatırımlar üzerinden fayda 

sağlayabilir. Bu çerçevede göç eden bireyden gelen döviz, diaspora lobisi, geri dönüş 

yatırımları ilk planda zikredilebilir (Gökbayrak, 2008: 65-82). Kritik olan bu göç 

olaylarının yönetilmesidir, yoksa hem beyin hem de emek kaybıdır. Örneğin bir 

ülkedeki sağlık alanında yetiştirdiği bireyleri yurtdışına göçü engellenemiyorsa, yakın 

çevreye bakmak bir çözüm olabilir. Bütün bu hususlar iyi bir göç yönetimi 

kurumunun varlığının önemine işaret etmektedir. 

Öncelikle dünyada yaşanan beyin göçü olgusuna yönelik bilgileri aktarıp, 

Türkiye ile bir karşılaştırma imkânı sunalım: 

Harita 1: Küresel beyin göçü haritası, OECD - 2014   
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Buna göre beyin göçü gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde de görülse de beyin göçü 

hareketliliği esas olarak gelişmiş ülkelere doğru gerçekleşmektedir. Amerika Birleşik 

Devletleri (ABD), en az beyin göçü veren buna karşılık en fazla beyin göçü alan 

ülkelerin başında gelmektedir. Burada dünyanın en büyük AR-GE’cisi ABD’nin, 

örneğin Silikon Vadisi’nin bu sektör açısından önemi, beyin göçü almasından bir 

nedeni olarak sayılabilir. Kuruluşların “sektörlerin başkentlerinde” bir üs açması, 

beyin göçünün bir diğer sebebidir. İmkânlar, alt yapı, ücretler, dünya görüşü vb. gibi 

faktörler de bu çerçevede belirleyenler olarak not edilebilir. Kanada, Avustralya, 

İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkeler de fazla beyin göçü alan ülkeler arasındadır. 

Buna karşılık, Birleşik Krallık, Hindistan hatta Çin için bile giden beyin göçü rakamları 

yüksek görünmektedir. Türkiye ise yüzde 10’un altında beyin göçü veren ve 

dolayısıyla sorunu yönetmesi gereken ülkeler arasında yer almaktadır. 

Aşağıdaki grafikler de beyin göçüne yönelik farklı detaylar sunmaktadır: 

Grafik 1: Dünyada Beyin Göçü: Yüksek Vasıflı Göçmenlerin Stoğu 
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Grafik 2: Beyin Göçü: OECD Ülkelerinde Göçmenlerin Aşırı Nitelik Oranı 

 

Beyin göçünün yaşandığı ülkelerin itici yönleri şu şekilde sıralanmaktadır: “İşsizlik, 

gelişimin düşük/kötü olması, düşük ücret/maaş, ücret sistemindeki 

dengesizlikler/adaletsizlikler, politik dengesizlik, patron/yöneticilerin yetersizliği, 

fazla eğitimli işgücü üretimi ve bunların az kullanımı, araştırma ve olanaklarının 

azlığı, kimsenin fikirlerle ilgilenmemesi, bağımsızlık azlığı/yokluğu, atama ve 
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yükseltmelerde kayırma, siyasette sadakatin ön plana alınması, yükselme fırsatı azlığı, 

kötü çalışma koşulları, bilimsel gelenek ve kültür eksikliği, kurumsallaşamama, 

entellektüel gelişememe, daha iyi şehir yaşantısı özlemi, daha fazla nitelik kazanma ve 

tanınma özlemi, daha iyi kariyer beklentisi, yeterli çalışma şartları yoksunluğu, 

gençlere fırsat verilmemesi/tanınmaması.” (https://www.notusta.com/1990-dan-

sonra-turkiyede-beyin-gocu-31990/). 

Buna karşılık beyin göç alan ülkelerin çekici özellikleri ise aşağıdaki biçimde 

zikredilmektedir: “Daha iyi ekonomik durum, yüksek maaş/ücret, daha iyi yaşam 

şekli, daha iyi tıbbi olanaklar, daha iyi araştırma olanakları, modern eğitim sistemi ve 

daha iyi nitelik kazanma olanakları, yabancı eğitim prestiji, entelektüel bağımsızlık, 

daha iyi çalışma/iş koşulları, politik istikrar, bilimsel ve kültürel gelenek zenginliği 

bulunuşu, şehir merkezlerinin cazibesi, deneyimli/destek personelinin bulunuşu, 

hayatta sık şans yakalama fırsatının bulunuşu, önemli araştırma 

fonunun/kaynaklarının bulunuşu.” (https://www.notusta.com/1990-dan-sonra-

turkiyede-beyin-gocu-31990/). 

Dünyada beyin göçünü önlemeye ilişkin devreye alınan politikalar çerçevesinde 

şu örnekler özellikle verilebilir2 (Stark, 2002; DEİK, 2011):  

 Ekonomik ve sosyal gelişme ile dünyadaki nitelikli işgücünü çekmek ve elde 

tutmak (Ör; ABD’nin H1-B vize uygulaması)  

 Etkin eğitim politikaları ile göçe sebep olan itici faktörleri ortadan kaldırmak 

 Küresel ve ulusaşırı uzman ağları oluşturmak (Ör; Kolombiyalı uzmanların 

oluşturduğu CALDAS ağı) 

 Geri dönüş ve dolaşım/değişim programlarının desteklenmesi (Ör; Çin 

hükümetinin uyguladığı vize ve istihdam teşviki kararları) 

 Uluslararası öğrencilerin göç mevzuatının düzenlenmesi (Ör; ABD’deki J-1 

vizesi) 

                                                 
2 Hem bu noktada hem de Türkiye’ye öneriler çerçevesinde, İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde 
verdiğim Uluslararası Göç Sorunları isimli doktora dersimde “Türkiye’den Yurtdışına Beyin Göçü” 
başlıklı sunumundaki fikirlerinden ötürü Zeynep Yılmaz Hava’yı anmak isterim. 
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 Gelişmiş ülkelerin, istihdam ettikleri az gelişmiş ülke kökenli uzmanlar için 

vergi ödemesi veya ülkeler arası anlaşmalar ile yüksek öğrenimdeki öğrenciye 

geri ödeme koşullu maddi destek verilmesi (Ör; Türkiye’deki MEB bursu). 

Diğer yandan, küresel çapta gerçekleşen farklı motivasyonlu beyin göçünün faydaları 

da bulunmaktadır. Örneğin, “[b]ireyin yurt dışında kendini geliştirdiği iş alanındaki 

tecrübeleri anavatanında kullanması ülke ekonomisine ciddi avantajlar sağlar. Bunun 

için gösterilen en net örnek Doğu Avrupa ülkelerinin Avrupa Birliği'ne katıldıktan 

sonra yaşadığı ekonomik ilerlemeler olarak gösterilebilir. Beyin göçü kısa vadede 

ciddi bir sorun olarak gözükse de uzun vadede anavatanına geri dönen kişi daha 

gelişmiş ülkelerde kendini geliştirdiği yetenekleri ülkesindeki iş kollarına aktarabilir. 

Bunun en net örneği ise Amerika Birleşik Devletleri'ne Hindistan'dan göç eden bilişim 

sektörü çalışanlarının Hindistan bilişim sektörüne yaptığı büyük katkılar olarak 

gösterilebilir. Beyin göçü veren ülkelerin ekonomi, insan hakları ve özgürlük gibi 

kavramlarda zayıf olduğu kanaati vardır. Gelişmiş ülkelere göç eden kişiler 

anavatanına döndükten sonra bu değerleri geliştirmede daha çok destek sağlayabilir 

ve eleştirebilir hale getirebilir. Bunun en net örneği Çin'de görülmektedir.” (Kömürcü, 

2017). 

TÜRKİYE VE BEYİN GÖÇÜ  

Türkiye, 1923 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nun yerine kurulmuş bir cumhuriyettir; 

hem Balkanlardan hem Kafkasya’dan hem de Arap diyarlarından göç almıştır. 

Özellikle sanayi dalları serpilmeye, eğitim çeşitlenmeye ve bu faktörler sonucu 

kalkınmaya başladıkça, Türkiye hem beyin göçü almış hem de vermiştir. Türkiye 

coğrafyasından ABD’ye ve Batı Avrupa ülkelerine çoğu eğitim amaçlı gerçekleştirilen 

nitelikli işgcücü göçü 19. yy.’dan itibaren gözlenebilir (Köse, 2017). 

Akgündüz’e göre, yukarıda dile getirilen bu Batı ülkelerine 1950 ve 1960'lı yıllarda 

yüksek nitelikli işgücü göçlerinde bir artış yaşanmıştır (Akgündüz, 2013); özellikle 

ABD’ye yapılan beyin göçleri dikkat çekicidir. Örneğin Batı Almanya olmak üzere 

birçok Batı Avrupa ülkesine kas gücüne dayalı insan göçü yaşansa da, bunların 



Internation Eurasia Migration Conference 
9-13 October 2018, Turkestan, Kazakhstan   
Proceedings Book 

 

24 

 

arasında sayıları nispeten az olsa da doktor ve mühendis gibi göç etmiş beyinler de 

bulunmaktadır.  

Küreselleşmenin başladığı 1980’li yıllarda dünyada yeni göç dalgaları tecrübe 

edilmiştir. Türkiye’den de bu minvalde ABD’ye doğru giderek artan bir beyin göçü 

akışı fark edilmiştir. Dünya ekonomisinin ABD merkezli olması, birçok ülkeden 

olduğu gibi Türkiye’den de bu ülkeye yetişmiş insan göçü yaşatmıştır. Hem küresel 

kurumların ve şirketlerin bu ülkede yoğunlaşması, hem de eğitim sebepleri burada 

etkili olmuştur (Kurtuluş, 1999). ABD'de 4 bine yakın Türk hekim çalışmaktadır; 

bunlar gerçekleştirdikleri bilimsel çalışmalar ve tıbbi buluşlar ile kendi alanlarında 

dünya çapında bir üne sahiptir. Amerikan toplumunu televizyon programlarıyla 

şekillendiren ünlü kalp doktoru Mehmet Öz, icat ettiği karbon kaplama teknolojisiyle 

bilimde çığır açan ve "Tribolojinin Türk dehası" olarak bilinen Prof. Dr. Ali Erdemir 

veya Nobel Kimya Ödülüne layık görülen, kanser üzerine çalışmalarıyla dünyada 

tanınan biyokimyager Prof. Dr. Aziz Sancar gibi birçok “dahi isim”3 günümüzde 

ABD’de yaşamaktadır. 

                                                 
3 Türkiye’den ABD’de göç eden süper beyinler ve onların şu çalışmaları ibretliktir:  
“Gazi Yaşargil: Alanı nöroşirurjide rakipsiz kabul ediliyor. Geliştirdiği yöntemlerle çok zor ve hassas 
bölgelerdeki tümörlerin alınabileceğini kanıtladı. […] 
Murat Günel: "Yeni Gazi Yaşargil" olarak adlandırılan bilim adamımız beyin ve damar cerrahisinde 
dünyada isim yapan diğer bir Türk doktoru olarak biliniyor.  
Gökhan Hotamışlıgil: Harvard Üniversitesi'nde Genetik ve Kompleks Hastalıklar Bölüm Başkanı olan 
Türk bilim adamı obezite, şeker hastalığı ve kalp hastalıklarıyla ilgili kendisine patent kazandırmış 
çalışmaları bulunuyor. 
Emrah Yücel: ABD'de yaşayan özellikle ödül aldığı "Frida" afişi ve "Rüyamdaki Amerika", "28 Gün", 
"Panama Terzisi", "Kadınlar Ne İster" ve daha birçok Hollywood filminin afişlerini yapma başarısı 
gösterdi. 
Feryal Özel: NASA'nın en başarılı astrofizikçilerinden olan Özel, bilim adamı Einstein'ın aralarında 
bulunduğu 20 dehadan oluşan Büyük Fikirler Listesi'nde yer alıyor. 
Prof. Dr. Atilla Ertan: Gastroenterolog Türk bilim adamı, ABD'nin en seçkin 10 klinik hekimi arasına 
yer alıyor ve dünyaca ünlü ünlü Methodist Hastanesi'nde sindirim hastalıkları konusunda tıbbi 
direktörlük görevini yürütüyor. 
Esen Ercan Alp: ABD Enerji Bakanlığı Laboratuarlarında araştırmalar yapan fizikçi. 5 bin yıllık metal 
heykeli röntgen cihazında analiz ederek, 1949 yılında icat edilmiş olan radyokarbon tekniğine son verdi. 
Ayşem Sunal: Ankara Devlet Balesiyle gittiği Japonya'daki bir yarışmada Anvers Kraliyet Balesi 
Müdürü Robert Denvers'ın Belçika'ya davet etmesi üzerine Belçika'ya yerleşti ve kariyerine hala burada 
devam ediyor. 
Neva Çiftçioğlu: Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'da çalışan Türk kadın araştırmacı 
Texas'taki Johnson Uzay Merkezi'nde görev yapıyor. 
Vamık Volkan: ABD'de yaşayan ünlü psikanalist Türk bilim adamı. Yaptığı çalışmalarla psikiyatri 
alanında dünyanın en prestijli ödülü sayılan "Sigmund Freud" ve "En iyi eğitmen ödülü"nü aldı. 
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Türkiye’den kayda değer oranda beyin göçü yaşatan bir diğer olay, Türk 

ekonomisinde 2001 yılında meydana gelen krizdir (Akçapar, 2009). Çok sayıda 

nitelikli insan Batı Avrupa ülkelerine, örneğin Almanya’ya gitmiştir.  

2000 sonrası iki trend göze çarpmaktadır: Bir yandan, yurt dışına giden beyin göçleri 

(siyasi yönetimden memnun olmadığını dile getiren kitle ve 2015 sonrası FETÖ ilintili 

kitle) yukarıya doğru bir ivme göstermiştir 

(https://www.cnnturk.com/dunya/dw/turkiyeden-beyin-gocu-artiyor). Diğer 

yandan, (Almanya örneğinde olduğu üzere- hem yurt dışından tersine göç dalgasında 

artışlar meydana gelmiş (Aydın, 2013: 423-448). hem de yurtdışında eğitim alan 

gençlerin geri dönüşlerinde kayda değer bir artış görülmektedir 

(https://www.tubitak.gov.tr/tr/haber/tersine-beyin-gocu-basvurusu-5-kat-artti). 

Son kertede, günümüzde beyin göçü Türkiye’de toplumun ve devletin göç 

kurumlarının dikkatle izlemesi ve ilgili sorunlarda çözümler bulması gereken bir 

olgudur denilebilir. 

Grafik 1: Türkiye’deki Beyin Göçünün Temel Nedenleri 

                                                 
Prof. Dr. Hasan Garan: New York Presbytarian Hastanesi Elektrofizyoloji Bölümü Başkanı olan Türk 
doktor, ABD'de en çok tercih edilen hekimler listesinde yer alıyor.  
Prof. Dr. Ahmet Çakmak: Ulusal Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Mareşal Fevzi Çakmak'ın torunu 
olan bilim adamı Princeton Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde deprem konusunda çalışmalar 
yapıyor.” (Aval, 2006; Pazarcık, 2010). 
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Kaynak: Tansel, Aysit and Gungor, Nil Demet, 'Brain Drain' from Turkey: Survey Evidence 

of Student Non-Return. Career Development International, Vol. 8, No. 2, pp. 52-69, 2003. 

Bu grafiğe göre, Türkiye’den yurt dışına gidenlerin en çok belirtilen nedeni 

yüzde18’lik bir oran ile prestij ve yurtdışında okumanın getirdiği avantajlar; en az 

belirtilen nedeni de yüzde 1,8’lik oran ile dil öğrenme, dil becerilerini geliştirme 

olmuştur. Diğer cevaplar ve oranla ise şu şekildedir: (Göç etmede) Diğer sebepler 

yüzde 12,6, değişiklik ihtiyacı ve yeni kültürlerin deneyimlenmesi yüzde 12, yaşam 

tarzı tercihi yüzde 11,7, araştırma için yetersiz kurumlar ve araçlar yüzde 10,3, 

Türkiye’deki iş gereksinimleri yüzde 7,8, siyasi atmosferden uzaklaşma yüzde 7,1, eş 

ile birlikte olma, aile kurma yüzde 6,5, çocukları için daha iyi bir çevre edinme yüzde 

6,3, uzmanlaşma için Türkiye’de program bulunmaması yüzde 3,4 ve Türkiye’de iş 

bulamama yüzde 2,4. 

Yurt dışının çekiciliği ve (Türkiye’de bulunmayan) imkânları, yurt dışı eğitimi-

yaşamı, ülkede bozulan ekonomik durum ve baskıcı-belirsiz siyasi atmosfer vb. 

sebepler; Türkiye’den beyin göçü meselesinde farklı dönemlerde en fazla vurgu 

etkenler olarak öne çıkmaktadır. Bununla birlikte ülkede gerçekleşen beyin göçünün 

başlıca nedenleri şunlardır: 



Uluslararası Avrasya Göç Sempozyumu 
9-13 Ekim 2018, Türkistan/Kazakistan   
Tam Metin Bildiri Kitabı 

 

27 

 

“- Ekonomik Nedenler: Düşük ücret politikası, vergi oranlarının yüksek olması, 

ekonomik istikrarsızlık, gelecek endişesi ve benzeri nedenler beyinlerin dışa 

göçmesini sağlıyor. 

- Politik ve Siyasal Nedenler: Etnik köken farklılığı veya ayrılığı oluşumu, siyasal 

istikrarsızlık, siyasetin iş hayatına girip, onu kontrol etmesi bireyleri zor durumda 

bırakıyor ve kişi çareyi yurt dışına gitmekte buluyor. 

- Bilim ve Teknoloji Politikalarındaki Yanlışlıklar: Ar-Ge'ye önem vermeme, bilim ve 

teknolojiye değer vermeme, fikir üretiminin, buluşun para etmemesi ve 

desteklenmemesi, Ar-Ge alt yapı eksikliği, Ar-Ge yatırım teşvik azlığı, Ar-Ge yatırım 

yardımı azlığı, Ar-Ge vergi indirimlerinin yetersizliği gibi nedenler akademisyen veya 

araştırmacıların şevkini kırıyor. Bu kişiler de kendilerine daha iyi imkân sağlayan ve 

rahat çalışma ortamı buldukları ülkelere gidiyor. 

- Eğitim Sistemindeki Çarpıklıklar: Türkiye’nin, kişi başına 142 $ ile en az eğitim 

harcaması yapan 5. ülke olması, eğitim harcamasında 105. sırada yer alması, ulusal 

gelirden eğitime ayrılan payın dünyada ortalama yüzde 5.2 iken Türkiye'de yüzde 2.2 

olması, kalıcı milli eğitim politikasının yokluğu, eğitimde fırsat eşitsizliği oluşması 

nedenler arasında yer alıyor. 

- İşsizlik: Üniversite mezunlarının yüzde 70'inin meslekleriyle ilgisiz işlerde çalışması, 

en fazla işsizliğin üniversite mezunları arasında olması, iş bulamama korkusunun 

yaşanması. 

- Yabancı Dilde Eğitim: Yabancı dilde eğitimin beyin göçünde katalizör görevi 

görmesi.” (https://www.mynet.com/turkiyede-ve-dunyada-beyin-gocu-

110100007864). 

Beyin göçünün ekonomiye etkisi, ilgili çalışmalarda araştırılan bir diğer husus 

olmaktadır. Özellikle dijitalleşme çağında donanımlı-icatçı ve kalifiye çalışanların 

eksikliği, ilgili sektörlerde bilgi transferi yani ithalat ekonomisi üzerinden maliyeti 

artmaktadır. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun 2007 yılındaki 

“Türkiye’de Araştırma? Geliştirme: Ne Durumdayız? Ne Yapmalıyız?” isimli 
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raporuna göre, Türkiye, dünyada en fazla beyin göçü veren 34 ülke arasında 24. sırada 

olup, bu durum ülkenin kalkınmasını olumsuz olarak etkilemektedir. Dahası, beyin 

göçünün ülke ekonomisine yıllık maliyeti yaklaşık 2-2.5 milyar dolar civarındadır 

(Kaya, 2007). Bu raporda “plansız, kitlesel ve ucuz eğitim ile hem atıl ve niteliksiz 

işgücü yaratıldığı, hem de nitelikli beyinlerini kaybettiği vurgulanarak, ‘gelişmekte 

olan ülkeler kıt ve hayati olan nitelikli insan gücünü kaybetmekte, yapılan beşeri 

yatırımlar boşa gitmektedir. Bugün profesyonel bir sporcu, sanatçı veya yönetici 

milyonlarca dolar karşılığında transfer olurken, nitelikli insanlar bedelsiz transfer 

olmaktadırlar’ denilmiştir (http://www.hurriyet.com.tr/gundem/turkiye-en-cok-

beyin-gocu-veren-ulkeler-arasinda-7466310).  

Yine Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın IAB (İstihdam Araştırma 

Enstitüsü Beyin Göçü Veritabanı) verilerine dayandırarak yaptığı hesaplamaya göre; 

Türkiye'nin 20 OECD ülkesindeki nitelikli göçmen stoğu, yurt dışına giden 230 milyar 

dolarlık doğrudan yatırım anlamına gelmektedir 

(https://onedio.com/haber/turkiye-nin-230-milyar-dolarlik-kaybi-beyin-gocu-

egitim-krizine-neden-olacak-820322). 2016 yılında Bilgi-İşlem (IT) sektöründe 

çalışanlar tarafından Almanya ve Hollanda’ya yapıldığı görülmektedir 

(https://bigumigu.com/haber/turkiyede-yasanan-gocun-sektor-ve-ulkelere-gore-

dagilimi/). Vurgulamak gerekirse, Türkiye bütçeden AR-GE’ye ayrılan oranlar 

açısından daha fazla yol almalıdır. Dünyada inovasyona en fazla harcama yapan 10 

şirketten dokuzu ABD’li, biri Güney Korelidir. “Günümüzde 25.000 Dolar seviyesinde 

kişi başına düşen milli gelire sahip olan Güney Kore’nin, 1980’li yıllarda kişi başına 

düşen milli gelirde Ülkemizle aynı seviyelerde olduğunu düşündüğümüzde, söz 

konusu ülkenin başarısında inovasyon ve AR-GE’ye verdiği önemin etkisi daha iyi 

anlaşılacaktır.” (Türkay, 2016). 

Beyin göçünün diğer bir başlığı yurt dışına giden öğrenciler ve bunların geri 

dönüşleri konusudur; ki, Türkiye bu bakımdan da ciddi kayıplar içerisindedir 

(Güngör ve Tansel, 2007). UNESCO`nun 2006'da yayınladığı rapora göre, Almanya, 

ABD, Fransa ve İngiltere ağırlıklı olmak üzere 2004 yılında toplam 52.000 Türk öğrenci 

https://onedio.com/haber/turkiye-nin-230-milyar-dolarlik-kaybi-beyin-gocu-egitim-krizine-neden-olacak-820322
https://onedio.com/haber/turkiye-nin-230-milyar-dolarlik-kaybi-beyin-gocu-egitim-krizine-neden-olacak-820322
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yurt dışında eğitim almıştır. YÖK’ün verilerine göre, 24 bini Almanya’da, 15 bini 

ABD’de olmak üzere 50 binden fazla Türk genci yurt dışında eğitim görmektedir. Bu 

sayılar Türkiye’yi, yurt dışına en çok öğrenci gönderen ülkeler arasında 11. sırada 

konumlandırmaktadır. Türkiye’de üniversitede okuyan gençlerin yüzde 73’ü yurt 

dışında çalışmak ve yaşamak eğilimindedir. Yurt dışında öğrenim sürdürenlerin 

yüzde 77’si ülkeye kesin dönüş yapmak isterken, Türkiye bugün iyi eğitim görmüş 

gençlerin sadece yüzde 41’ini elinde tutabilmaktedir (Kaya, 2007). Bu bağlamda Eylül 

2017’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İslam dünyasının beyin göçü 

sorunuyla karşı karşıya olduğundan yakınmış, “En zeki öğrencilerimizi Batılı eğitim 

kurumlarına kaptırıyoruz, gençlerimiz kendi ülkelerinde, kendi üniversitelerinde 

parlak bir gelecek göremedikleri için giderek artan bir oranda Batı’ya yöneliyorlar” 

demişti (https://indigodergisi.com/2017/09/beyin-gocu-turkiye/). 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Son yıllarda daha da belirgin bir şekilde küresel siyasete ve sosyolojiye damga vuran 

küreselleşme olgusunun etkisiyle nitelikli kişilerin dünya genelindeki göç hareketliliği 

kayda değer oranda yükselmiştir. Paralelinde literatürde bu olguyu araştıran 

interdisipliner çalışmalar da artmaktadır. Bu çerçevede beyin göçü hareketleri 

yoğunluklu olarak az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerden daha fazla gelişmiş 

veya en gelişmiş ülkelere doğru seyretmektedir. Türkiye yurt dışına ciddi seviyelerde 

beyin göçü veren önemli ülkeler arasında bulunmaktadır. 

Beyin göçünü yönetme bağlamında genel olarak belirtmek gerekir ki, beyin göçü, 

ülkeye hem sosyal hem ekonomik açıdan zarar vermekte olduğu için beyin göçünün 

beyin kazanımına dönüştürülmesi amaçlanmalıdır. Bu amaçla, öncelikle ülke 

içerisindeki sosyo-ekonomik durum ve eğitim-teknoloji-istihdam olanakları 

geliştirilerek göçün artması engellenmelidir. İkincil olarak ise, halihazırda yurt dışına 

göç etmiş olan yüksek nitelikli işgücünün ülkeye geri dönüşünü cazip hale getirecek 

uygulamalar planlanmalıdır. Ayrıca, beyin göçü yönetiminde uluslararası 

modellerden istifade edilmeli ve küresel trendler ile uyumlu politikalar 

geliştirilmelidir. Bu bağlamda örneğin en çok beyin göçü alan ABD, en çok nüfuslu 
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Çin’in son dönemde beyin göçü davet eden politikaları, dünyanın en büyük 

diasporasına sahip İrlanda ya da yazılım sektörü üzerinden büyük gelirler elde eden 

Hindistan irdelenmelidir. 

Türkiye’nin beyin göçü yönetimine ilişkin özel olarak şu öneriler getirilebilir: 

 İlgili sektörlere bütçeden kaynak ayrılmalı, AR-GE’ye gereken önem devlet 

politikası haline dönüştürülmelidir (örneğin kutuplarda araştırma yapan 

ekibin kurulması) 

 İlgili sektörlerde araştırmalar gerçekleştirilerek, ürünler patent noktasında 

da araştırmacıyı tahmin edebilmeli (örneğin ASELSAN ve insansız hava 

araçları) 

 Kamu ve özel sektör işbirliği ile yüksek eğitimli uzman ve profesyonellerin 

ülke içinde istihdamını kolaylaştıracak somut anlaşmalara imza atılmalıdır 

(ve bu, sadece siyaset kanalıyla olmamalıdır – örnek Mehmet Şimşek). 

 TUBİTAK, MEB, YÖK bursu gibi kurumlar aracılığıyla genç ve başarılı 

akademisyenlere ve araştırmacılara sağlanan destekler iyileştirilerek devam 

ettirilmedilir. 

 Yurt dışındaki yüksek nitelikli göçmenlerin ülkeye geri dönüşünü cazip 

hale getirecek araştırma, proje, istihdam ve yatırım teşvikleri üzerine 

çalışılmalı (ör; TUBİTAK 2 bin 232 bursu); bu teşvikler, devlet politikaları ile 

desteklenmelidir. Yine Avrupa Türklerinden ülkeye dönüşler, Yurt Dışı 

Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından titizlikle takip 

yönetilmelidir. 

 Sadece Türk veya Türk-kökenli göçmenleri değil yurt dışındaki tüm küresel 

yetenekleri ülkeye çekecek programlar ile Türkiye, yüksek nitelikli kişiler 

için bir cazibe merkezi haline getirilmelidir. Bu noktada Çin ve ABD gibi 

büyük ülkelerin uyguladığı teşvik politikaları örnek teşkil edebilir. 

 Uluslararası çeşitli kurumlarla aktif işbirlikleri konusunda yüksek nitelikli 

göçmenlerin küresel hareketlilik, girişim ve etkileşim gücünden istifade 

edilmelidir. 
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Abstract 

After its official closure in 2016, the Western Balkan migrant route was slowly re-
established one year later with clearer outlines in 2018, by shifting from the Serbian-
Hungarian or Serbian-Croatian border toward Bosnia and Herzegovina. Due to the 
physical-geographical features and the less developed transport infrastructure, the 
new route slowed down the flow of people by fragmenting it into smaller groups. 
Taking into consideration the dichotomies within the political and administrative 
system and the interethnic distrust, and based on public opinion surveys, media 
monitoring and field indicators, the article proves that shifting migrant route has a 
negative impact on internal relations in Bosnia and Herzegovina, whereby ethnic 
communities have a different attitude towards this issue. Furthermore, integrating the 
concepts of classical geopolitics into the context of contemporary geopolitical 
approaches, the author argues that retaining migrants in the western Balkans retains 
this area in an undefined status of the classic geopolitical shatterbelt. 
Keywords: Bosnia and Hercegovina, geopolitics, migrant crisis, the Western Balkan 
migrant route, the European Union 
 

INTRODUCTION 

From the earliest past, the region of Southeast Europe has been an area of intense 

migratory movements, but also the touch or separation point of various cultures, 

political systems and geopolitical units (Botić, Boban, 2018: 9). The official closure of 

the Western Balkan migrant route promised a change in the European political 

paradigm towards the countries of the region in relation to their ability to cope with 
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the challenges of migrant inflows. However, the re-establishment of same migrant 

route has once again made these countries the collateral victims of the need of migrants 

to reach the final destination and unwillingness of the European Union to respond 

adequately to new migrant challenges. In fact, the inability to easily cross the Serbian-

Hungarian or Serbian-Croatian borders slowed the migrant movements and further 

burdened the countries of so-called western Balkans, of which a significant number is 

recognized as weak states and without the financial and structural capability to 

assume the burden of migrant crisis. 

However, the closure of the abovementioned borders has not only contributed to 

the retention of migrants within the countries where they were stopped, but also 

encouraged them to seek alternative ways of circumventing impermeable borders. In 

this way, migrants began to move away from the physically easily passable route of 

the Vardar-Morava-Sava Valley Corridor, redirecting to countries that have not 

previously been on major migrant transit routes, such as Montenegro and Kosovo and, 

above all, Bosnia and Herzegovina, whose inner specifics of the weak state and the 

post-war society adversely affect a quick and adequate response to new challenges. 

Thus, the basic aim of this article is to determine the reflection of turning the Western 

Balkan migrant route on internal circumstances in Bosnia and Herzegovina and the 

geopolitical positions of this country and the region as a whole in relation to 

contemporary geopolitical relations in this part of the World, as well as the security 

aspect of this issue. 

Finally, it is important to emphasize that this article is a kind of resumption of 

research that the author had previously carried out in an analysis of the position of the 

Croatian region of Dalmatia in relation to the dominant directions of the Western 

Balkan migrant route in 2015 and 2016. In fact, that research has predicted the 

possibility of turning migrant route to Bosnia and Herzegovina in case of closing the 

current route (Botić, Boban, 2018: 18), so therefore this research is a logical continuation 

of previous one and a result of the author's continuing concern for migrant issues in 

the Balkans. 
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FRAMEWORK 

Due to the dominant opinion of the secularists that the impact of religion will 

continuously weaken, human geography has not devoted enough attention to the 

importance of religion. However, insisting on proving the correlation between 

modernization and the decline of religiosity failed to deny that religion not only 

resisted the pressures of secularization, but on the contrary, it grew stronger (Berger, 

2008: 13-14). Moreover, the reaffirmation of religion and the study of its significance 

within the contemporary postmodernist paradigm of identity study have emphasized 

the unquestionable impact of religion on the formation of cultural patterns (Stump, 

2008: 369-372). The impact of religion on lifestyles through its spatial and social 

manifestation is the subject of interest in cultural geography, whereby using symbols 

serves to consolidate and prove affiliation, both inward and outward. However, the 

emphasis of identity through the emphasis of the symbol also contains obvious 

political-geographical connotations. Indeed, a strong struggle for ethno-religious 

dominance is particularly apparent through the competition in the symbolization of 

the public space by emphasizing the recognizable and appealing symbols available to 

the larger part of the community (Zupančič, 2017: 142). 

Consciousness of belonging to the same community of believers for Muslims 

represents of “their faith, their identity, their being in the world”, despite the diversity 

of their national cultures (Ramadan, 2005: 9). Therefore, „to be Muslim, anywhere in 

the world, means to experience and develop this feeling of belonging to the Ummah as 

if one were an organ of a great body“ (Ramadan, 2010: 158). Indeed, even the attempt 

to build a national identity through the founding of national states did not eliminate 

the high level of Muslim loyalty to the idea of the Ummah (Al-Ahsan, 2004: 177). Mirza 

Mešić, the imam of the Zagreb mosque, notes that for Muslims "there is no obedience 

to the ruler or community representative in his disobedience to God" (Mešić, 2010: 

161). Therefore, a complete separation of religion and politics, according to the 

European model of secularism, is not acceptable to Muslims, since that implies the 

renunciation from their Islamic cultural and religious foundations and the acceptance 
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of philosophical framework based on the European experiences of Christianity and 

enlightenment (An-Na'im, 2008: 137). 

The insistence of classical political geography on the significance of the territory 

and its forms for the developmental possibilities of the state nowadays is largely 

overcome, since that the organizational, technical, economic and military-political 

aspects of the society's ability has assumed the central role (Zupančič, 2015: 188). 

Although at first view it seems completely different, contemporary geopolitical 

approaches do not necessarily undo the concepts of classical geopolitics. On the 

contrary, experimental verification of theoretical approaches in the real space indicates 

their mutual intercourse. This claim gets more importance in the Balkans as part of the 

space between the Baltics, the Adriatic and the Black Sea, the traditional encounter of 

the classic Heartland and Rimland, whose significance has long been described by 

British geographer Halford Mackinder. In fact, the identity that the adherents of 

critical geopolitics apostrophized as an indispensable factor in the political activity of 

collectives and political systems, has no such strong geopolitical dimension anywhere 

in Europe as in the aforementioned space, especially in its south in ethno-religious 

mosaic of the Balkans. By expanding NATO and the European Union towards the east, 

the northern part of the Mackinder's sanitary corridor has been integrated into the 

geopolitical West, while its south has kept the character of the shatterbelt. However, 

contemporary concepts such as the Three Seas Initiative indicate a still strong enough 

understanding of the space between the Baltic, the Adriatic and the Black Sea as a 

buffer zone between the great geopolitical realms. 

On the other hand, as a result of a kind of „renaissance in interest in geopolitics 

within political geography“, the critical geopolitics argues „that geography is not earth 

description but earth writing (literally geo-graphing) (Painter, Jeffrey, 2009: 205-206). The 

critical geopolitics of Gearóid Ó Tuathail contrasts with the approach of classical 

geopolitics, which insists on the physical-geographical features and geographic 

location of the observed area, and highlights the importance of all political, social, 

demographic and cultural factors in studying geopolitical reality. In fact, this 
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theoretical approach goes beyond the framework of political realism and emphasizes 

the inseparability of the study of geopolitics as a discourse along with the cultural 

context that gives it meaning. Therefore, the possible demographic changes caused by 

contemporary migrant movements can be treated in a similar way in the context of 

their impact on current geopolitical relations in the Balkans (Botić, Boban, 2018: 10; Ó 

Tuathail, 2007: 20-23).  

Moïsi's theoretical approach of the geopolitics of emotion analyses Muslims in 

the context of the culture of humiliation devoid of honest respect and just declarative 

tolerance they feel in their relations with the West (Moïsi, 2012: 92). The feeling of 

humiliation, unemployment and exclusion of Muslim immigrants in the Western 

European societies strongly influenced their turning to radical religious 

interpretations and joining terrorist groups (Kohlmann, 2005: 89). Indeed, the idea of 

jihad for the groups of the poor and the humiliated looked like an attractive way of 

returning the lost dignity (Katunarić, 2013: 118). Finally, ISIS has successfully 

manipulated the sense of humiliation of Muslims by announcing the establishment of 

the caliphate as the way out of a chaos, confusion and despair of the modern Middle 

East (Napoleoni, 2015: 57). However, „the term jihad best illustrates the tendency to 

essentialize Islam and construct it as a geopolitical other“, whereby this concept is 

perceived by the Muslims as an achievement of "the will of God“, while the Westerners 

see it solely as a holy war (Flint, Taylor, 2011: 176). Moreover, in the wake of the 

debates on the need to accept so many migrants arriving in Europe, the biggest critics 

of the open borders and the European immigration policy go so far to argue that 

„Europe is committing suicide“ (Murray, 2017: 1). At the same time, there is another 

Europe that, like the Greek Orthodox Church Bishop Gabriel of Diavleia, who „obliged 

to act as a true member of the Church“, feeds migrants in the streets, seeing „the 

migrants as people created in the image of God“. A similar example was provided by 

Pope Francis, washing the feet of immigrants, and Angela Merkel, opening her arms 

to welcome a million refugees to Germany (Ahmed, 2018: 7, 516). 
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Finally, the last theoretical aspect of this article covers the issue of security and 

terrorism. Religiously motivated terrorism usually contains at least some of the three 

fundamental elements associated with religious belief: fanaticism, as an obligation to 

resist compromise; messianism, as an expectation of the upcoming metamorphosis of 

the world; and the belief that death for the sacred goal is the right end of life. However, 

each of the above mentioned elements has quite obvious pandas in a secular variant, 

especially in fanatic groups, revolutionaries and nationalists (Townshend, 2003: 108-

109). Therefore, it is unjustified to see terrorism solely through the dimension of 

religious terrorism, especially in the context of only one religion. Additionally, in a 

specific case of religiously motivated terrorism, terrorist activity can also be seen as a 

kind of resistance to globalization and Westernization of the World in its most extreme 

form. For example, after the 2001 terrorist attack on the United States of America, 

Osama bin Laden pointed to the paganism of the modern world and the eighty-year 

history of humiliation and misery that international disbelievers carry out against the 

Islamic nation (Steger, 2005: 128). 

Within the aforementioned theoretical approaches, hypotheses regarding the 

reflections of turning the Western Balkan migrant route towards Bosnia and 

Herzegovina have been established. According to the first hypothesis, shifting migrant 

route has a negative impact on internal relations in Bosnia and Herzegovina, whereby 

ethnic communities have a different attitude towards this issue. In fact, taking into 

consideration the dichotomies within the political and administrative system and the 

interethnic distrust, the assumption is that various levels of government in Bosnia and 

Herzegovina and various ethnic-organized political groups will react in various 

political way towards the current issue of the migrant crisis and will take concrete 

political moves according to their political positions. In addition, all of this will affect 

the completely various relations of members of various ethnic communities in this 

country towards migrant issues, whereby religious affiliation of migrants will 

significantly affect the relation of public opinion in Bosnia and Herzegovina towards 

them. According to the second hypothesis, retaining migrants in the western Balkans 

retains this area in an undefined status of the classic geopolitical shatterbelt. In fact, the 
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area of South East Europe which is still unintegrated into the European Union, to 

which this organization has given a provisional geopolitical title of the western 

Balkans, gains a whole new dimension and meaning by the emergence of a migrant 

crisis. Indeed, with a kind of status of the waiting room for so much desired EU 

integration, by migrant crisis this area gains the role of the European recovery yard in 

which Brussels retains the right to assemble, pass or retain the wave of desperate 

people seeking opportunities for a better future in a developed Europe. 

In the case of the first hypothesis, the methodological framework of research is 

based on a public opinion survey, conducted on a student population of 366 

respondents, members of all three constituent peoples and others, at four universities 

in Bosnia and Herzegovina in the cities of Sarajevo, East Sarajevo, Banja Luka and 

Mostar, and processed by chi-squared test. In addition, for the purpose of this research, 

the monitoring of media coverage of the migrant crisis in Bosnia and Herzegovina has 

been carried out. Also, monitoring of field indicators has been carried out, i.e. 

verification of the preparedness of Bosnian-Herzegovinian authorities to accept 

refugees in situ, and the interviews with available migrants have also been carried out. 

To verify the second hypothesis, the integration of the concepts of classical geopolitics 

into the context of contemporary geopolitical approaches has been carried out, 

whereby the monitoring of media coverage of the European Union's action on the 

migrant issue in the circumstances of turning the migrant route towards Bosnia and 

Herzegovina has been used as a corrective factor. In other words, the relevance of 

classical geopolitical concepts in the so-called western Balkans has been verified by 

methodological instruments that correspond to the approaches of contemporary 

critical geopolitics. 

REFLECTIONS OF TURNING THE WESTERN BALKAN MIGRANT ROUTE ON 

THE INTERNAL OCCASIONS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA 

In this paper, the term migrant is used as an expression that encompasses all types of 

intentional or unintentional migration, including refugees. In fact, economic migrants 

have seen their chance for easier arrival at the desired destination in the developed 



Uluslararası Avrasya Göç Sempozyumu 
9-13 Ekim 2018, Türkistan/Kazakistan   
Tam Metin Bildiri Kitabı 

 

41 

 

West by joining the wave of refugees with individuals who have decided to move 

towards Europe due to real threats in the war-affected areas of the Middle East. 

Finally, even official European sources disagree with selecting the most appropriate 

terminology solution to name members of large groups of people arriving in Europe. 

Thereby, in order to avoid terminological inaccuracy and inconsistency, the European 

Commission, Eurostat and Frontex prefer to provide aggregated data on the illegal 

crossing of borders (Lipovac, Đurić, 2015: 70). 

 

 

Figure 1. The migrant routes in the western Balkans in 2015 (Source: Botić, Boban, 

2018: 19) 

The Western Balkan migrant route was formed in 2015 when migrants, mainly 

across the Greek territory, continued their movement across the central part of the 
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Balkans in the direction of north, crossing the territory of Macedonia and Serbia and 

following the flows of the Vardar and Morava rivers in the direction of the desirable 

destinations in the most developed countries of Europe (Fig. 1). In fact, the Morava-

Vardar valley "makes the central and most important natural transitory zone of the 

meridian direction between the Pannonian and Aegean geographic area" (Najetović, 

Gashi, 2015: 131). Migrants then moved on to Hungary, and after the Hungarian-

Serbian border was closed, towards Croatia via the Posavina Corridor as the area 

without significant relief barriers and "very well-connected by road and rail 

infrastructure" (Botić, Boban, 2018: 18). 

During the culmination of the migrant crisis in 2015 and 2016, dominant migrant 

routes have avoided Bosnia and Herzegovina primarily because of significantly more 

prominent relief barriers and the much less efficient traffic infrastructure. In fact, most 

of the transport routes in this country are positioned in parallel with river flows in the 

direction of the north or south, and rarely in the direction of the west or east. Indeed, 

the early urban development of the significant urban settlements or the occasional 

royal seats in the valleys of Bosna, Vrbas and Neretva, such as Vrhbosna on the site of 

present-day Sarajevo, Visoko, Vranduk, Sutjeska, Žepče, Maglaj, Doboj and Jajce, 

confirms the vitality of the transport routes that follow river flows (Glamourous, 

Fuerst-Bjeliš, 2015: 128), but not the routes to the east or west.  

After its official closure in 2016, the Western Balkan migrant route was slowly re-

established one year later with clearer outlines in 2018, by shifting from the Serbian-

Hungarian or Serbian-Croatian border towards Bosnia and Herzegovina. Until 

summer 2018, the number of migrants who passed or were found in Bosnia and 

Herzegovina increased to about 8,000 (URL 10). Due to the physical-geographical 

features and the less developed transport infrastructure, the new route slowed down 

the flow of people by fragmenting it into smaller groups. Therefore, in addition to the 

already existing weaknesses at the level of efficiency of various levels of government 

in Bosnia and Herzegovina, fragmentation of migrants to smaller groups and their 
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spatial dispersion further complicates the possibility of controlled migrant crisis 

management. 

Unlike a significant part of Europeans whose scepticism towards migrants in 

most extreme cases contains elements of xenophobia and Islamophobia, it is to be 

assumed that Muslim communities in the Balkans, including Bosniaks, should not 

have this attitude towards migrants. On the contrary, even a certain degree of 

solidarity is expected by their side. In fact, among Bosniaks, there is a widespread 

belief that their affiliation to Islam, or "deeply historical distrust towards the Muslim 

community" is one of the main reasons for the inadequate reaction of Europe to the 

suffering of Bosniaks in the recent war in Bosnia and Herzegovina (Mešić, 2010: 179). 

Moreover, a great number of Muslims worldwide believe that „Bosnia appears as 

tangible proof of the fact that the clash is going on and that the West is, clearly, at war 

against Islam” (Ramadan, 2009: 277). Despite this, as indigenous Balkan Muslims, 

Bosniaks are at the same time proud of their Muslim and European identity. Existing 

between these two cultures, the Balkan Muslims "are often dismissed as too Muslim 

by Europeans and too European by Muslims" (Ahmed, 2018: 251). However, the 

impotent relation of Europeans to war in this country is largely a reflection of their 

perception of Europe itself, so hence the lack of help to maintain the multicultural and 

multi-ethnic character of Bosnia and Herzegovina is a sort of defeat of the European 

project of promoting values such as integration, tolerance, peace and democracy 

(Dodds, 2009: 98). 

Religious identity has played a significant role in shaping the national identity of 

Bosniaks, so therefore the affiliation to Islam is a fundamental differentia specifica of the 

contemporary Bosniak nation, partly due to the participation of the official Islamic 

community in the national constitution of Bosnian-Herzegovinian Muslims. However, 

despite the pronounced local specificities of Islamic religious practice in Bosnia and 

Herzegovina, Bosnian-Herzegovinian Muslims are not isolated from global 

movements in the Islamic world, nor from the re-Islamization of the Islamic world 

(Sarač-Rujanac, 2012: 30, 192-194). Thus, in the Bosniak case, the linking of global 
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trends of reaffirmation of religion and the manifestation of national sentiments were 

parallel processes, as evidenced by the atmosphere at the concert of Islamic spiritual 

music held in Sarajevo in 1990, which gathered many Muslims of Bosnia and 

Herzegovina and Sandžak (Filandra, 2012: 56). 

Unfortunately, the Balkan states are often unjustifiably called post-conflict 

societies, as stopping war operations has not resulted in the elimination of conflict 

potential, especially at the ethnoreligious level, whereby Bosnia and Herzegovina is 

not an exception, but on the contrary, it confirms this rule (Žagar, 2002: 52-53). As such, 

Bosnia and Herzegovina is highly susceptible to destabilization, whether it is caused 

by internal or external factors, as this may be a migrant crisis in this particular case. 

Since national identities in this country are strongly related to religious identities, it is 

to be assumed that the relation towards migrants in Bosnia and Herzegovina will 

essentially be determined by their cultural and religious identity. Therefore, a public 

opinion survey was carried out, conducted on a student population of 366 

respondents, members of all three constituent peoples and others, at four universities 

in Bosnia and Herzegovina in the cities of Sarajevo, East Sarajevo, Banja Luka and 

Mostar. 

A chi-squared test revealed a statistically significant gender difference in the case 

of attitudes about the impact of the migrant crisis on internal occasions in Bosnia and 

Herzegovina. Even a fifth of women in the sample cannot assess whether the migrant 

crisis has any impact on social circumstances, as opposed to just twelfth of men. Also, 

women more often consider that the migrant crisis has no impact on internal occasions 

in the country. Furthermore, a chi-squared test showed statistically significant 

differences among the national and religious affiliation of respondents regarding the 

attitudes on the impact of the migrant crisis on internal occasions in Bosnia and 

Herzegovina. Bosniaks more often consider that the migrant crisis does not affect the 

occasions in Bosnia and Herzegovina (a tenth of Bosniaks compared to the negligible 

proportion of Croats and Serbs). By contrast, Croats and Serbs more often emphasize 

its influence on the entire society (a half of Croats and Serbs compared to a third of 
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Bosniaks). Croats significantly more often emphasize the impact of the migrant crisis 

on peoples' relations (a quarter compared to the sixth of Serbs and Bosniaks), while 

Bosniaks more often point to the impact of the migrant crisis in the sphere of politics 

at the level of relations between the authorities and the opposition (one third compared 

to the fifteenth of Croats and the ninth of Serbs). Almost identical statistically 

significant differences have been found in the relation between religious affiliation and 

attitudes on the impact of the migrant crisis on internal occasions in Bosnia and 

Herzegovina, which is not surprising considering the overlap of the variables of 

religiosity and nationality in this country. 

Furthermore, the research identified statistically significant differences among 

nationalities and regional affiliations in relation to attitudes on Bosnia and 

Herzegovina's readiness to face the migrant crisis. While most respondents are more 

likely to point out Bosnia and Herzegovina's un-readiness to face the migrant crisis, 

Bosniaks often take a neutral stand on this issue – neither agree nor disagree (one third 

compared to the fifth of Croat and sixth of Serbs). The chi-squared test again identified 

very similar relations of religiosity and attitudes on Bosnia and Herzegovina's 

readiness to face the migrant crisis. 

The chi-squared test showed statistically significant differences among national 

and religious identities according to attitudes towards the acceptance of migrants in 

Bosnia and Herzegovina. Bosniaks (Muslims) consider more often that Bosnia and 

Herzegovina should accept all migrants (fifth of Bosniaks, as opposed to the negligible 

numbers of Croats and Serbs). More than half of Bosniaks believe that Bosnia and 

Herzegovina should accept migrants, but not all, which is considered by a third of 

Croats and eighth Serbs. More than half of Serbs and slightly less than half of Croats 

believe that Bosnia and Herzegovina should not accept migrants at all, while only a 

twelfth of Bosniaks consider the same. However, it is important to note that a 

significant number of respondents as a reason for non-acceptance of migrants state 

that Bosnia and Herzegovina has no financial means for it. 
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Similar to the previous answers, the chi-squared test showed statistically 

significant differences between the readiness for living in the neighbourhood of 

migrants and the national and religious affiliation of the respondents. While one third 

of Bosniaks point out they are ready to live in the neighbourhood of migrants, only a 

tenth of Croats and eleventh of Serbs point out the same. Similar relations also apply 

to religious affiliation, where Muslims are significantly more willing to coexist with 

migrants than Catholics and Orthodox. A quarter of Croats and Catholics and an 

eighth of Serbs and Orthodox are willing to live in the neighbourhood of migrants who 

passed the security checks. Unlike them, every second Bosniak and Muslim is ready 

to share the neighbourhood with those migrants who pass the security check. Thereby, 

it should be noted that Catholics and Orthodox, but also Muslims, rarely speak about 

the same religion as the conditions for accepting migrants.  

Nevertheless, the results for Muslims are not surprising, since the migrant crisis 

mainly concerns the people of their religion. Moreover, migrants are well informed of 

the ethnoreligious structure of Bosnia and Herzegovina, and some of them are also 

looking for local mosques to pray (URL 5). It is interesting that Catholics and Orthodox 

more frequently as key criterion for accepting migrants indicated a security check 

rather than a religion. Thus, a significant percentage of Catholics and Orthodox is 

exclusively against immigration, what can be related to Islamic religious affiliation of 

the majority of migrants, while those who are not against accepting migrants 

emphasize security check as important. This attitude towards migrant issue gains 

further importance, bearing in mind that research was conducted on the student 

population, i.e. future members of the intellectual and economic elite in Bosnia and 

Herzegovina. 

Comparing the results of this research with the results of similar research 

conducted among the citizens of Serbia, it is important to emphasize the significance 

of Sandžak, a region in southwestern Serbia and northern Montenegro, with the 

Bosniak majority which, according to a survey conducted in Serbia in 2016, have the 

most positive attitude toward migrants among the citizens of Serbia (Vuletić, Pešić, 
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2017: 51). In fact, only in the Serbian part of Sandžak Bosniaks make about 60% of the 

population, with 86.6% in its south-eastern part (Proroković, 2015: 398-399). 

Field research found that only three official migrant camps existed in Bosnia and 

Herzegovina: Hadžići near Sarajevo; Salakovac near Mostar, a refugee and 

readmission centre with capacity of 290 persons (URL 8); and a partially improvised 

migrant camp at the Sedra hotel near Bihać (Fig. 2). However, in addition to organized 

camps, there were numerous improvised camps on the territory of Bosnia and 

Herzegovina such as the camp in the centre of Sarajevo (URL 6). On the other hand, 

special attention is payed to the fact that all three official migrant camps are located in 

the territory of the Federation of Bosnia and Herzegovina, the entity with Bosniak-

Croat ethnic majority, while in the territory of the Republic of Srpska, the entity with 

Serb ethnic majority, there are no such camps. Indeed, migrants mostly do not stay in 

the territory of the Republic of Srpska, but only continue their journey to the next 

destination (URL 1). However, many indicators confirm that the migrant crisis does 

not only generate differing attitudes among ethnic groups in Bosnia and Herzegovina, 

but also between the authorities and the opposition in this country. The situation of 

the conflict of jurisdiction, whereby the cantonal police is opposed to the decision of 

the State Ministry of Security, best confirms such a claim, especially since Security 

Minister Dragan Mektić, as the loudest advocate of providing help to refugees, is not 

Bosniak, but Serb (URL 4). 
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Figure 2. Official migrant (refugee) camps in Bosnia and Herzegovina (Source: 

made by the author) 

During the research on June 2, 2018, it was possible to interview a smaller group 

of migrants in a refugee camp in Salakovac, whereby the majority of interviewees were 

from Afghanistan (Fig. 3). Almost all interviewees came to Bosnia and Herzegovina 

via Serbia, and only one came via Montenegro. Bearing in mind the relief features of 

eastern Bosnia and Herzegovina border area, particularly at the border with 

Montenegro, it is quite obvious that migrants facing closed borders are increasingly 

resorting to risky crossing of borders through very inaccessible terrain and relief 

barriers. Also, migrants are trying to cross the border with Croatia in similar way (URL 

9). Most of the interviewees belong to the younger age groups, whereby a significant 

number of young families with a large number of children is noticeable. Only one 

respondent has over fifty years and is the only one of all interviewees with a university 
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diploma. In fact, apart from the aforementioned pharmacist, the others interviewees 

are either under-educated or without formal education. Most interviewees see 

Germany as the final destination, and no one wants to stay in Bosnia and Herzegovina, 

although newspaper articles claim the opposite. It is interesting to note that none of 

the interviewees have any objections to the attitude of the domiciled population to 

them, but they point out that it is obvious that it is a poor country.  

 

 

Figure 3. The author with the Afghan migrants in the Salakovac camp (Source: 

made by the author) 

According to all the above, we can conclude that the first hypothesis has been 

confirmed, according to which shifting migrant route has a negative impact on internal 

relations in Bosnia and Herzegovina, whereby ethnic communities have a different 
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attitude towards this issue, but there is also a clear and apparent disagreement 

between the authorities and opposition in this matter.  

GEOPOLITICAL AND SECURITY CONTEXT OF TURNING THE WESTERN 

BALKAN MIGRANT ROUTE TOWARDS BOSNIA AND HERZEGOVINA 

By advocating the Balkan political-territorial arrangement on the principle of ethnic 

boundaries as a contribution to stability, especially in the case of Bosnia and 

Herzegovina and Kosovo, American geopolitician Saul B. Cohen sees the Balkans with 

the exception of Greece as the Heartlandic Periphery with a potential shatterbelt status 

in the case of absence of a dialogue between two geopolitical realms (Botić, 2013: 171-

172; Cohen, 2003: 219-220). In the case of Bosnia and Herzegovina, precisely the 

shatterbelt status of the region additionally complicates the internal consolidation of 

society and the building of an effective political system (Musa, 2001: 221). Contrary to 

Cohen, Russian geopolitician Alexander Dugin sees the whole Europe, except "Russia-

Heartland", as a "maritime", i.e. as Rimland (Dugin, 2004: 147). For comparison, the 

American political geographer Harm J. de Blij sees all countries of the former 

Yugoslavia and Albania as "Adriatic East Europe", hence, speaking in the classic 

geopolitical terms, the undisputed Rimland (Topalović, 2000: 82). Finally, for the 

former Turkish prime minister and geopolitician Ahmet Davutoğlu, the Balkans is one 

of the geopolitical vacuums surrounding the geopolitical Eurasia (Davutoğlu, 2014: 

122). 

However, it is also necessary to analyse this region in a wider context and in 

relation to neighbouring regional powers. In its political-strategic division of Europe, 

Italian military strategist Carlo Jean puts Germany, Italy and Turkey in the same group 

of countries balancing in relations between the United States and Russia, although they 

see the Americans as an essential factor in security and stability in Europe (Jean, 2012: 

200). In his scenario for 2025, Brzezinski prophetically announced the possibility of the 

weakening of the global power of America, thereby announcing Turkey's attempt to 

establish itself in its regional sphere, i.e. in the area of the former Ottoman Empire 

(Brzezinski, 2013: 81-83). However, at least in the case of Turkey, we are witnessing 
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that this prophecy is already beginning to realize by more significant and intense 

presence of this country on the broader regional scene. Indeed, due to its position, 

tradition, military and economic power, but also through the skilful use of NATO 

membership, Turkey has undoubtedly deserved the status of a regional force with 

serious geopolitical ambitions.  

Still, there are many critics of Turkish geopolitical ambitions, calling Turkish 

foreign policy as neo-Ottomanism. For example, Serbian diplomat Tanasković defines 

neo-Ottomanism as "the complex macro-ideological platform by which today's 

Turkey, as its legitimate civilizational successor, should reaffirm the overall spiritual, 

cultural and political heritage of the Ottoman Empire, and therefore, within the 

redistribution of global power and influence, which is in progress, ensure and 

effectively play the role of one of the World's major international factors" (Tanasković, 

2010: 8). On the other hand, Croatian diplomat Muharemi sees neo-Ottomanism as the 

reconciliation of Turkey with its Ottoman past as a multicultural and multi-ethnic that 

creates a kind of vision of Turkish magnitude and importance, seeing Turkey "as a 

centre linking East and West, Asia and Europe, civilizations and cultures" (Muharemi, 

2012: 240). 

However, the relations between Europe and Turkey must also be seen in the 

context of the European relations to Islam. In fact, it is often forgotten that there are 

about one thousand mosques in Germany and France, about five hundred in the 

United Kingdom, and that the parents of a significant number of European Muslims 

came to Europe even more than half a century ago (Armstrong, 2008: 277). Indeed, a 

Muslim nowadays might not consider himself solely as a member of his religious 

group, but also can be identified as a citizen of a particular country or a member of the 

political society (An-Na'im, 2008: 125). It is therefore understandable that many 

European governments must take into consideration the feelings of their Muslim 

citizens when formulating policy (Marshall, 2016: 110). For example, the message of 

German President Christian Wulff on the occasion of the 20th anniversary of the 
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unification of Germany was encouraging when he pointed out that Islam belonged to 

Germany (Najetović, 2012: 221). 

The dimension of European relations to Islam, and especially to Turkey, is 

inseparable from the European relations to the migrant crisis. Thereby, it should be 

borne in mind that Turkey is holding the keys to the entry of large numbers of migrants 

into Europe. However, the relations of Europe to the destinies of migrants are not 

solely defined by their ethnoreligious origins, but primarily by the European economic 

interest as a particularly important factor in solving the dilemma of opening or closing 

borders. In fact, the European Union, as well as the United States, as the club of the 

most developed, advocates trade in goods without borders, while at the same time 

establishes insurmountable border bastion to the outside world (Katunarić, 2003: 51). 

However, European wandering and inconsistency in relation to the migrant crisis 

in a certain way indicates either a complete disorientation or, even more dangerous, 

playing with the countries of the so-called western Balkans. In fact, the Western Balkan 

migrant route is the only „route which passes through the territory of the European 

Union (Greece, Bulgaria) towards the non-integrated part of the Southeast Europe or 

the so-called western Balkans, with a tendency to re-enter the area of the European 

Union“ (Botić, Boban, 2018: 17). Criticizing the European policy that transforms Bosnia 

and Herzegovina into a hot-spot for migrants, Dragan Mektić, the security minister of 

this country, warns that the European Union does not want to accept migrants or 

prevent them from leaving countries like Greece (URL 7). Although the official 

Brussels has provided certain financial resources to assist the Bosnian-Herzegovinian 

authorities in the management of migrant crisis (URL 3), messages about the need to 

build a readmission centre on the territory of this country near the border with Croatia 

as an EU member (URL 11), but also the ever more significant increase in the influence 

of right political parties in Europe (URL 2), open a number of questions about the 

sincere intention of the European Union to help countries in the Western Balkans 

migrant route to deal with migrant issues. 
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By such a relation to the countries on migrant route, as well as to Bosnia and 

Herzegovina, the European Union is dangerously playing with regional security and 

stability, forgetting that the destabilization of any of the already fragile and weak states 

in the region has the capacity to create a domino effect of destabilization of the whole 

region. For example, the success of the Bosnian-Herzegovinian project as a kind of 

postmodernist geopolitical experiment of Europe and the geopolitical West would in 

some ways present the success of their contemporary geopolitical paradigm. 

Paraphrasing Bosnian-Herzegovinian political scientist Nerzuk Ćurak, a control over 

the two-entity Bosnia and Herzegovina, and thus the so-called western Balkans, 

implies disabling the Balkanization of the West (Ćurak, 2011: 23-24). Therefore, the 

misguided Western strategy for the region and Bosnia and Herzegovina does not only 

question their stability, but also opens up the space for geostrategic positioning of 

other geopolitical players. For example, in 2009, Germany proved to be a key to Bosnia 

and Herzegovina's unblocking efforts in its European ambitions, trying not only to 

strengthen its own positions in this country and the Balkans as a whole but also to 

reduce the influence of Russia and Turkey in the region (Jean, 2012: 186). Besides that, 

the spatial and ethnic distribution of foreign direct investment in Bosnia and 

Herzegovina undoubtedly confirms that this country is still the economic backyard of 

European countries and their immediate neighbours, while the influence of the 

countries with the Muslim majority, with the exception of Turkey, is incomparably 

smaller (Botić, 2013: 138). 

War events during the nineties of the 20th century changed the ethnic structure 

of eastern Bosnia and Herzegovina, whereby the belt of a continuous Serb ethnic 

majority from the Pannonian Basin to the Adriatic Sea was established (Botić, 2015: 

259). Serbian geopolitician Dušan Proroković considers this belt with the Serb ethnic 

majority as a key obstacle to establishing, as he states, the "neo-Ottomanist" project of 

the "green transversal" (Proroković, 2015: 331). Indeed, by establishing a belt with a 

Serb majority in eastern Bosnia, the linkage between Sarajevo and Sandžak was 

interrupted, over which was passing the route towards Istanbul during the Ottoman 

period (Lozančić, 2003: 136). It is therefore not surprising that modern Turkey 
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promotes infrastructure and any other form of interconnection between Bosnia and 

Herzegovina and Sandžak with Turkey (Davutoğlu, 2014: 285-286). The arrival of 

Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan at the opening of the Turkish Cultural Centre 

in Novi Pazar in 2010 confirms Turkey's interest in Sandžak. Also, as a Foreign 

Minister, Ahmet Davutoğlu mediated the reconciliation of Bosniak political factions in 

Sandžak and the development of their relations with the Serbian authorities 

(Muharemi, 2012: 228-229). Finally, in support of this debate, we should bear in mind 

that Dugin is accusing the geopolitical West of supporting separation of Montenegro 

and Kosovo from Serbia and separatist tendencies in Sandžak and Vojvodina in 

response to the Serbian loyalty to the Russian idea of Eurasia (Dugin, 2009: 7). 

However, since the time of the war in the former Yugoslavia, inter alia, the aim 

is to expand the new geopolitical influences in Bosnia and Herzegovina based on the 

spread of cultural patterns potentially applicable to an existing identity based on 

Islam. Indeed, according to many opinions, once the most secular Muslims of the 

World are turning to religion again. Thereby, in addition to the traditional practice of 

Islam based on the teachings of Hanafi Religious School, in Bosnia and Herzegovina, 

missionaries from the Arab world began to work, of which one part (of course, not all) 

interpreted religion in a very exclusive way. The more intensive spread of radical 

interpretations of Islam began with the arrival of mujahedeens during the recent war 

in this country. The domicile Bosniak population was very suspicious of fanatical 

foreign fighters, but at the same time recognized their determination to fight against 

the enemy (Kohlmann: 2005, 81).  

However, such occurrences, as well as the numerous terrorist attacks throughout 

the geopolitical West, have had a major impact on the formation of attitude of the 

Balkan people, but also of Europeans as a whole, towards all Middle Eastern migrants. 

Nevertheless, despite all the fears and security risks, experiences have shown that 

„migrants rarely carry out terrorist acts when they reach the desired destination, 

almost never in transit, while the level of radicalization and potential terrorist activity 

largely depends on their positioning in new societies“ (Botić, Boban, 2018: 23; 
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Simeunović, 2017: 38). Of course, the level of integration of migrants into European 

societies is also largely dependent on the fluidity of their identities and their capacity 

for mutually adjusting themselves. On the other hand, the possible retention of 

migrants in the so-called western Balkans, and so in Bosnia and Herzegovina, opens 

up a series of questions related to the possible consequences of injecting new identities 

into a space where identity is the cornerstone of all policies and the key to political 

self-sustainability. 

From all of this, it is quite clear that identity, as one of the key geopolitical factors 

in the interpretation of critical geopolitics, has significantly influenced the formation 

of geopolitical relations in the Balkans. However, new circumstances have kept the so-

called western Balkans in the undefined status of the space of intersection of 

geopolitical force-lines of regional powers and large geopolitical realms as unchanged 

paradigms of classical geopolitics. In fact, the remaining unintegrated part of the 

European southeast remained as an isolated island left to the grace of the Brussel's 

administration that retains the right to miss and retain migrants in the most vulnerable 

part of the Old Continent, retaining it as a new-old European shatterbelt, which 

confirms the second hypothesis of this research. 

CONCLUSION  

The emergence of the migrant crisis in 2015 has become the first-rate political, 

geopolitical, economic and security issue in Europe, and has inspired many scientific 

and expert discussions of various theoretical approaches. Many have called this 

migrant crisis a migration of epic proportions, so it is not surprising that many 

countries on migrant routes were poorly or completely unprepared for so many 

people. The migrant crisis particularly affected the countries of the so-called western 

Balkans. After its official closure in 2016, the Western Balkan migrant route was slowly 

re-established one year later with clearer outlines in 2018, by shifting from the Serbian-

Hungarian or Serbian-Croatian border toward Bosnia and Herzegovina. Due to the 

physical-geographical features and the less developed transport infrastructure, the 

new route slowed down the flow of people by fragmenting it into smaller groups. 
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Taking into consideration the dichotomies within the political and administrative 

system and the interethnic distrust, and based on public opinion surveys, media 

monitoring and field indicators, the article proves that shifting migrant route has a 

negative impact on internal relations in Bosnia and Herzegovina, whereby ethnic 

communities, as well as various political groups, the authorities and opposition, have 

a different attitudes towards this issue. Furthermore, integrating the concepts of 

classical geopolitics into the context of contemporary approaches of critical geopolitics, 

the author argues that retaining migrants in the western Balkans retains this area in an 

undefined status of the classic geopolitical shatterbelt. Finally, this research has 

demonstrated the indisputable role of identity as the creator of thoughts and initiators 

of political action whose powerful impact on the creation of attitudes about the 

migrant crisis played a crucial role not only in internal occasions in Bosnia and 

Herzegovina but also in the creation of the geopolitical configuration of the western 

Balkans as a new-old European shatterbelt. 
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Almanya’nın Göç Politikası ve Suriyeli Göçmenler  

Duygu BULKAN1 - İsmail ERMAĞAN2 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 

Özet 
Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaş ülkeden yaklaşık 6 milyon insanı göç 
ettirmiştir. Bu bağlamda 1 milyon 3civarındaki Suriyeli mülteci Avrupa coğrafyasına 
yönelmiştir. Avrupa Birliği (AB) kota sistemi ile üyelerine mülteci dağılımı önermiş 
olsa da buna şiddetli eleştiriler getiren üye devletler olmuştur (örneğin Vişegrad-V4 
ülkeleri). Bu çerçevede 2008 sonrası AB’nin lideri konumuna gelen Almanya’nın 
politikasını incelemek hem AB ve üyelerinin politikaları hem Almanya içi grupların 
tutumları hem de en fazla Suriyeli mülteci barındıran Türkiye’nin muhtemel bir model 
oluşturma olasılığı sebebiyle araştırılması önem arz etmektedir. Bu çalışmanın 
araştırma sorusu şudur: “Almanya’nın Suriyeli göçmenler politikası nasıldır ve 
uygulamaları nelerdir?” Başlıca tezi ise, hem AB içinde hem de küresel düzlemde etkin 
bir aktör olmayı hedefleyen Almanya, insan hakları-itibar kaybedilmemesi 
motivasyonları ile ilk baştaki açık kapı diplomasisini zamanla ülke içi örgütlerden 
(örneğin Almanya İçin Alternatif Partisi) gelen eleştiriler üzerine sınırlandırıcı bir 
tutuma dönüştürmüştür. 
Anahtar Kelimeler: Almanya, Suriyeli göçü, Avrupa Birliği, Türkiye, Vişegrad 
ülkeleri 

Migration Policy of Germany and Syrian Immigrants  

Abstract 
The civil war that broke out in 2011 in Syria caused 6 million people to immigrate. In 
this context, approximately 1 million Syrian refugees led to Europe. Although 
European Union (EU) advised its members a refugee distribution based on a quota 
system, there had been members that strongly criticized this approach of the EU (such 
as Visegrad Group- V4 countries). Within this framework, analyzing the policies of 
Germany, which positioned as the leader of the EU after 2008, is significant for not 
only the policies of EU members and the different groups in Germany, but also for 
Turkey, which has the largest Syrian refugee population, to set a potential model. The 
research question of this study is: “What are the policies of Germany for the Syrian 
immigrants and how are these policies implemented?” The study mainly argues that 
Germany, which aims to be an active actor in European and global politics, has 
gradually restricted its open-door policy- developed mainly for the concerns of human 
rights and international prestige- after the criticism of certain local organizations (such 
as Alternative for Germany Party).  
Keywords: Germany, Syrian immigration, European Union, Turkey, Visegrad 
countries 
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GİRİŞ 

2010 sonunda Orta Doğu coğrafyasında başlayan Arap Baharı aslında Hüsranları olan 

süreçte büyük bir kıyım yaşayan Suriyeliler değişik ülkelere göç etmişlerdir; Almanya 

da bunlardan biridir. Ekonomik ve siyasi enstrümanlarıyla hem Avrupa hem de 

dünya siyasetinde kayda değer ülkelerden biri olan Suriyelilerin göçüne yönelik 

izlediği “açık kapı diplomasisi” (Victoria Rietig and Andreas Müller, 2016) ile 

Almanya bu bağlamda araştırılası bir önem taşımaktadır (Funk, 2016; Gerhards, Hans, 

Schupp, 2016: 243-249). 

Suriye, iç savaşın yedinci dünya çapında en fazla göç veren ülke konumundadır.4 

BM rakamlarına göre, en fazla Suriyeli sığınmacıyı barındıran ülke Türkiye5 olurken 

(Ekim 2017 itibariyle 3 milyon 251 bin6), 2017 itibariyle Lübnan'da 1 milyon, Ürdün'de 

654 bin,  Mısır’da 124  bin, Irak’ta 244 bin  olmak üzere, Kuzey Afrika’daki kayıtlı 30 

bin Suriyeliyle birlikte komşu bölgelerde 5 milyon 306 bin kayıtlı Suriyeli mülteci 

barınmaktadır.7 Avrupa genelinde 2011-2017 arası kümülatif rakama baktığımızda ise 

izleyen yıllarda toplamda 970 bin 316 Suriyelinin sığınma başvurusunda bulunduğu 

görülmektedir.8 2017 sonu itibariyle Almanya’da toplamda 698.950 Suriyelinin 

yaşadığı kayda geçmiştir.9  Almanya örneğinde olduğu üzere bu dönemde Suriyeliler 

diğer etnik gruplara nazaran daha yüksek kabul oranlarıyla, mülteci statüsü 

kazanımına yönelik bazı iltimaslar elde etmişlerdir. 

Bu çalışmanın amaçları, Almanya’nın Suriyeli sığınmacı krizine karşı geliştirdiği 

tutumu incelemek, gerek sığınmacıların karşılaştıkları durum gerekse Almanya’nın 

                                                 
4 International Migration Report 2015, erişim: 30.01.18, 
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/d
ocs/MigrationRepor 
5 Türkiye’nin Suriyeli göçmenler için politikası için bakınız: Burak Gümüş, 
"Die Türkische Migrationsbehörde DGMM ", Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi, Volume 1 Number 1 March 
2018, pp. 117-133. 
6 Syria Regional Refugee Response, erişim: 30.01.18, 
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=224 
7 Syria Regional Refugee Response ,http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php 
8 Syria Regional Refugee Response, EUROPE: Syrian Asylum Applications, 
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/asylum.php 
9 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1221/umfrage/anzahl-der-auslaender-in-
deutschland-nach-herkunftsland/ 
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politik düzeydeki davranışını mercek altına almak ve Suriyeli göçüne yönelik 

uyguladığı politikalar üzerinden göç ve entegrasyon politikalarını değerlendirmektir. 

Bu bağlamda Almanya’daki ‘Mülteciler Hoşgeldiniz’ hareketi, sığınma politikasının 

serbestleştirilmesinin hükümetin gündeminde yüksek bir önceliğe sahip olmasını 

sağlayan organizasyonlardan biri olarak göze çarpmıştır. Almanya'nın gelişen 

ekonomisi ve bunu sürdürmesi için işçi gücüne olan ihtiyacı, liberal sığınma 

politikaları için katkıda bulunmaktadır. Yine Almanya’nın sığınmacılara yönelik 

entegrasyon programları vatandaşlık kavramı ve modern vatandaşlık anlayışını 

yeniden tanımlama çabaları Suriyeli göçü çalışması için önem taşımaktadır (Turhan, 

2017: 647-663). Göçmenler, yurttaşlığın yeniden tanımlanma çabalarını etkileyen en 

önemli aktörlerden biridir. Almanya’da yenilenen vatandaşlık yasası ile öncesinde, 

‘kan bağı hakkı’ (jus saguinis) ilkesine dayanan Alman vatandaşlığının kapsamı; 

‘Almanya'da doğanlar için vatandaşlık hakkı’ (jus soli) ile genişletilmiştir. Bu gelişme 

hem Almanya'nın AB’ye üyelik anlayışı açısından hem de iç entegrasyon tartışmaları 

bakımından tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendirilebilir. Yeni Alman 

vatandaşlığı kanunu, göçmenlerin demokratik katılıma dahil olabileceğini, politik ve 

yasal değişikliklere müdahil olabileceğini ortaya koymaktadır. 

YÖNTEM 

Çalışmanın verileri toplanırken ve gerekli analizler yapılırken, İngilizce, Almanca ve 

Türkçe literatür baz alınmıştır. Dahası, resmi makamların verileri göz önünde 

bulundurulmuş, yine resmi makamların bildirimleri kullanılmıştır. Ayrıca birincil 

kaynaklar bağlamında, sığınmacılar, akademisyenler, politikacılarla gerçekleştirilmiş 

gazete röportajlarına yer verilirken, özellikle söylem analizi bakımından siyaset 

aktörlerinin, örneğin Almanya Şansölyesi Angela Merkel’in veya aşırı sağın 

temsilcilerinin, basına yansıyan açıklamaları üzerinde durulmuştur. İlaveten, ikincil 

kaynaklar olan Avrupa düzeyinde sivil toplum kuruluşları, resmi istatistik ofisleri, 

araştırma şirketleri sonuçlarına yönelik nicel ve nitel veriler ile Avrupa’da sığınmacı 

krizi meselesine yönelik çalışılmış akademik düzeydeki yerli ve yabancı makaleler 

incelenmiştir. Çalışma, odağındaki ülkeyi, ülkede izlenen politikaların alt 
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motivasyonlarını belirlemeye yönelik vaka analizi yöntemiyle ele almıştır. Çalışmanın 

zamansal kapsama alanı, Arap Baharı’nın başladığı 2010 yılı ile 2017 yılları arasıdır; 

ilgili göçün zirve yaptığı dönemler olarak 2015 ve sonrası yaşanan gelişmeler en çok 

irdelenen dönemlerdir. 

BULGULAR 

Almanya Göçmen Politikalarına Genel Bakış  

Amerika'dan sonra mülteciler tarafından en çok tercih edilen ikinci OECD (Ekonomik 

Kalkınma ve İş Birliği Örgütü) üyesi olan Almanya (OECD 2014),  Suriyeli sığınmacı 

krizinde de önemli bir siyasi aktördür (Mateos, 2016: 106). Almanya’nın göç 

politikaları tarihi perspektifle ele alındığında ilk göze çarpan kırılma noktası 20.yy 

ikinci yarısından itibaren yaşanan gelişmelerdir. 1950’li yıllara kadar göç veren 

(‘emigrant’) ülke konumunda olan Almanya’da bu döngü, tarım toplumundan sanayi 

toplumuna geçiş aşamasında tersine dönmüş, öncelikle bölgeler arası iç göç yaşanmış, 

daha sonra II. Dünya Savaşı bitimiyle başta komşu ülkelerden olmak üzere göç 

alımları gerçekleşmeye başlamıştır (Martin, Hollifield, 2014: 226). II. Dünya Savaşı 

sonrası Almanya’da, Alman toplumuna entegrasyon yolunu düzenleyen yasalar ve 

programlar iki büyük göç dönemi tarafından şekillendirilmiştir. Bunlardan ilki 1960’lı 

yıllarda diğeri ise 1990’lı yıllarda yaşanmıştır.10 İlk göç dönemi 1960-1973 yılları 

arasında endüstriyel büyüme geliştiren ülkede nitelikli iş gücü açığı ihtiyacı 

doğduğundan gerçekleşmiş olup (Chın, 2007: 33), bu dönemde yaklaşık 2,6 milyon 

‘misafir işçi’ ve ailesi ağırlıklı olarak Türkiye (Ermağan, 2007), Fas, Tunus, Portekiz, 

Yugoslavya, İtalya, Yunanistan ve İspanya'dan davet edilmiştir. 1973’te yaşanan petrol 

krizi ve ekonomik durgunluk sonrası göç alımı durmuş, bu dönemden 1980'li yıllara 

kadar ulusal yasalar Almanya’ya göç konusunda oldukça kısıtlayıcı olmuş, ağırlıklı 

olarak birinci ve ikinci nesil göçmenlerin aile birleşmelerine yönelik politik açılımlar 

gerçekleşmiştir. Bu yönüyle bakıldığında, 1973 Petrol Krizi ve onun yol açtığı 

                                                 
10 Cities and refugees: The European response, erişim: 11.01.18, 
https://www.brookings.edu/research/cities-and-refugees-the-german-experience/ 
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ekonomik durgunluğun, Avrupa’da olduğu gibi Almanya’nın göç politikasında bir 

dönüm noktası olduğu söylenebilmektedir. 

1980’lerde ise Almanya’da, göç ülkesi olmayı reddeden bir söylem geliştirilmiş, 

sırasıyla yabancı işgücü teminine sınırlama getiren kanunların yürürlüğe konmasıyla 

işçi sayısında düşüş yaşanmaya başlamıştır (Koçak ve Gündüz, 2016: 80). Bu döneme 

ait politikalarla ilgili olarak Almanya eski İçişleri Bakanı Otto Schily’nin değimiyle 

‘Almanya bir göç ülkesi değildir’  açıklaması ile bir bakıma döneme ilişkin yabancılara 

yönelik politikalar özetlenmektedir. Schily 2005’te İçişleri Bakanlığı resmi sitesinde 

yayınlanan Göç Yasaları ve Politikaları önsözünde dönem itibariyle geçmiş 

politikalara eleştiriler getirmiştir ve şu açıklamada bulunmuştur: 

1980'ler ve 1990'lar da yürütülen bu politikalar o zaman da yanlıştı, bugün 
de.. 19.yy’dan bugüne çok sayıda göçmen buraya yerleşmeyi seçti ve 20. 
yy’ın ortalarından bu yana ise Almanya’ya sığınan göçmenlerin sayısı diğer 
Avrupa ülkelerini geçti. Bu gerçeği bilinçli olarak inkar etmek, göçle ilgili 
modern ve kapsamlı mevzuatın oluşturulmasını da aksatmaktadır.11 

Almanya’da kabul gören ikinci önemli göç dalgası ise 1990'ların başında ortaya 

çıkmıştır. 3 Ekim 1990’da Almanya’nın birleşmesinin ardından 1992'de 438.000 iltica 

başvurusu yapılmıştır. Aynı yıl 390.000 ‘yeni yerleşimci’ (18.yüzyıldan beri eski Sovyet 

devletlerine göç etmiş etnik Almanlar) Almanya'ya dönmüştür. Bu muazzam göç 

baskısı, yeniden birleşmenin getirdiği ekonomik ve sosyal zorlukların neticesinde, 

ulusal hükümeti mutlak bir sığınma hakkını güvence altına almak adına Alman 

Anayasası'nın 16. maddesini değiştirmeye zorlamıştır. Bunun üzerine 1992 yılında 

Sığınma Konusunda Uzlaşma ile ‘güvenli üçüncü ülkeler’ üzerinden gelen 

vatandaşlardan sığınma başvuruları reddedildiği için iltica başvurularında dramatik 

bir düşüş gerçekleşmiştir. 1990'lı yılların başından itibaren ise, genel olarak bu eğilim 

göç ve göçmen piyasasına girişi kolaylaştırmaya, göçmen haklarını güçlendirmeye ve 

                                                 
11 Almanya İçişleri Bakanlığı, Zuwanderungspolitik und Zuwanderungsrecht, erişim: 15. 5. 2017, 
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/EN/Broschueren/Zuwanderungspolitik_und_Z
uwanderungsrecht_en.pdf;jsessionid=E8789344B135033F4754477ED6B5F52C.2_cid364?__blob=publica
tionFile 
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mültecilerin durumunu iyileştirmeye yönelmiştir.12 Sırasıyla 1991 de Yabancılar 

Yasası, 2000’de Alman vatandaşlığı kanunu, 2005’te düzenlenen Göç Yasası, 

yabancıların Almanya’da ikamet etme, çalışma ve uyum hususlarıyla ilgili yeni 

uygulamaları hayata geçmiştir (Uğuz, 2012: 1-30). Böylece Almanya'nın göç sistemi 

yeniden şekillendirilmiştir. 

Yine bu durum Schily’nin şu sözleriyle açıklanmıştır: 

1998'deki ulusal seçimlerden sonra, Sosyal Demokratların ve Yeşiller’in 
koalisyon yönetimi, Almanya'yı küreselleşen dünyada daha rekabetçi hale 
getirme görevini üstlenmiştir. En parlak zekâların rekabeti, bu görevin 
yalnızca bir yönüdür, aynı zamanda çok önemli bir konudur. Federal 
İçişleri Bakanlığı, göç konusunda, özellikle modern, tutarlı ve rasyonel bir 
strateji hazırlamak üzere harekete geçmiştir. Bu strateji için temel adım, 
2000 yılında vatandaşlık yasası reformuyla atıldı. 1 Ocak 2005'te büyük 
oranda yürürlüğe giren Göç Yasası ile de pekişti. Böylece, Almanya'da göç 
politikası ve göçmenlik yasasının ana hatlarının içeriği geliştirilmiş oldu.13 

Bu sayede, yeni vatandaşlık yasası ile öncesinde, kan bağı hakkı (jus saguinis) 

ilkesine bağlı olarak şekillenen Alman vatandaşlığının kapsamında; jus soli 

Almanya'da doğanlar için (jus soli) vatandaşlık hakkı ile genişleme sağlanmıştır. 2001 

yılında kapsamlı bir göç politikası reform planı tasarlayan İçişleri Bakanlığı tarafından 

görevlendirilen bir göçmen komisyonunun hazırladığı raporda kalifiye işgücü göçü, 

insani yardım göçü ve iltica ve geçici ve kalıcı göçmenlerin entegrasyonu için geniş 

kapsamlı öneriler sunulmuştur. Raporda, ilk cümlede yer alan ‘Almanya'nın 

göçmenlere ihtiyacı var’ ifadesi, komisyonun ülkenin göç gerçekliğini kabul etmek 

zorunda olduğuna dair inancını ortaya koymuştur. 

Bu dönem itibariyle Almanya artık yeni göç tasarılarıyla yetenekli yabancı 

profesyonelleri Almanya'ya çekmek istemektedir. Almanya'nın göç politikası giderek 

yüksek emek göçüne yönelmiştir ve bu politikayla nitelikli yabancı işçiler hedefe 

oturtulmuştur. Düşük doğum oranına sahip ve nüfusu yaşlanma potansiyeli gösteren 

                                                 
12 German Migration Policy: The EU Is The Solution, Not The Problem!, erişim:11.01.18, 
https://www.socialeurope.eu/2015/08/german-migration-policy-eu-solution-not-problem/ 
13 Almanya İçişleri Bakanlığı, Immigration Law and Policy, erişim: 11.01.18, 
http://www.temaasyl.se/Documents/%C3%96vrigt/Migrations%20och%20integrationspolitik%20i%
20Tyskland.pdf 
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Almanya’da bugün, gerek akademik çevreler gerekse politikacılar tarafından, söz 

konusu demografik zorlukların kısmen öngörülmesi için geliştirilen ulusal stratejiler, 

özellikle önümüzdeki 20 ya da 50 yılda ülkenin karşılaşacağı demografik baskının 

keskinliği baz alındığında çok yönlüdür. Bu stratejinin odağı olarak örneğin, 

Almanya'daki emek rezervlerini harekete geçirmek öngörülmekte ve bu bağlamda 

nitelikli kadınların ve yaşlıların emek katılımını arttırmak, gençleri eğitmek ve onlara 

nitelik kazandırmak adına çalışmalar yürütülmektedir (Constant, Tien, 2011:27). Söz 

konusu öngörüleri hayata geçirirken ise göçmenler ve göçmenlerin entegrasyonu 

konusu nitelikli nüfus potansiyeli bağlamında dikkat çekici unsurlar olarak göze 

çarpmaktadır. Göçmen entegrasyonu kavramı, hemen her toplumda olduğu üzere, 

ulusal bağlamda önemli ölçüde farklılaşan birçok tanımlama ve yorum içermektedir 

ve entegrasyon politikaları ve uygulamalarında farklılaşmalara yol açmaktadır. 

Göçmen entegrasyonu en geniş anlamıyla, göçmenlerin, toplumun bir parçası haline 

gelmeleri için gerekli görülen çok katmanlı, karmaşık bir süreçtir (Hübschmann, 

2015:4). 

Bu noktada entegrasyon konusu, kaçınılmaz olarak hangi bağlamda 

bütünleştirileceği sorusunu gündeme getirdiğinden, Almanya'nın sadece göç ve 

entegrasyon politikasına değil, aynı zamanda Alman toplu ve ulusal kimlik algısının 

da üzerinde durmak gerekmektedir. Alman göçmen ve göç politikalarında, ulusal 

kimlik vurgusu hiçbir zaman Avrupa ya da mültecilere karşı muhalefet unsuru olarak 

kullanılmamaktadır. ‘Biz’ vurgusu ulusal kimlikten daha fazla, göçmenleri de 

kapsayan bütüncül bir yaklaşıma haizdir ve Almanya Şansölyesi Merkel, burada ortak 

Avrupa değerleri paylaşılması açısından AB'yi ‘değerli bir hazine’ olarak 

tanımlamaktadır. Bu vurguda kilit noktası olarak ‘Avrupa’ ya odaklanılmakta ve  

‘dayanışma’, ‘göçmen ülkesi’ ve de ‘anlayış’ gibi kavramlar ön plana çıkarılmaktadır. 

Göçmenlik ulusal bir sorun olarak resmedilmekten ziyade her zaman toplumun bir 

parçası olmuştur (Lindvall, 2015: 31). Ülkede farklı etnik ve kültürel altyapıdaki 

vatandaşlar, Alman kimliğinin kolektif anlayışını birlikte şekillendirmektedirler. Bu 

nedenle, Almanya'da başarılı bir mülteci entegrasyonundan söz edilecekse bu 

esnekliğin payı göz ardı edilmemelidir (Stadler, 2016: 26). 
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Bilindiği üzere, Almanya yıllardır göçmen almaktadır ancak göçü uzun süredir 

geçici bir fenomen olarak algılamamaktadır. Hükümet 2005 sonrası göçün uzun vadeli 

etkileri ile aktif şekilde ilgilenmeye başlamıştır. Almanya’da yaşayan göçmen veya 

göçmen ebeveynlere sahip insanlar Almanya nüfusunun neredeyse beşte birini 

oluşturmaktadır ve gelecekte bu oran artacaktır. Bu nedenle entegrasyon, 

Almanya'nın geleceği üzerinde güçlü etkisi olacak önemli bir politika meselesi 

olmaktadır (Abalı, 2009). 

Kuşkusuz, göçmen entegrasyon politikası Almanya’da son dönemde daha 

koordineli hale gelmiştir. Genel olarak gençleri ve özellikle de eğitim konusunu 

etkileyen Alman entegrasyon politikalarının değerlendirilmesinde, federal hükümetin 

entegrasyonu özellikle son on yılda ‘öncelediği’ konulardan biri olması etkili 

olmuştur. Bu nedenle, Almanya, diğer Avrupa ülkelerindeki göçmen entegrasyonu 

meselesinde de merkez faaliyet ülkesi konumundadır. Almanya’da bu yönde hayata 

geçirilen çalışmalar kapsamında, 2003 yılından bu yana, Federal Göç ve Mülteciler 

Dairesi yılda bir kez Almanya'daki yabancıların statüsü hakkında bildirim raporu 

hazırlamaktadır. 2007 yılında federal hükümet, entegrasyonun ülke çapında ki 

gelişiminin izlenmesini taahhüt etmiştir. Ayrıca 2008 yılından bu yana Ulusal 

Entegrasyon Planı’nın (UEP) uygulanmasını içeren süreç ilerleme raporlarını 

yayınlamıştır. UEP ile her kademedeki izleme ve raporlamanın önemi vurgulanmıştır. 

Göç Yasası'nın kabul edilmesinden ve 2007 yılında Ulusal Entegrasyon ve onu takiben 

Ulusal Eylem Planları'nın geliştirilmesinden bu yana, göçmen kökenli genç insanlar 

için birçok entegrasyon tedbiri gerçekleştirilmiş ve koordine edilmiştir (Bendel, 2014: 

8). 

Göz ardı edilmemesi gereken bir husus olarak Almanya’da göçmenlerin 

entegrasyonu ile ilgili bir değerlendirmede bulunurken federal yapı bünyesinde, 

eyaletlerin ve belediyeler ile hükümet ve bakanlıkları arasındaki ‘yatay’ ve ‘dikey’ 

yetkinlik ilişkilerinin tahsis edilmesinde Alman federal sisteminin karmaşık yapısına 

dikkat çekilmelidir. Her şeyden önce, göçmenlerin eğitim ve iş piyasalarına erişimi 

ülkedeki gerek merkezi gerek federatif sorumluluktaki tüm bürokratik organların 
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birbiriyle uyumlu olduğu, örgütlü politikalar gerektirmektedir.  Almanya’da ayrıca, 

sivil toplumun tüm siyasi seviyelerde ve pratik açıdan entegrasyon politikasındaki 

önemli rolü, Alman devlet politikalarını tamamlayıcı unsur olarak görülmektedir. Bu 

örgütler, karar vericilere danışmanlık yaparken, idari tedbirlerin uygulanmasında, 

iletişim kurmada ve toplumun farklı katmanları arasında tecrübelerin 

paylaşılmasında kilit rol oynamaya devam etmektedir. Ancak, işbirliğine yeteri kadar 

önem verilmedikçe ilerleme kaydetmek zorlaşmaktadır. Eyaletlerin ve belediyelerin 

Ulusal Entegrasyon Planı kapsamındaki sorumlulukları bir dereceye kadar işbirliği 

istekliliklerini gösterirken, öte yandan, kendi yetkinlikleri, kendi yaklaşımları ve 

politikalarını savundukları görülebilmektedir. Elbette ki, bu, Alman devletinin federal 

örgütünün ve her seviyede takip edilen çıkarların bir etkisidir; ancak söz konusu 

yasama ile ilgili olan ve idari bölünmüşlük yapısı, uyum önünde aksamalar 

yaratabilmektedir. Bu farklılıklar, belirli entegrasyon politikalarına odaklılığı 

zorlaştırmaktadır. Yani, yatay ve dikey yetki koordinasyonu hususu Alman uyum 

politikaları bağlamında zorluk oluşturan unsurlardan biridir (Bendel, 2014: 8). Birden 

fazla aktörün siyasi fikirlerine ve ilerlemelerine katkıda bulunma fırsatları sunduğu 

federal bir sistemde, çoğu durumda, kurumsallaşmış ortak bir bağ yapısı, federalizmin 

avantajlarını güçlendirmek için tercih edilen yöntem gibi görünmektedir. Nihayetinde 

federal sistem sığınmacılar için kimi zaman eşitsizliklere yol açarken, aynı zamanda 

fırsatları beraberinde getirmektedir (Laubenthal, 2015: 18). Bu kompleks yapı 

içerisinde Almanya, edinilecek derslerden en iyi şekilde faydalanabilmek için 

federasyon bünyesinde var olan bilgi ve koordinasyon boşluklarını doldurmaya 

çalışabilmelidir. Çeşitli inisiyatiflerin etkinliğini değerlendirmek için yerel, ulusal ve 

Avrupa düzeyinde göç entegrasyonu politikaları temelinde düzenli izleme yapılmalı 

ve bu yöndeki en iyi uygulamalar hayata geçirilmelidir. Böyle bir taahhüt, ilgili tüm 

aktörlerin siyasi iradesini ve idari kapasitesini gerekli kılmaktadır. 

ALMANYA SIĞINMA SİSTEMİ VE SURİYELİLERİN ENTEGRASYON KONUSU 

Sığınma hakkı, Federal Almanya Anayasasının 16 a maddesinde düzenlenmiştir. 5 

maddeden oluşan sığınma kanununda sığınma hakkının kapsamıyla ilgili detaylı 
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bilgiler verilmektedir.14 Buna ek olarak, Almanya, 1951 tarihli Mültecilerin Statüsüyle 

İlgili Cenevre Sözleşmesine göre de yasal uygulamalara tabidir. Almanya’da ulusal 

konuları ilgilendiren diğer pek çok alan gibi, serbest dolaşım ve göç konuları federal 

düzeyde karar alınamayan alanlardır ve eyaletlerin bu alanlarda kanun yapma 

imkanları yoktur (Bendel, 2014: 5-6). 

Almanya'daki sığınma hakkı ve ikamet hareketi mültecilerin kabulü ve mülteci 

haklarının ele alınmasına ilişkin kurallar sunan en önemli iki göç yasasıdır. Sığınma 

Yasası sığınma hakkı tanıyıp reddetme sürecini ve sonuçlarını içerirken, İkamet Yasası 

genel olarak yabancıların girişi, kalması, çıkılması ve istihdam edilmesine ilişkin 

kurallar sunmaktadır. Bir sığınmacının, siyasi sığınma veya uluslararası koruma talep 

ederek, veya sınır dışı edilme yasağına yönelik olarak mülteci statüsü veya koruma 

statüsünde Almanya'da kalmasına izin verilebilmektedir. Mülteci statüsüne sahip 

olunduğu takdirde ise mülteciye sosyal yardım yararları ve entegrasyon yardımı 

bakımından Alman vatandaşlarına eşit muamele hakkı tanıyan geçici ikamet izni 

sağlanır. Başvurunun reddedilmesi durumunda ise, başvuran Almanya'dan ayrılma 

yükümlülüğüne sahiptir veya tehcir işlemlerine tabi tutulmaktadır.15  

Almanya'ya gelen bir sığınmacı, doğrudan sınırda veya ülkenin herhangi bir 

yerinde mülteci başvurusu yapabilmektedir. İki durumda da, mülteci en yakın 

resepsiyon merkezine (‘Erstaufnahmerichtung’) gönderilir.16 Burada kişi EASY kayıt 

sistemi aracılığıyla kayıt altına alınır ve sağlık durumu değerlendirilir.  Almanya'da, 

mülteci ve sığınmacıları Alman devletleri arasında dağıtmak için bir kota sistemi 

kullanılmaktadır. Söz konusu kota sisteminde, eyaletlerin vergi gelirleri ve nüfus 

sayıları gibi oranlar baz alınır.17 Öte yandan sığınmacılar mülteci olarak kabul edildiği 

takdirde 15 ay boyunca mülteci statüsünde sosyal yardımlardan yararlanma imkanı 

oluşmaktadır. Burada, federal devlet yapısının sığınma üzerindeki etkisi bağlamında, 

                                                 
14 Federal Almanya Cumhuriyet Anayasası, https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80207000.pdf 
15 Refugee Law and Policy: Germany, erişim: 11.01.18, https://www.loc.gov/law/help/refugee-
law/germany.php 
16 Cities and refugees: The European response,erişim:11.01.18, 
https://www.brookings.edu/research/cities-and-refugees-the-german-experience/ 
17 Migration, Asylum and Refugees in Germany: Understanding the Data ,erişim.11.01.18, 
http://www.iom.int/news/migration-asylum-and-refugees-germany-understanding-data 
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mülteciler için eşit olmayan yaşam koşulları yaratabileceğini hatırlatmak 

gerekmektedir. 

Almanya, Avrupa'da Suriyelilere yönelik insani yardım programının ilan 

edildiği ilk ülke olmuştur. Avrupa'da olduğu gibi Almanya’da yerel idareler, özel 

veya sivil yöneticiler, mülteci kabulü ve entegrasyonun ön saflarında yer almaktadır. 

Ülkeye yeni gelenlerin mümkün mertebede üretken üyeler olması adına gereken 

yöntemler üzerinde çalışılmaktadır. Bu bağlamda mevcut olan kaynakların sınırlı 

olması nedeniyle sorunlar ve gecikmeler yaşansa da,18  göç ve entegrasyon 

politikalarını giderek modernize eden Almanya, başta kültürel, tarihi ve kültürel 

öğelerle dil eğitimi ağırlıklı olmak üzere, AB genelindeki en geniş kapsamlı göçmen 

entegrasyon programı imkanlarını sunmaktadır. 19 Almanya'nın mülteci politikası 

rotasını izlemek için, 20. yüzyılın sonuna kadar Almanya'nın entegrasyon konusunda 

ulusal bir stratejiden yoksun olduğuna dikkat çekilmelidir. 2005 Göç yasası ile birlikte 

entegrasyon stratejileri devreye girmekle birlikte, entegrasyonda esas yaklaşım, 

göçmenlerin Alman toplumuna katılma ve entegrasyon süreci için belirli bir 

sorumluluk seviyesi üstlenmesini beklemeleri etrafında şekillenmiştir. İlgili 

entegrasyon yasası Alman dili ve Alman hukuk sistemi, tarihi, toplumu ve kültürü 

üzerine bir oryantasyon dersi içeren zorunlu entegrasyon kurslarını tanımlamaktadır.  

Göçmenler bu kursların başarıyla tamamlanmasının ardından, Almanya'da ikamet 

hakkı olan ve sosyal yardımlara hak kazanmaktadır. Bu durum Almanya'nın 2014 göç 

ve entegrasyon politikalarında açıkça belirtilmiştir ki; Federal Hükümetin entegrasyon 

politikası, başlangıçta daha sıkı koşullar getirirken entegrasyon çabalarına daha fazla 

destek sunma ilkesine dayanmaktadır. Göçmenlerin Almanca öğrenme ve 

Almanya'nın hukuk sistemini, tarihini ve kültürünü ve Almanya'da önemli olan 

değerleri tanımaları için çaba harcamaları beklenmektedir (Lehr, 2015). 

                                                 
18 Refugee Connect Global Challenge Report ,erişim.15.06.17, 
http://www.oxfordglobalchallenge.com/wpcontent/uploads/2016/06/Refugee_Connect_Global_C
hallenge_Report.pdf 
19 Refugee Connect Global Challenge Report ,erişim.15.06.17, 
http://www.oxfordglobalchallenge.com/wpcontent/uploads/2016/06/Refugee_Connect_Global_C
hallenge_Report.pdf 
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Yine örneğin, 22 Eylül 2014 yılında Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter 

Steinmeier, ‘Biz bu genç kuşağa geleceklerini şekillendirebilmeleri adına yardımcı 

olmak istiyoruz’ diyerek Dışişleri Bakanlığı tarafından 7,8 milyon Euro ayırdığı ve 

halen uygulanması planlanan özel burs programının kurulduğunu açıklamıştır. 

Alman Akademik Değişim Servisi (‘Deutscher Akademischer Austauschdienst’) de 

mülteci öğrencilere yardım eli uzatmıştır. Ayrıca aile birleşimi hususunda da gerekli 

desteği sağlayan Alman hükümeti, Suriyeli mültecilerden Almanya'da ikamet izni 

olan diğer yabancılarla aynı şartları yerine getirmelerini beklerken buna ek olarak 

çoğu Alman eyaletinde Almanya'da yaşayan akrabaların barınma ve yaşam 

masraflarını karşılayabilmeleri için Almanya'daki Suriyeli mültecilere özel olarak aile 

üyelerine sponsorluk yapmalarına imkan tanınmıştır (Orchard and Miller, 2014: 55). 

2011’den bu yana 20 bin kişi bu uygulamadan faydalanmıştır.20 

2012 yılında, her yıl 300 kişilik yeniden yerleşim programı21 oluşturan Alman 

hükümeti, insani yardım başvurusunun yaygınlaştırılmasını teşvik etmek için de aktif 

çalışmalar gerçekleştirmektedir. Oluşturduğu İnsani Yardım Programı (HAP) adı 

altında 2013-2014 yılları arasında Lübnan'dan 10 bin Suriyeli kabul edilmiştir (Orchard 

and Miller, 2014: 58). Bu şekilde HAP yoluyla gelen Suriyelilere Almanya'da geçici 

koruma sağlanmaktadır.  Almanya, Suriye ve Suriye’deki komşu ülkelerde yaşayan 

Suriye halkına yapılan uluslararası yardımların da en büyük bağışçılarından biri 

olarak 2012 ve 2013 yılları arasında yaklaşık 440 milyon Euro katkıda bulunmuştur 

(Hoel, 2015: 31). 

Almanya'daki sığınmacıların ve mültecilerin sayısındaki artış, pek tabi sosyo-

ekonomik ve demografik etkileri söz konusudur. Aynı zamanda yeni gelenlerin, emek 

arzındaki artış ve mal ve hizmetlere olan talebin artması yoluyla Almanya'nın 

ekonomik performansına olumlu katkıda bulunması beklenmektedir. Bununla 

birlikte, bu gibi ekonomik faydaların tam olarak gerçekleştirilmesi, mültecilerin 

Alman toplumu ile ne derece bütünleşebileceğine bağlı görülmektedir (Juran, Broer, 

                                                 
20 OECD 2016,  International Migration Outlook, OECD Publishing Paris 
21 Country Chapters - UNHCR Resettlement Handbook,Germany,April 2016 
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2017: 149–157).Yenilenen entegrasyon tasarılarıyla, yeni gelenlerin Almanya'da yeni 

yaşama başlamasına yardımcı olmak için imkanlar yaratılmaya devam edilirken22  

sığınmacıların topluma entegrasyonu konusunun kamu oyunda çeşitli yansımaları 

olduğu bilinmektedir. 2015 yılı için mülteci ve sığınmacılara yönelik ayrılan finansman 

bir milyar Euro olurken, 2016 yılı için altı milyar Euro’luk bütçe ayrılmıştır. Özellikle 

bu şekilde alınan mali önlemlerle, iş merkezleri ve eğitim programları için bütçeler 

artırılarak mültecilerin Alman emek piyasasına girmesini kolaylaştırılmaya 

çalışılmaktadır (Schmid, 2016). 

Son olarak ise 2016 Temmuz ayında Almanya koalisyon hükümeti (CDU-CSU), 

Almanya'daki sığınmacıların hak ve sorumluluklarını düzenleyen yeni bir 

‘Entegrasyon Yasası’ üzerinde anlaşmaya varmıştır. Yasanın ana odağı, mültecileri bir 

iş bulabilmek ve yaşam masraflarını karşılayabilmek için yeterli Almanca 

öğrenmelerini teşvik etmektir. Destek ve Talep (‘Fördern und Fordern’) sloganında 

türetilen yeni yasanın başlıca unsurları altı başlıkta toplanabilir:  

Entegrasyon Kursları: Buna göre, Alman kültürü, toplumu ve değerleri üzerine dersler 

60 saatten 100 saate çıkacaktır. Kurslar tüm sığınmacılar için zorunlu olacaktır; 

Katılmayı reddedenlerin toplumsal refah çıkarları kesilecektir. 

Dil kursları: Sığınmacılar artık, Almanya'ya geldikten altı hafta sonra ve sığınma 

başvurularının işlenip işlenmediğine bakılmaksızın dil kurslarına başvurma iznine 

sahip olacaklardır. Daimi ikamet isteyen tüm mülteciler, Almanca konusunda yeterli 

olmak durumundadır. 

İş Programları: Hükümet saat başı ücret olarak bir Euro ödeyerek 100 bin düşük ücretli 

iş yaratacaktır. Çalışmayı reddeden mültecilerin yararları kesilecektir.      

İş Kanunları: İlanı verilen bir pozisyon için daha nitelikli Alman veya AB vatandaşları 

mevcut olsalar bile, Alman şirketlerinin mültecilere iş vermesi teşvik edilecektir. 

                                                 
22 Germany passes historic law on refugee integration,erişim:11.01.18,  
https://www.thelocal.de/20160708/germany-passes-historic-law-on-refugee-integration 
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Gettoların Önlenmesi: Bölgesel hükümetler,  önümüzdeki üç yıl boyunca mültecilerin 

yaşaması için belirli alanlar tahsis ederek, mültecilerin nerelerde yaşayacaklarını 

belirleyecektir. Burada da amaç, mültecilerin göçmen gettolara yerleşmelerini 

önlemektir. 

Daimi ikametgah: Almanca bilen ve kendi geçimlerini sağlayabilen mülteciler beş yıl 

sonra daimi ikamet izni talep edebilir; Almancası ileri düzeyde olanlar için bu süre üç 

yıla inebilir.23 

Almanya’ya yakın dönemde gelen sığınmacılarla ilgili araştırma yapan 

akademisyenler, entegrasyon konusunda, Alman toplumunun aksine Suriyeli 

sığınmacıların kültürel kaygılara öncelik vermediğini, bunun yerine hayatta kalma 

meselelerini öncelikli konu olarak ele aldıkları gerçeği üzerinde durmaktadır. Alman 

akademisyen Wendy Pearlman’e göre, başta Suriyeliler olmak üzere sığınmacıların 

karşılaştığı en önemli sorun, Almanya'nın Hristiyan kültürü değil, devlet 

bürokrasisinin ezici varlığıdır. Suriyeli sığınmacıların Almanya'da yaşam üzerine 

günlük kaygılarının yasal statü, konut ve iş meseleleri özelinde üç temelde  ön plana 

çıktığını söyleyen Pearlman, Almanya'ya yerleşen Suriyelilerle yaptığı görüşmelerde, 

mültecilerin yüzleştikleri hukuki statüye ilişkin belirsizlikler ve bekleyiş süreleri 

içerisinde yaşanan bürokratik sorunlarla, yaşadıkları barınaklarda verdikleri yaşam 

mücadelelerinin, kendilerinde en büyük kaygı unsurları olarak ortaya çıktığını 

vurgulamaktadır (Pearlman, 2017). Örneğin Almanya’nın bazı bölgelerinde bugün 

halen geçici barınaklarda ya da resepsiyon merkezlerinde yaşayan birçok çocuk, okula 

başlamadan önce uzun süre beklemek zorunda kalmaktadır. Çocukların boşa geçen 

zamanları ise konsantrasyon sorunu başta olmak üzere, zihinsel sorunlar 

yaşamalarına neden olmaktadır. Yine mültecilerin uzun süreli olarak çalışmaması 

topluma entegre olma olasılıkları üzerinde olumsuz etkilere neden olmaktadır. Bu 

durum ise beraberinde gençlerin eğitim ve istihdam olanaklarından faydalanması 

adına destek görmelerine yönelik olanakların ivme kazandırılarak devam ettirilmesini 

                                                 
23 Germany's New Integration Law, erişim: 11.01.18 
,https://www.gatestoneinstitute.org/8145/germany-integration-law 
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gerektirmektedir. Deneyimler, uzun süre kendi ülkelerinden uzakta olan ve yeni 

topluluklarına iyi entegre olan mültecilerin geri dönme olasılığının da düşük 

olduğunu göstermektedir (de Wit and Altbach, 2016). 

Gerek mültecilerin gerekse Alman iş dünyasından çevrelerin,  mültecilerin 

istihdamı konusunda bürokratik sürecin hızlandırılması gerektiği yönünde şikayetleri 

bulunmaktadır. Uzmanların ifade ettiği üzere, orta ve uzun vadede olumlu bir 

ekonomik etki ancak, mülteciler işgücü piyasasına iyi entegre edilmişse başarılabilir 

(Konle-Seıdl, Bolits, 2016). Almanya’daki sığınmacıların da Alman ekonomisinde 

uzun vadede pozitif etki yaratması beklenmektedir. Ekonomistler yeni gelenlere 

işgücü piyasasına potansiyel katkılarını işaret ederken ve hükümet fonları ve mülteci 

destek tedbirlerinin ekonomi için teşvik unsuru olduğunu nitelemektedir. Nitekim bu 

düşünce iş dünyasında da mültecilere destek amaçlı girişimlerle yansımalarını 

göstermiştir. Dünyanın en büyük çelik üreticilerinden Thyssenkrupp’ın 2016’da 

oluşumunda öncülüğünü ettiği Birlikteyiz (‘Wir Zusammen’) entegrasyon girişimine 

100'den fazla şirket katılmıştır. Proje kapsamında şu ana kadar, 1800 staj, 500’den fazla 

eğitim pozisyonu ve 400'den fazla tam zamanlı pozisyonda mültecilere yer 

verilmiştir.24 Merkel, konuşmalarında zaman zaman bu konuya önem verdiğine yer 

vererek, mültecilerin mümkün mertebede en hızlı şekilde işgücüne dahil olması 

gerektiğini savunurken,25 başta Porsche ve Deutsche Post gibi pek çok büyük şirketin 

liderleri de yeni gelenlerin istihdam edilmesine ve entegrasyona yardım edilmesine 

ilgi duyduğunu belirtmiştir. 

Bir başka açıdan, tüm bu değerlendirmeler OECD raporlarında da açıkça 

yansıma bulmuştur. OECD 2015 raporuna göre 2016-2017 yılları arasında Avrupa'da 

işgücü piyasasında yüzde 0,5 büyüme öngörülmüş olup (Dadush,  Nıebuhr, 2016), bu 

durum Almanya'ya gerçekleşen göçten kaynaklanacaktır. Rapora göre ayrıca bu 

durumun orta ve uzun vadeli etkisi, mültecilerin işgücü piyasasına ne kadar iyi 

                                                 
24 Taking Stock One Year After Refugees' Arrival, erişim: 11.01.18,  
http://www.spiegel.de/international/europe/taking-stock-one-year-after-the-arrival-of-refugees-in-
germany-a-1110654.html 
25 Merkel wants to get refugees into workforce faster, erişim: 11.01.18, 
http://www.dw.com/en/merkel-wants-to-get-refugees-into-workforce-faster/a-19554203 
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entegre oldukları ile belirlenirken, olası entegrasyon, Alman iş gücü piyasasında 

yükselen ücret baskısını ve nüfusun yaşlanması karşısında demografik baskı 

oluşmasını hafifletebilecektir. 

ALMANYA VE SURİYELİ SIĞINMACILAR 

Avrupa'da II. Dünya Savaşı'ndan bu güne yaşanan en büyük mülteci krizi olmanın 

yanı sıra BM tarafından günümüzün “en büyük küresel insani krizi”26  olarak 

adlandırılmasına yol açan krizde Avrupa'nın sınırlarında binlerce yığılmaya yol 

açmış, sığınmacılar Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya’ya27  kadar ilerlemiştir. 

Uluslararası Göç örgütü tarafından Ocak 2016'nın başı itibariyle ülkeye toplamda 

yaklaşık 1 milyon kişinin sığınma için giriş yaptığı açıklanmıştır.28  

Krizin patlak verdiği 2015 yılında, Eurostat (Avrupa Birliği İstatistik Ofisi) 

istatistiklerine göre, Suriyeli sığınmacılar uluslararası korumada en çok başvuru 

sayısına sahip kişiler olup, bu durum Almanya için de geçerli olmuştur. Birleşmiş 

Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre Almanya’ya, 2011 Nisan-2017 

Ekim ayları içerisinde 518 bin Suriyeli sığınma başvurusu yapmıştır.29 Bu durum, AB 

ülkelerine yapılan sığınma başvurularının neredeyse yarısının Almanya'da 

kaydedildiği anlamına gelmektedir.  

Suriyeli sığınmacılar için en çok tercih edilen ülke konumunda olan ve 

Suriye’deki iç savaşın ilk günlerinden itibaren aslında sığınma talepleriyle yüzleşen 

Almanya’nın 2015 Ağustos ayında çok sayıda Suriyeli mülteciyi kabul edeceğini ve 

Dublin Sözleşmesi kurallarını dayatmayacağını belirtmesi pek çok açıdan sürpriz 

olmuştur. Hem Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği hem de AB’nin diğer 

ortakları, Almanya’nın Dublin’i askıya almasının yararlı olduğu görüşünü 

                                                 
26 U.N.: Syrian Refugee Crisis Is 'Biggest Humanitarian Emergency Of Our Era, erişim: 11.01.18,  
https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2014/08/29/344219323/u-n-syrian-refugee-crisis-is-
biggest-humanitarian-emergency-of-our-era 
27 “Share of Member States in EU GDP”erişim:11.01.18, http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-
eurostat-news/-/DDN-20170410-1 
28 Migration, Asylum and Refugees in Germany: Understanding the Data,erişim: 
11.01.18,https://www.iom.int/news/migration-asylum-and-refugees-germany-understanding-data 
29 EUROPE: Syrian Asylum Applications, erişim: 11.01.18, 
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/asylum.php 
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benimsemiştir. Merkel'in bu kararı alması Avrupa’daki diğer ülkeleri bir nebze 

rahatlatmış gözükse de (Martin, 2015: 5), kendisinin, tüm AB üye devletleri daha adil 

bir göçmen dağılımı bulmak için görev almadıkça Schengen'in geleceğinin tehlikede 

olduğunu belirttiğini vurgulamak gerekmektedir (Park, 2015). Merkel gibi AB Konseyi 

Başkanı Donald Tusk da bu dönemde tüm AB ülkelerinin dayanışma göstermesi 

gerektiğini ifade ederken, Almanya’nın politikalarının mevcut krizde ne derece kritik 

öneme sahip olduğunu azımsamamıştır. Öyle ki, Avrupa Konseyi Başkanı Donald 

Tusk’a göre, Almanya'nın göç krizine yaklaşımı, Avrupa’nın bizatihi kendi geleceğini 

de şekillendirecektir.30 Kolektif sorumluluk tartışmaları bağlamında Merkel de 

mülteci meselesinin ele alınış biçiminin, Avrupa'nın geleceğini ve Avrupa'nın bir 

‘değerler’ ve ‘bireysel özgürlükler’ kıtası olarak kabul edilip edilmeyeceğini 

belirleyeceği yönünde açıklamalarda bulunmuştur (Carreño, 2016: 53). 

O dönemde kamuoyu nezdinde yapılan tartışmalarda, Hoşgeldiniz Kültürü 

(‘Willkommenskultur’) terimi sık sık dillendirilirken uygulanan açık kapı politikasıyla 

özellikle Avusturya-Macaristan sınırında yaşanan yığılmalar sonucunda Eylül 2015’te 

2 ay gibi bir süreliğine sığınmacılara kapılar açılmıştır. Yine bu dönemde Suriyeli 

bebek Alan Kurdi'nin Türkiye’de sahile vuran cesedinin resmi, Alman yetkilileri 

düşündüren sembollerden olmuştur (LaPoint, 2017). Kasım 2015’te Alman hükümeti 

askıya aldığı Dublin Sözleşmesini yeninden yürürlüğe koymuştur. Gerek Suriyeliler 

gerekse diğer ülkelerden gelen sığınmacılar, bu karar üzerine hayal kırıklığına 

uğramışlardır. Sonrasında başta Almanya olmak üzere AB gündeminde, AB çapında 

bir kota sistemi ve 2013’te imzalanan Geri Kabul Anlaşması’nı yürürlüğe koyulması 

gibi talepler yer almıştır. Yürürlüğe koyulan Geri Kabul Anlaşması’nın da etkisiyle 

sığınma başvuruları bu dönemden itibaren düşüş göstermiş, Almanya İçişleri 

Bakanlığı 2015 yılındaki 890.000 başvurunun 2016 yılında yaklaşık üçte bir oranda 

                                                 
30 Europe's future depends on Germany's approach to refugee crisis - EU Council President,erişim: 
11.01.18, https://www.timesofmalta.com/articles/view/20151109/local/europes-future-depends-on-
germanys-approach-to-refugee-crisis-eu.591557 
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azalarak 280.000 göçmenin bu yıl sığınma başvurusunda bulunduğunu açıklamıştır.31 

Eklemek gerekirse, AB-Türkiye arasındaki Geri Kabul Anlaşması, Almanya ve AB'nin 

göçünün güvenlikleştirilmesi tartışmaları bağlamında ayrıca 

değerlendirilebilmektedir. 

Özellikle, 2015 ile 2017 yılları arasında Almanya'daki sığınmacıların yüzde 65'i 

erkeklerden oluşmaktayken, yüzde 50'den fazlası 24 yaşın altındadır ve tüm 

mültecilerin yaklaşık dörtte biri ise 15 yaşın altındadır. Yeni gelenleri takip eden aile 

üyeleri, Almanya'ya gelen göçmen sayısını daha da arttırmıştır. Suriyeli mültecilerin 

yüzde 50'den fazlası en az orta öğrenime sahiptir ve yüzde 27'si yükseköğrenime 

sahiptir (Trines, 2017). Şubat 2017'de Almanya'daki kayıtlı iş arayanların yaklaşık 

yüzde 9'u nu mülteciler oluştururken, bunların yarısından fazlasını ise Suriyeliler 

oluşturmaktadır.32 Bugün, Almanya’ya sığınan Suriyeli sığınmacıların tıpkı diğer 

sığınmacılar gibi eğitim, barınma, işgücü piyasasına katılım gibi konularında hala 

zorluklar yaşanmaktadır. Nitekim Almanya Federal İş Ajansı tarafından hazırlanan 

Haziran 2016 raporuna göre Almanya genelinde 297.000 göçmen işsiz 

gözükmektedir.33 Mart 2017 boyunca, yaklaşık 465.000 mülteci statüsünde vatandaş, 

Alman iş merkezleri ve kamu istihdam bürolarından iş talebinde bulunmuştur. 

Mülteciler arasında istihdam edilenlerin yüzdesi oldukça düşüktür. Pek çok Suriyeli 

halen mesleki eğitim ve entegrasyon kursları almayı sürdürmekte, pek çoğu ise 

kamplarda zor koşullarda yaşamaya devam etmektedir. En fazla kayıtlı Suriyeli 

mülteci ise North-Rhine Westphalia eyaletinde görülmektedir.34  Mülteci statüsü 

kazanan Suriyelilere aylık 400 Euro’luk maddi yardım imkanı sağlanırken, bunun yanı 

sıra sığınma prosedürünün süresi ve erken entegrasyon faaliyetlerine katılım 

                                                 
31 Refugee crisis: Number of asylum seekers arriving in Germany drops by 600,000 in 2016,erişim: 
11.01.18, http://www.independent.co.uk/news/world/europe/refugee-crisis-germany-asylum-
seekers-numbers-drop-600000-in-2016-angela-merkel-syria-middle-east-a7521191.html 
32 OECD 2017, https://www.oecd.org/els/mig/Finding-their-Way-Germany.pdf 
33 A Syrian refugee living ‘the German dream’,erişim: 11.01.18,“http://www.dw.com/en/a-syrian-
refugee-living-the-german-dream/a-19449609 
34 Syrian refugees in Germany,erişim.11.01.18, http://www.dw.com/en/syrian-refugees-in-
germany/a-17697536 
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nedeniyle, kalifiye işçiler ve girişimciler35 yanında pek çok mühendis 36 ve doktor iş 

bulma imkanı bulabilmektedir. Örneğin, Almanya'da, Suriyeli doktorlar, ülkedeki 

yabancı doktorlar arasında dördüncü en büyük grubu temsil etmektedir. 

ALMANYA’NIN “HOŞGELDİNİZ” KÜLTÜRÜ POLİTİKASI, AŞIRI SAĞ VE 

SURİYELİ GÖÇMENLER  

Almanya'da, her bir bireyin daha fazla mülteci kabulü lehine görüşü bulunmamasına 

rağmen, ulusal ruh hali, sığınma politikasını liberalize etme yönünde ilerlemiştir 

(DeSousa, 2016: 112). 2012-2015 yılları arasında sığınma alanındaki sivil toplum 

kuruluşu anketlerine göre, mültecilerle dayanışma yüzde 70 artmış gözükmektedir 

(Laubenthal, 2015: 20). Dayanışma ve gönüllülük meselesi Almanya’nın Suriyeli 

sığınmacılara sahip çıkma konusunda dikkat çeken diğer başlıklardan biridir. 

Mültecilere karşı hoşgörü içerikli devlet politikalarının, sivil toplum desteği olmadan 

uygulanamayacağı konusunda görüş birliği mevcuttur. Devletin yeterli idari 

teşkilattan yoksun olduğu ve yetersiz kaldığı durumlarda çok sayıda insan gönüllü 

davranmışladır. Sivil toplum çabaları polifonik yapıda olup, küçük şehirlerden 

banliyölere, doğu ve batı Almanya'da, Hristiyan ya da Müslüman genç yaşlı geniş 

kesimlerce benimsenmiş bulunarak pek çok yaratıcı hizmete katkı sağlamışlardır. Bu 

kapsamda örneğin, mültecilerin kiralarını ödemek için ‘crowdfunding’ denilen kitlesel 

yardım sistemiyle mültecilere konut imkanı sağlanmıştır. Öte yandan, ana-çocuk 

sağlığına yönelik çalışmalardan toplumsal bütünleşmeyi teşvik eden sosyal 

etkinliklere kadar pek çok faaliyette bulunulmuştur (Funk, 2016: 289–299). Örneğin 

yine, ülke genelinde bir düşünce kalıbının klasik örneği olan Almanya'nın dört bir 

yanına yayılmış, Mülteciler Hoşgeldiniz (“Flüchtlinge Willkommen”), hareketinde bu 

faaliyetlerin izine rastlanabilmektedir. Alman bir çiftin tarafından organize edilen 

girişim, insanlara evlerinde sığınmacıları barındırma ve istedikleri süre evde bırakma 

olanağı tanırken, aynı zamanda ‘yeni bir karşılama kültürü yaratmayı’ ve yeni 

                                                 
35 The Syrian who's aiming to get refugees jobs in Berlin's booming tech scene erişim.11.01.18, 
https://www.theguardian.com/sustainable-business/2016/may/18/syrian-refugees-jobs-berlin-
technology-migranthire 
36 How well have Germany’s refugees integrated, erişim:11.01.18, 
https://www.ft.com/content/e1c069e0-872f-11e7-bf50-e1c239b45787 
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gelenlere entegrasyon sağlamayı hedeflemektedir. Bununla birlikte, yine farklı 

girişimciler Hamm'da Mülteci Yardım Merkezi (‘Flüchtlingshilfe E.V.’) kurarak 

mültecilere kapsamlı destek ve yardım sağlanması ve Alman toplumuna uygum 

sağlayabilmeleri adına gönüllü hizmet vermektedirler (Neuenhaus, Aly, 2017). 

Burada, Almanya’da söz konusu Hoşgeldiniz Kültürünün temellerinin 1990'lı yıllara 

dayandığını vurgulamak gerekmektedir. Berlin duvarının yıkılması beraberinde II. 

Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş döneminin ötekileştirme zihniyetleri aşamalı olarak 

eritilmiş, geçmişin biraz normalize edildiği ‘yoğun bir bellek çalışması’ oluşturularak, 

mevcut kültürün temelleri atılmıştır. Bu sayede Almanlar, eğitim ve toplu tartışmalar 

yoluyla geçmişi ile görüş alışverişine girerek kolektif bir karşılama ve sempatik 

zihniyet oluşturmuşlardır. Diğer bir taraftan, sözgelimi herkes bu Hoşgeldiniz 

Kültürü'nün bir parçası değildir. Almanya çapında nefret söylemi, kundaklama ve 

mültecilere karşı diğer çeşitli suçlar da mevcuttur. Hoşgeldiniz kültürü kapsamında 

Almanya'nın doğusunda 2015 yılında gerçekleştirilen bir kamuoyu araştırmasında, 

Almanya'nın doğusundaki halkın batısındaki halka kıyasla göçmenlere daha kuşkucu 

bir biçimde yaklaştığı belirlenmiştir.37  Bu genel yabancı düşmanlığı eğilimini eski 

Doğu Almanya'daki yabancı sayısının az olması ve yeniden birleşim öncesinde çok 

kültürlü ortamın sınırlı olmasına dayandıran çevreler, aynı zamanda Doğu 

Almanya'da, yüksek işsizlik ve daha düşük gelir gibi sosyo-ekonomik dezavantajların, 

Doğu Almanlar’ın yabancılara karşı hoşgörüsünün daha az olmasını 

sonuçlandırdığını yorumlamaktadır (Adam and Moodley, 2013:144). Yabancı 

düşmanlığının yanı sıra Avrupa genelinde yükselen islamofobi, tüm kıtada olduğu 

üzere Almanya’da da gündemde sık sık yer işgal eden olgulardandır. Bu bağlamda 

Merkel'in politikalarına karşı çıkan bazı kesimler, özellikle son birkaç yıl içerisinde 

ülkeye yeni gelen Suriyeliler arasında DAEŞ militanlarının da ülkeye sızıntı 

yapabileceği endişesini taşımaktadır. Öte yandan 2015’de Almanya'da Friedrich Ebert 

Vakfı (FES) ‘Aşırılık ve İslam düşmanlığı ile mücadelede öneriler’ isimli bir rapor 

                                                 
37 Hoş geldin kültürü kuşkuları gideremiyor, erişim: 11.01.18, http://www.dw.com/tr/ho%C5%9F-
geldin-k%C3%BClt%C3%BCr%C3%BC-ku%C5%9Fkular%C4%B1-gideremiyor/a-38347423 
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hazırlamış, islamofobi'yi tetikleyen etmenlerin belirtildiği raporda, DAEŞ nedeniyle 

Almanya'nın ‘aşırıların’ tehdidinde bulunan bir ülke olduğu kaydedilmiştir.38  

Yine Almanya'daki bazı araştırmalara göre, Almanya'daki Suriyeli mülteci 

artışının Almanya’daki suç oranı artışına sebebiyet vermediği görülse de olası mülteci 

karşıtı politikalar sosyal ve politik olarak kutuplaşmayı derinleştirmektedir (Yildirim, 

2015). Bu cephedeki kutuplaşma son dönemde islamofobinin yükselişi ile paralel, 

yabancı düşmanlığı ve ırkçılık söylemleriyle ünlenen PEGIDA (Batı'nın 

İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar) ve benzeri göçmen ve sığınmacı karşıtı 

hareketlerle yaygınlaşma eğilimi göstermiştir (Alkan, 2015: 275-278). 2015 Ocak ayında 

grubun düzenlediği protestolardan birinde ‘Dresden Camileri'ni istemiyoruz’ gibi 

sloganlar atılırken, Merkel,  gösterileri ırkçı ve yabancı karşıtı bulduğu yönünde 

eleştirerek bu grupların takip edilmemesi çağrısında bulunmuş, Anti-PEGIDA 

protestocuları da karşıt gösterilerle seslerini yükseltmiştir (Carreño, 2016: 57). 2015 

Avrupa islamofobi raporuna göre aynı yılın son çeyreğinde mültecilerin kaldığı 

mekanlara yönelik 850 saldırı gerçekleşmiş, bu dönemde islamofobinin etkisi hiç 

olmadığı kadar hissedilmiştir (Younes, 2015: 196). Daha geniş anlamda, göçe ve 

mültecilerin kabulüne yönelik artan rahatsızlık, son yıllarda göç ve mültecilere yönelik 

hem yurtiçinde hem de AB düzeyinde büyük reformlar uygulayan Şansölye Merkel 

ve partisinin desteğine azalma olduğu noktasında, kamuoyu yoklamalarında da 

görülmektedir. Buna karşılık, Almanya İçin Alternatif Partisi (AfD) gibi partilerin 

yükselişi, Alman toplumunun yeni üyeleri entegre etme kapasitesinin sorgulanması 

aşamasında, var olan memnuniyetsizliğin göstergesi sayılabilmektedir. Öyle ki 2013 

yılında kurulan AfD, bir yıldan az bir sürede, 1950'lerden beri Almanya'da en başarılı 

yeni kurulan partilerden biri haline gelmiştir. Federal Seçim Merkezi Araştırmaları 

(‘Bundeswahlkompass’) 2013 araştırmasına göre, kendilerini merkez siyasette 

konumlandırmalarına rağmen, göç ve sosyal politikalardaki en muhafazakar 

gruplardan olan AfD sempatizanlarının toplam yüzde 68'inin ‘İslam'ın değerleri ile 

uyuşmadığı’ konusunda hemfikir olduğu dikkat çekicidir. Nitelikli çalışanlar olsa 

                                                 
38 Almanya'da İslamofobi raporu, erişim. 11.01.18, “http://www.hurriyet.com.tr/almanyada-
islamofobi-raporu-40013003 
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dahi göçmenlik Almanya'da daha kısıtlı olmalı diyenler yine AfD taraftarları arasında 

yüzde 60'lık bir kesimi oluşturmaktadır (Berbuir, 2014). 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Almanya'nın mülteci politikası ve uygulaması mevcut mültecilerin entegre edilmesi 

ve aynı zamanda Almanya'ya giriş yapan mültecilerin sayısının azaltılması 

bağlamında iki yönlüdür. Alman göç ve iltica kanunlarının kapsamlı bir şekilde 

gözden geçirilmesi ve vatandaşlık gereksinimlerinin büyük oranda değişmesi, ülkenin 

göç zorluklarıyla daha etkin bir şekilde mücadele etmesini sağlamıştır. Bu sayede, 

Almanya, özellikle son 10 yılda sadece on binlerce insani göçmen kabulünün ötesinde, 

dünya çapındaki sığınmacılar için hedef ülke haline gelmiştir. Bu temel değişiklikler 

yeni zorlukları da beraberinde getirmiştir. Alman toplumu göç konusunda giderek 

ayrışmaya sürüklenmiştir. Birçok Alman hızlı demografik ve toplumsal değişime karşı 

dikkatli olmaya başlamıştır. Günümüzde Almanya, II. Dünya Savaşı'ndan bu yana 

diğer herhangi bir noktadan ziyade dilsel ve kültürel entegrasyona özellikle dikkat 

etmektedir. Alman göç politikalarında son derece dinamik olan bu süreç muhtemelen 

devam edecektir.   

Bu esnada, gelecekteki muhtemel göçmenler göz önüne alındığında, özellikle de 

dayanışma temelli, daha ciddi entegrasyon taahhüdü gereklidir. Göçmen 

gelişmelerine karşı kamuoyunun ilgisi büyüktür ve göçmen konusu yüksek miktarda 

finansal kaynağın yeni politikalara ve pilot projelere aktarılması dolayısıyla da sosyal 

entegrasyona ilave olarak ekonomik maliyet açısından önemlidir. Tüm bu bürokratik 

tartışmaların gölgesinde, esasen pek çok Alman göçmenler konusunda olumlu görüş 

bildirmektedir. Yapılan son çalışmalar Alman toplumunun mültecilere karşı zaman 

zaman endişeli tutumlar geliştirmelerine rağmen mevcut yasal düzenlemeleri 

desteklediğini göstermektedir. Yeni dönemde hükümette kalmaya devam edecek olan 

Merkel son seçim zaferinde Almanya'daki mevcut sorunları, vatandaşların 

endişelerine kulak vererek çözeceklerini ve iyi bir şekilde politika yapacaklarını dile 

getirmiştir. Görünen odur ki, Almanya, gerek politikacılar gerekse halk nezdinde göç 

politikalarının, ülkenin toplum ve ekonomisinin yararına nasıl şekillendirilebileceğini 
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sorgulamaya devam etmektedir. İzlenen “açık kapı politikası”nın sonlanması 

beraberinde kendi iç tartışmalarına yönelik olarak bir yandan aşırı sağın yükselişini 

önleme, diğer yandan entegrasyon konusundaki çabaları devam ettirirken, ülkenin 

geleceğe yönelik tüm bu mücadelesi, hem güvenliğini hem de savunduğu liberal 

demokratik değerleri koruma eğilimindedir.  

Almanya Suriyeli sığınmacılar konusunda belirli bir dönem açık kapı 

diplomasisi uygularken, ülkede aşırı sağ yükselmiş, bununla birlikte Avrupa 

genelinde de eşzamanlı olarak aşırı sağ siyasette yükselme izlenmiştir. Ülkede bir süre 

sonra açık kapı diplomasisi sonlanmış fakat nihayetinde bu durum Avrupa Birliği 

nezdinde çok karşılık bulamamıştır. AB’nin göç sorununu çözme yaklaşımını 

benimseyen öncü ülkesi Almanya başta kota sistemi olmak üzere önerdiği ve 

uyguladığı politikalarla Avrupa Birliği genelinde pek çok tartışmaya neden olmuştur 

ve olmaya devam etmektedir. 
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Sosyo-Politik İkna Aracı Olarak Cuma Hutbelerinde Göç 

Işıl ARPACI1 
İnönü Üniversitesi  

Özet 
Suriye’den başlayan göçlerle birlikte 2011 Nisanında Türkiye’ye ilk kez mülteci geçişi 
gerçekleşmiş ve Hatay’da ilk mülteci kampı kurulmuştur. 2014 yılında sayısı 
1.700.000’i bulan Suriyeli mültecilere yönelik yardım ve destek, ulusal ve uluslararası 
siyasetin yanında, aynı zamanda kamuoyunda çeşitli eleştiri ve tartışmaları da 
beraberinde getirmiştir. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2014 yılının Ekim ayında 
Gaziantep’e yaptığı gezisinde Suriyeli sığınmacılara ilişkin dile getirdiği “ensar-
muhacir kardeşliği” söylemi, Suriyeli sığınmacıların politik ve ekonomik maliyetleri 
konusunda toplumsal iknayı inşa etmek üzere dine güçlü bir gönderme sağlamıştır. 
Bu noktadan hareketle; “ensar-muhacir kardeşliği” söyleminin ilk kez kullanıldığı 
2014 Ekim ayından başlayarak Ekim 2016 yılına kadar geçen iki yıllık süre içinde, DİB 
tarafından Suriye ve Suriyeli sığınmacılara ilişkin olarak yayımlanan 23 “merkezi” 
hutbe incelenmiştir. Nvino yazılımından faydalanılarak içerik analizi yapılan hutbeler 
aracılığıyla; siyasal bir mesele olarak tanımlanan göç ve mültecilik konusunda, dini 
sosyo-politik iknanın unsurları, kaynakları ve biçimleri ortaya konulmaya 
çalışılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Göç ve Din, Türkiye, Suriye, Cuma Hutbeleri 
 

Immigration in Friday Sermons as a Means of Socio-Political 
Persuasion 

Abstract 

With migrations incoming from Syria, a refugee transition to Turkey has occurred for 
the first time in April 2011 and the first refugee camp was established in Hatay. Help 
and support for the Syrian refugees, whose number has reached 1,700,000 in 2014, have 
also caused various criticisms and debates in public besides national and international 
politics. The phrase "ensar-muhacir fraternity" that President Tayyip Erdoğan used 
regarding Syrian refugees during his visit to Gaziantep in October 2014, gave a strong 
reference to religion to build social consensus on the political and economic costs of 
Syrian refugees. Based on this; 23 "central" sermons, published by the DİB concerning 
Syrian and Syrian refugees during the two-year period starting from October 2014, 
when the phrase "ensar-muhacir fraternity" was used for the first time until October 
2016, have been examined. Through the sermons, whose content analysis were made 
by using Nvino software; it has been tried to reveal the elements, sources, and forms 
of religious socio-political persuasion in regard to immigration and refugees, which 
are defined as a political issue. 
Keywords: Migration and Religion, Turkey, Syria, Friday Sermons 
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1. GİRİŞ 

Sözlük anlamı “bir topluluk karşısında yapılan etkileyici konuşma” olan hutbe, dinî 

literatürde başta cuma ve bayram namazları olmak üzere belirli ibadetlerin icrası 

esnasında irat edilen, genelde vaaz ve nasihati içeren konuşmayı ifade eder.  (Baktır, 

1998:425). Türkiye'de genel olarak tercih edilen görüşe göre, Müslüman erkeklerin 

Cuma ve bayram namazlarını camide cemaat halinde kılması (farz) ve hutbeyi 

dinlemesi (vacip) dini bir görevdir. Dolayısıyla hutbe, cemaatle kılınması zorunlu olan 

Cuma ve bayram namazlarının önemli bir parçasıdır (Onay,2004: 2). Hutbenin belirli 

bir konusu yoktur, Müslümanları ilgilendiren her mesele, hutbenin konusu olabilir. 

Bu nedenle zamanın ve şartların gerektirdiği durumlara göre, Müslümanları 

ilgilendiren herhangi bir konu hutbeye konu olarak seçilebilir. Başka bir ifade ile 

hutbenin amacı; İslami bir fikri, bir düşünceyi veya bir konuyu usulüne uygun olarak 

cemaata sunmak ve benimsetmektir (Görgülü, 1996:172-173). Peygamber ve dört halife 

döneminde hem eğitim hem de kamuoyu oluşturma aracı olarak görev yapan 

hutbeler; Emeviler, Abbasiler, Selçuklular ve Osmanlı yönetimlerinde, daha yoğun 

biçimde doğrudan veya sembolik olarak siyasi içerik taşımıştır. Ancak iktidar ve 

muhalefetin hutbeler yoluyla meşruiyet aramaları, ıslahat ve modernleşme süreciyle 

orantılı olarak,  Osmanlılarda II. Meşrutiyet öncesi başlayan ve yoğunluğunu artıran 

bir üründür (Doğan, 1998: 12-15). 

Türkiye’de 12 Eylül ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) tarafından 

hazırlanan hutbelerin içerikleri bakımından değerlendirilmesi ve tasnifi, az sayıda 

çalışmanın konusu olmuştur. Bu kapsamda yapılan çalışmalardan ilki, saptanabildiği 

kadarıyla, Akgün’e aittir. Akgün (1994), Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) tarafından 

yayınlanan Diyanet Gazetesi’nde yer alan hutbeleri,  1968-1990 yılları arasındaki 

süreçte konu başlıkları açısından incelemiştir. Buna göre 23 yılda yayınlanan 757 adet 

hutbe içinde; inanç ve ibadetle ilgili 34, ağaç yetiştirme ve ormanı korumakla ilgili 12, 

orduya techiz, vatan sevgisi ve zaferlerle ilgili 29, Hac'la ilgili 12, sağlık ve çeşitli 

hastalıklara karşı korunmakla ilgili 29 hutbe; camii ile ilgili 10, çalışma ile ilgili 9 ve 

kardeşlik, milli birlik ve beraberlikle ilgili 20 hutbenin yer aldığını saptamıştır. Onay’ın 
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2004 tarihli olan ve 1999 yılına ait hutbeleri analiz ettiği çalışmasında, hutbelerin dini 

olduğu kadar milli karakter taşıdığı; %30 oranında itikat, ibadet ve ahlak konularına 

yer verilirken, %70 oranında da dini ve milli gün veya gecelerin kutlanması ile sosyal 

konulara yer verildiği saptanmıştır.  Zengin (2012) ise 2003-2011 yıllarına ait 491 

hutbeyi;  inanç, ibadet, ahlak, dini günler ve geceler, milli gün ve bayramlar ile 

toplumsal konular olmak üzere beş kategoride incelemiştir. Çalışmanın sonuçlarına 

göre; "Müslüman Vatandaş"ın görev ve sorumluluklarının hemen hemen her hutbede 

vurgulandığı ve hutbelerin tamamına yakının bu doğrultuda oluşturulduğu sonucuna 

varılmıştır. Hutbeler vasıtasıyla oluşturulmak istenen "Müslüman Vatandaş", 

toplumu önemseyen, sosyal barış ve huzura dikkat eden, ahlaklı olan, ibadetlerini 

yapan, inanan ve kul ve kamu haklarını gözeten, temel insan haklarının olduğunu 

bilendir. Özbolat (2014), 1994 ve 2007 yıllarında basılmış hutbe kitaplarının, benzer 

konulara yaklaşım biçimlerini mukayese etmiştir. Buna göre; toplumsal hayatın iman 

ve ibadetlerle tanziminden kişilerarası ilişkilerle düzenlenmesine, dini değerlerden 

dini ve milli değerlere vurgu yapan bir çizgiye, hiyerarşi yerine eşitlikçi bir çizgiye, 

dışlayıcı bir söylemden kuşatıcı bir söyleme, tek sebepli açıklamalardan çoklu 

açıklamalara uzanan bir dönüşümün varlığı saptanmıştır.  Arslan (2015), 1972 ile 2011 

yıllarına ait Cuma hutbelerini incelediği çalışmasında, 1972 yılına ait hutbelerin 

geleneksel İslam anlayışına ilişkin olduğunu, buna karşın 2011 hutbelerinin çağdaş din 

söyleminden daha fazla etkilendiğini ifade etmektedir. 2011 hutbelerinin tam tersine 

1972 yılına ait hutbelerde, ayet ve hadis kullanımının özensizliğine ve hatta ayet 

kullanılmayan hutbelerin varlığına dikkat çekmektedir. Çalışmanın bir diğer önemli 

bulgusu, hutbelerin gündem belirleyen değil gündemden etkilendikleridir. Son olarak 

Akalın (2016),  DİB’nin değişen İslam anlayışını incelemek üzere Haziran 2003 ile 

Haziran 2016 arasındaki 696 hutbeyi cumhuriyet, devlet, memleket, millet, milli, ordu, 

Türk, terör, Osmanlı, bilim, Atatürk, vatan ve vatandaş kavramları üzerinden analiz 

etmiştir. 2010 yılından itibaren Türkiye’nin desekülarizasyon sürecine girdiği 

iddiasına dayanan çalışmada, Türklük ve etnik köken gibi temaların 2010 yılından 

sonra daha az kullanıldığı gösterilmiştir.  Atatürk’ün adı ise 2010 yılından sonra hiç 

kullanılmamıştır. Kürt meselesi, İslam’ın kapsayıcılığı bağlamında değerlendirilirken, 
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terör konusunun 2010 yılından sonra küresel bağlamda değerlendirildiği ifade 

edilmektedir.  

Bugün için hem uluslararası hem de Türkiye gündeminin önemli başlıklarından 

biri haline gelen Suriye Krizi ve Suriyeli sığınmacılar konusunun başlangıç noktası,  

2010 yılında Tunus’da bir gencin kendisini yakmasıyla başlayan Arap Baharı’nın 2011 

yılında Suriye’ye sirayet etmesidir. Suriye devlet başkanı Esed’in aldığı tedbirler ve 

verdiği sözlere rağmen Suriye’deki çatışmalar durdurulamayınca, aynı yılın Nisan 

ayında Türkiye’ye ilk kez sığınmacı geçişi gerçekleşmiş ve Hatay’da ilk mülteci kampı 

kurulmuştur. 2014 yılına gelindiğinde, sayısı 1.700.000 ‘i bulan Suriyeli sığınmacılara 

yönelik yardım ve destek, ulusal ve uluslararası siyasetin yanında, aynı zamanda 

kamuoyunda çeşitli eleştiri ve tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Bu kapsamda 

cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Tayyip Erdoğan’ın Gaziantep’deki ilk yurtiçi 

gezisinde, Suriyeli sığınmacılara yaptığı konuşmada dile getirdiği “ensar-muhacir 

kardeşliği” söylemi, ulusal kamuoyunu Suriyeli sığınmacıların durumu konusunda 

ikna etmeye yönelik politik argümanların yanına dini meşrulaştırmayı da 

eklemlemiştir. Bu çalışmada daha önce incelenmemiş bir alan olarak, 

Cumhurbaşkanının konuşmasının ardından Cuma hutbelerinde Suriye Krizi ve 

Suriyeli sığınmacıların ele alınma biçimi incelenmiştir. Böylelikle esasen siyasal olan 

bir konunun toplumsal alandaki meşruiyet arayışında dini bir ifade biçimi olarak 

hutbelerin rolünün belirlenmesi amaçlanmıştır.  

2. DİN, DEVLET, DİYANET BAĞLAMINDA HUTBELER  

Osmanlı döneminde din ve devlet arasındaki ilişki; bir yandan dinin devlet kavramına 

kutsallık atfederek merkezi otoriteye ve onu temsil eden Osmanlı hanedanına kutsal 

bir meşruiyet kazandırması, öte yandan siyaset aracı olmak gibi çifte bir fonksiyon icra 

etmesi bakımından devlet ile özdeşleşmesi ile karakterize edilebilir (Ocak, 2009, 92-

93). Bu bağlamda Osmanlı döneminde Cuma ve bayram hutbeleri,  Arap dilinde 

okunmuş ve dini bilginin insanlara ulaştırılmasından çok, bir ibadet olarak 

görülmüştür. Ayrıca hutbelerin konu çeşitliliği ve konuların işlenmesi bakımından,  

uzun zaman dilimleri içerisinde değiştirilmeden tekrarlandığı bilinmektedir. Bu 
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hutbelerde farklı olan husus, okunduğu dönemdeki Padişahın adındaki değişmedir 

(Zengin, 2008, 392-393). II. Meşrutiyet sonrasında, medeniyet ve terakkinin 

sağlanmasında, ayrıca bunların önündeki dini muhtevalı engellerin kaldırılmasında 

hutbeler en etkin vasıtalardan biri olarak görülmüştür (Kara, 1994:88). 

Cumhuriyet döneminde ise din ve devlet arasındaki ilişki, devletin dini denetim 

altına alması ile karakterize edilebilir. Bu denetim Toprak’a göre (1978, 379) Kemalist 

devrimler açısından dinin bir tehlike sayılmasından kaynaklanırken; Karpat’a (2008, 

404) göre önce İslamiyet’i kontrol altında tutmak ve reformların kökleşmesine imkân 

vermek için görülen acil ihtiyaçtan kaynaklanmış; çok partili sisteme geçilmesinin 

ardından ise laik bürokrasinin İslam’ın siyasal rolünü marjinalleştirerek meşru 

olmaktan çıkarmak amacıyla bir takım stratejileri devreye sokmasıyla devam etmiştir.  

Bir başka açıdan, her zaman siyasi söylemin parametrelerini belirleyebilecek 

konumda olan laik milliyetçi siyaset, İslam’ı kamusal alandan dışlamamış ancak, 

devletin laik duruşunu değiştirmeksizin bir yandan İslam ile kamusal siyasi alanı 

birbirinden kesin şekilde ayırırken, diğer yandan da İslami siyaseti çeşitli biçimlerde 

sisteme dahil ederek kendine çifte bir söylem seçmiştir (Cizre, 2005: 81-82). Bu 

kapsamda Türkiye’de kamusal alanda dinden söz edildiğinde akla gelen ilk kurum 

olan DİB, 1924 yılında din hizmeti vermek ve dini ihtiyaçları karşılamak üzere 

kurulmuştur (Okumuş, 2015:715). Cumhuriyet'le yaşıt tarihinde DİB, kendisine biçilen 

yere ve sınırlara sadık kalarak Müslümanların din işlerine bakmaktan çok, "devletin 

din işlerine bakan", devletin temayülleri, zaman zaman baskıları doğrultusunda dini 

yorumlar yapan, halkın din anlayışını dönüştürmeyi amaçlayan bir kurum 

olagelmiştir (Kara, 2000: 45-46). Bu çerçevede DİB, toplumda herhangi bir paradoks ya 

da ikileme neden olmadan, laikliğin toplumsal gerçekliğini inşa etmeyi denemiştir. 

Nitekim DİB dini, devlet yerine, kendi kimliği altında güvenceye almış ve 

Türkiye’deki Müslümanların modern dünya ile ilişkilerine yönelik bir bakış açısı 

sunmaya çalışmıştır (Subaşı, 2008:268). 

DİB’in 1924’de kurulmasına rağmen hutbelerin hazırlanması, 1965’e kadar 

imamların tercihine bırakılmış ve merkezin müdahalesi olmamıştır. 1965-80 yılları 
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arası hutbelerin hazırlanması açısından kontrollü dönemin başlangıcı olmuş ve 

DİB’nin çıkardığı Diyanet Gazetesi’nde örnek hutbelere yer verilmiştir.1978’den 

itibaren ise DİB tarafından incelenerek kabul edilen hutbelerin okunması ayrıca 

bireysel hazırlanan hutbelerin müftülüğün izni ve onayı ile okunabileceği kabul 

edilmiştir. 12 Eylül askeri darbesinin ardından başlayan 1981-2006 arasındaki dönem, 

DİB tarafından hazırlanan merkezi hutbeler dönemdir. DİB tarafından hazırlanan 

hutbeler tüm ülkede okunmuştur.2006 yılından itibaren hutbelerin "yerelleşmesi" 

hedeflenmiştir ( Zengin, 2012:126-131). Bu çerçevede başta din görevlileri olmak üzere 

farklı unvanlara sahip görevliler tarafından hutbeler, il müftülüğü bünyesindeki 

komisyon tarafından değerlendirilmekte ve uygun görülen hutbeler il genelinde tüm 

camilerde okunmaktadır. AyrıcaDİB’in zaman zaman hazırladığı hutbeler, ülke 

genelindeki camilerde okutulmaktadır (DİB, 2015).  

Öte yandan hutbelerin konusu, DİB’in 2007 yılında çıkardığı Genelge ile içerik 

bakımından belirlenen sınırlar içerisinde olmak zorundadır. Buna göre hutbelerde; 

dinî bütünlüğü, millî birlik ve beraberliği güçlendirecek konulara ağırlık verilecek,  

yıkıcı, bölücü propagandalara, zararlı akımlara karşı gerekli tedbirler alınacaktır. 

Toplumun dinî, ilmî ve ahlâkî konularda bilgi ve kültürünün artırılması hedef 

alınacak, fitne, tefrika ve bölücülüğün kötülüğü, sevgi, acıma duygusu, af ve hoş görü 

gibi hasletlerin fazileti, akraba, komşu ve insan hakları, düzenli ve tutumlu yaşama, 

sosyal dayanışma ve yardımlaşmanın önemi, lüks, israf ve düzensiz yaşamanın 

zararları gibi yurt kalkınmasına yardımcı olacak ve millî bütünlüğü pekiştirecek 

konulara yer verilecektir. Hutbelerde samimî, duygulu, toplumun içinde bulunduğu 

manevî hastalıkları tedavi edici, ölçülü, yapıcı, uyarıcı, teşvik edici, sevdirici ve 

müjdeleyici ifadeler kullanılacak; aşırı, kırıcı, itham edici ifadelerden; bıktırıcı ve 

mesnetsiz sözlerden, dinî ve ilmî kesin bilgilere uymayan görüşlerden kaçınılacaktır. 

Siyaset ve şahsiyat yapmaktan kaçınılacak, konu bütünlüğü sağlanacak, iç ve dış 

politik konulara kesinlikle girilmeyecektir. İrticalen hutbe okunması kesinlikle 

önlenecek, hutbeler kısa okunacak, Arapça bölümler dâhil on dakikayı geçmeyecektir 

(DİB, 2007, md10a-g). 
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3. CUMA HUTBELERİNDE SURİYE KRİZİ VE SIĞINMACILAR 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2014 yılının Ekim ayında Gaziantep’e yaptığı 

gezisinde Suriyeli sığınmacılara ilişkin dile getirdiği “ensar-muhacir kardeşliği” 

söylemi, Suriyeli sığınmacıların politik ve ekonomik maliyetleri konusunda toplumsal 

iknayı inşa etmek üzere dine güçlü bir gönderme sağlamıştır ve devletin din dilinin 

tek meşru sahibi olarak devreye giren DİB’in, hangi oranda ve biçimde siyasi dil ile 

uyumlu bir dini söylem geliştirdiği dikkate değerdir. bu noktadan hareketle; “ensar-

muhacir kardeşliği” söyleminin ilk kez kullanıldığı 2014 Ekim ayından başlayarak 

Ekim 2016 yılına kadar geçen iki yıllık süre içinde, DİB tarafından yayımlanan bir 

değer ifadeyle “merkezi” hutbeler incelenmiş, Suriye ve Suriyeli sığınmacılar ile ilgili 

24 hutbe hazırlandığı belirlenmiştir. Bu 23 hutbeye, Nvino yazılımından 

faydalanılarak içerik analizi yapılmıştır. Çalışmada içerik analizi yapılırken en somut 

verilere ulaşılması için, belirlenen referans kavramlar sadece çalışmanın bağlamı 

içinde değerlendirilmiş, kavramların çalışmanın bağlamı dışında kullanıldığı ifadeler 

dahil edilmemiştir.  

Çalışma kapsamında incelenen hutbelerin, Suriye krizi ve Suriyeli sığınmacılara 

değinme bakımından ağırlıklı olarak 2015 yılına ait olduğu görülmektedir. 

Çizelge 1: Çalışmada Kullanılan Hutbelerin Dönemsel Dağılımı 

 

Burada en dikkat çekici nokta, Cumhurbaşkanının 7 Ekim 2014 tarihli konuşmasını 

izleyen ilk Cuma günü, 10 Ekim 2014’de okunan “Biz Kardeşiz” isimli hutbenin 

ardından Suriye temalı tüm hutbelerin yine Ekim ayına ait olmasıdır. 24 ve 31 Ekim 

tarihli hutbelerden sonra, yılın geri kalanında Suriye ve Suriyeli sığınmacılara ilişkin 

hiçbir değini bulunmamaktadır. Yılın tamamını kapsaması nedeniyle, Suriye Krizi ve 

2014
13%
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61%
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sığınmacılara ilişkin en fazla 2015 yılına ait hutbelerde yer verildiği görülmektedir. 

2016 yılının ekim ayına kadar olan dönemde ise 2015 yılına orantılandığında, Suriye 

krizi ve sığınmacıların daha az yer bulduğu ifade edilebilir.  

İncelenen süre içerisinde Suriye ve sığınmacılara ilişkin hutbelerin kronolojisi ve 

konjonktürle ilişkisi aşağıda sunulmuştur.  

No. Hutbenin 

Tarihi 

Konjonktürel Durum 

1. 10.10.2014 Cumhurbaşkanının 7 Ekim 2014 tarihli konuşması 

2. 
24.10.2014 

IŞİD’in Kobani’yi kuşatma altında tutması ve Suriye 

Hükümetinin Klor gazı saldırısı  

3. 

31.10.2014 

22 Ekim 2014’de Geçici Koruma Yönetmeliği ve bu kapsamda 

verilen kimlik belgeleri ile sığınmacıların Türkiye’de 

kalmasına izin verilmesi 

4. 10.04.2015 
Esed yönetiminin 7 Nisan’da Bayırbucak Türkmen bölgesine 

ağır silahlarla saldırmaya başlaması ve Türkmen göçü 
5. 17.04.2015 

6. 24.04.2015 

7. 
05.06.2015 

Halep’deki çatışmaların yoğunlaşması ve göç hareketlerinin 

hızlanması 

8. 19.06.2015 10 Haziranda Suriyeli sığınmacılara sınır kapılarının açılması 

9. 
26.06.2015 

7 -15 Haziran tarihleri arasında yaklaşık 9000 Suriyeli’nin 

Türkiye’ye alınması  

10. 
03.07.2015 

30 Ekim 2015 tarihli MGK toplantısının ardından Türkiye’nin 

güney sınırına asker ve mühimmat sevkiyatının başlaması  

11. 

17.07.2015 

Cumhurbaşkanının, 9 Temmuz’da, Türkiye’nin Irak’tan 300 

bin Suriye’den 1 milyon 700 bin kişiye ev sahipliğini yaptığını 

ve harcamaların 6 milyar doları geçtiğini açıklaması  

12. 31.07.2015 24 Temmuz’da Türkiye’nin Suriye hava sahasına girmesi 
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13. 

14.08.2015 

Suriyeli sığınmacıların sayısının 1 milyonu aştığına ilişkin 

resmi açıklamanın ardından Suriye sınırının özel güvenlik 

bölgesi ilan edilmesi ve sınıra duvar örülmesi 

14. 

11.09.2015 

2 Eylülde Aylan Bebek olayı ile 4 Eylülde Hükümete sınır ötesi 

harekât ve sınır dışına asker gönderme yetkisi veren Irak-

Suriye tezkeresinin TBMM’de kabul edilmesi 

15. 06.11.2015 24 Ekim’den itibaren Kilis sınırına duvar örülmeye başlanması 

16. 04.12.2015 30 Kasım’da Türkiye ve AB’nin Suriyeli göçmenlerin AB’ye 
geçişini kontrol altına almak için uzlaşmaya varması  

17. 
25.12.2015 

Bayırbucak Türkmenlerine yapılan saldırıların artması ve 

Türkmenlerin Türkiye’ye gelişleri 

18. 

05.02.2016 

Suriye Ordusunun 1 Şubat’ta Rusya ve Hizbullah ile ortak 

olarak Halep’e düzenlediği operasyonla birlikte Türkiye 

sınırına yoğunlaşan mülteci akını 

19. 
11.03.2016 

8 Mart’ta Suriye’den Kilis’e roket mermilerinin düşmesi ve 2 

kişinin ölmesi  

20. 03.06.2016 Suriye hükümeti ile muhaliflerin Halep ve Rakka’daki şiddetli 

çatışmaları nedeniyle yeni bir göç dalgasının başlaması 21. 10.06.2016 

22. 
08.04.2016 

Türkiye’nin  AB ile yaptığı anlaşma ile “1’e 1” Mülteci Değişim 

Uygulamasının 4 Nisan’da başlaması  

23. 
02.09.2016 

24 Ağustos’da Fırat Kalkanı (Cerablus) operasyonunun 

başlaması 

 

Genel olarak hutbelerin kronolojisi ve konjonktürel durum arasında dört tür ilişki 

biçiminin varlığından söz edilebilir. İlk olarak; Türkiye’ye göç hareketlerinin 

yoğunlaşması ve yoğunlaşmaya neden olan siyasal olayların akabinde hutbe 

okunmuştur. Bunun, gelen ya da gelmesi muhtemel olan sığınmacılara ilişkin 

psikolojik hazırlık sağlayıcı olduğu düşünülebilir. İkinci olarak hutbeler; sığınmacılara 

yönelik tedbir ya da koruma önlemlerinin alınmasından sonra okunmuştur. Böylelikle 

sığınmacılara karşı geliştirilecek dışlama ya da ötekileştirme davranışının 
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engellenmesinin amaçlandığı düşünülebilir. Üçüncü olarak Türkiye’nin, Suriye ya da 

bölgedeki diğer aktörlerle yaşadığı siyasi askeri gerilimlerin ardından hutbe 

okunmuştur. Bu hutbeler yardımıyla, çatışmaların topluma sirayetinin engellenmeye 

çalışıldığı düşünülebilir. Dördüncü ilişki biçimi ise Suriye’ye ilişkin devlet nezdinde 

girişimlerin sonuçlandırılmasıdır. Bu çerçevede tezkere kararı, Suriye’ye askeri 

harekât ve AB ile görüşmelerin hemen ardından hutbe okunarak, siyasal kararların 

sosyo-politik açıdan iknasının amaçlandığı düşünülebilir.  

Tümüyle siyasal bir konu olan Suriye krizi ve sığınmacıların durumunun din dile 

açıklanmasında kullanılan dini referanslar aşağıda sunulmuştur.  

Ayetler  Sıklık  Hadis Kaynakları  Sıklık  

Âl-i İmrân 5 Tirmîzi 12 

Haşr 4 Buhârî 11 

Mâide 4 Müslim 9 

Bakara 3 İbn Mâce 5 

Hucurât 3 Ebû Dâvûd 5 

Enfâl 3 Nesai 3 

En’âm 2 İbn Hanbel 3 

İsrâ 2 Ahmed b. Hanbel 2 

Hacc, 22/37. 1 Dârimî 1 

Mülk, 67/2 1 Nesâî 1 

Duha,93/6 1 Hâkim 1 

Hicr, 15/99 1 Abdurrezzâk 1 

Nisâ, 4/41 1 Cenâiz 1 

Hûd, 11/81. 1 Toplam 55 

Mü’minûn, 

23/101 

1 

Zilzâl, 99/7-8 1 

Rûm, 30/22. 1 

Ankebût, 29/26. 1 
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Fussilet, 41/34 1 

Necm, 53/32 1 

Şuarâ, 26/88-89 1 

Yûnus, 10/26. 1 

Toplam 40 

 

%52 oranında hadis, % 42 oranında ayet referans alınarak hazırlanan hutbelerde, 

hadislerin daha yoğun olarak kullanılmış olması; dinin gündelik yaşama ilişkin 

pratiklerinin hadisler yoluyla oluşturulmuş olması ile açıklanabileceği gibi aynı 

zamanda peygamberin Mekke’den Medine’ye göçü ile ortaya çıkan ensar-muhacir 

ilişkisinin hadisler kanalıyla aktarılmış olmasıyla da açıklanabilir. 

3.1. Suriye Krizinin Nedenleri  

Suriye krizinin nedenlerinin açıklandığı hutbeler, incelenen hutbeler içerisinde %30,4 

ağırlığa sahiptir ve tamamı 2015 yılına aittir.  

Çizelge 2: Suriye Krizinin Nedenlerine Değinen Hutbelerin Tarihsel Dağılımı ve 

Değinme Oranları 

 

Suriye krizinin nedenlerine ilişkin açıklama içeren hutbelerin konjonktürle kurduğu 

ilişki, göç hareketlerinin yoğunlaşması ve devlet nezdindeki girişimlerin 

başlatılmasına denk gelmektedir. Suriye krizine en çok vurgu yapan hutbe ise 

konjonktürel olarak göç hareketlerinin kitleselleştiği 05.06. 2015 ve Türkmen göçünün 

başladığı 24.04.2015 tarihli hutbelerdir.  
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Çizelge 3:Suriye Krizinin Nedenleri  

 

İncelenen cuma hutbelerinde, Suriye krizine neden olan faktörler, egoizm, ayrımcılık, 

fitne, İslam dünyasını yok etmeye yönelik çabalar ve merhametsizlik olarak 

sunulmuştur. Tüm bu faktörler içinde en çok üzerinde durulan egoizmdir. Bu 

kategoride; bu alemin sadece kendilerine ait olduğunu zannetmek, kendisinden başka 

kimseye hayat hakkı tanımamak ile ihtiras ve daha fazla kazanma girdabına girmiş 

olmak Suriye krizinin nedeni olarak sunulmuştur. Krizin ikinci nedeni olarak görülen 

ayrımcılık; mezhepçilik, meşreplik, ırkçılık ve ideolojik ayrımcılığı kapsamaktadır. 

Hutbelerde krizin üçüncü sıradaki kaynağı olarak beliren fitne; “kardeşi kardeşe 

kırdıran” ana gerekçe olarak tanımlanmıştır. Somut bir tanımlama yapmamakla 

birlikte; 11 Eylül tarihli hutbe “Bugün İslam coğrafyasında yaşananlar, kadınlarımızı, 

çocuklarımızı, canlarımızı, değerlerimizi, tarihimizi, kültürümüzü ve medeniyetimizi 

yok etme çabasında olanların hangi noktaya eriştiklerini açıkça gösteriyor ”ifadesi ile 

krizin doğrudan nedeni olarak İslam dünyasını yok etme çabasına işaret etmektedir. 

Benzer biçimde, vicdansızlık ve vurdumduymazlık ile birlikte kullanılan 

merhametsizlik de yaşanan krizin ve insanların ölümünün doğrudan nedeni olarak 

sunulmaktadır.Suriye krizinin kaynaklarına ilişkin dikkat çeken en önemli nokta, 

krize ilişkin politik aktörlerden söz edilmemiş olmasıdır. Politik olarak kabul 

edilebilecek “İslam dünyasını yok etmek isteyen”ler tanımlaması dahi bir genelleme 

biçimindedir ve somut bir aktöre işaret etmemektedir.   
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3.2. Suriye Krizi ile İlgili Nitelemeler  

Cuma hutbelerinde Suriye’de yaşananlara ilişkin tanımlanma bir başka ifadeyle 

nitelemelerin kullanımının çok yoğun olmadığı, %21,7 oranında Suriye Krizini 

nitelemeye yönelik ifadelerin kullanıldığı görülmektedir. Bu nitelemeler, inceleme 

dönemini oluşturan üç yıla yayılmış olmakla birlikte 2015 yılında yoğunlaşmıştır 

Çizelge 4: Suriye Krizi ile İlgili Nitelemelere Değinen Hutbelerin Tarihsel Dağılımı ve 

Değinme Oranları 

 

Konjonktürel olarak Suriye krizini tanımlamaya yönelik nitelemelere, Esed 

yönetiminin sivillere yönelik klor gazı saldırısı ile TBMM’de Irak-Suriye tezkeresinin 

kabulüne denk gelen süreçte yer verilmiş olması yanında, özellikle Bayırbucak 

Türkmenlerini kapsayan göç dalgasının başlamasıyla başvurulmuştur. Suriye krizi ile 

ilgili nitelemelere  en çok vurgu yapan hutbe ise konjonktürel olarak Esed yönetimin 

sivillere klor gazı saldırından sonra okunan 24.10.2014 tarihli hutbedir.  

Çizelge.5: Suriye Krizi İle İlgili Nitelemeler  



Internation Eurasia Migration Conference 
9-13 October 2018, Turkestan, Kazakhstan   
Proceedings Book 

 

98 

 

 

Hutbelerde Suriye Krizinin tanımlamasına yönelik nitelemeler siyasal ve dini olmak 

üzere iki kategoride toplanabilir. Savaş ve şiddet-çatışma siyasal nitelemeler iken, 

sınav ve Kerbela dini nitelemeler olarak değerlendirilebilir. Her iki kategori içinde en 

fazla kullanılan niteleme savaştır. Ancak savaş nitelemesinden hemen sonra yoğunluk 

kazanan dini nitelemeler oldukça çarpıcıdır. Zira Kerbela metaforu ile açıklanmaya 

çalışılan Suriye krizi ve yaşananlar, hem Suriyeliler hem de insanlık için bir sınav 

olarak değerlendirilmiştir. Şiddet ve çatışma ise en az vurgulanan niteleme öğesidir.   

3.3 Suriye Göçünün Nedenleri  

Suriye’den Türkiye’ye yönelik göçün nedenlerinin açıklanması, tüm hutbeler 

içerisinde %26 oranında ağırlığa sahiptir ve ağırlıklı olarak 2015 yılına ait olmakla 

birlikte, 2014 ve 2016 yıllarındaki birer hutbede de yer almıştır.  

Çizelge 6: Suriye Göçünün Nedenlerine Değinen Hutbelerin Tarihsel Dağılımı ve 

Değinme Oranları 
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Göçün nedenlerinin tanımlanması açısından hutbelerin siyasi konjonktür ile kurduğu 

ilişki biçimi, göç hareketlerinin yoğunlaşması ve sığınmacılara yönelik tedbir ve 

koruma önlemlerinin alınması ile paralellik göstermektedir. Suriye göçünün 

nedenlerine en çok vurgu yapan hutbe, yeni bir göç akınının başladığı 05.02.2016 

tarihli hutbedir.  

Çizelge 7: Suriye Göçünün Nedenleri 

 

Hutbelerde göçün nedenleri, diğer kategorilerden farklı olarak ve başka bir 

tanımlamanın yapılmasının mümkün olmaması nedeniyle terör ve savaş gibi görece 

siyasi içerikli kavramlarla açıklanmıştır. Ancak yine de göçün nedeni, %42’ye denk 

gelen oranla, zalimler ve onların yaptığı zulümler gibi duygusal içerikli bir gerekçeye 

dayandırılmıştır. Savaş ve bombalar göçün ikinci önemli nedeni olarak sunulurken, 

terör göçe neden olan üçüncü faktördür. Barış ve huzur arayışı ile yoksulluk ve açlık 

eşit ağırlıkta ve sonuncu sırada göçe neden olan faktör olarak sunulmuştur. 

3.4. Suriyeli Sığınmacıların Tanımlaması 

Suriyeli sığınmacıları tanımlama ve onları konumlandırmaya yönelik ifadelere yer 

verilme oranı %43,4 olup, bu ifadelerin inceleme konusu yapılan üç yıllık zaman 

dilimine yayıldığı görülmektedir.  

Çizelge 8: Suriye Göçünün Nedenlerine Değinen Hutbelerin Tarihsel Dağılımı ve 

Değinme Oranları 
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Geniş bir zaman dilimine yayılması ve tüm hutbelerin %43,4 ünde yer bulmuş 

olmasına rağmen, Suriyeli sığınmacıların tanımlanmasına konjonktürel olarak ağırlıklı 

oranda devlet nezdindeki girişimlerin başlatılması ve göç hareketlerinin yoğunlaştığı 

dönemlerde başvurulmuştur. Suriyeli sığınmacıları tanımlamaya en yer veren  hutbe 

ise Suriye sınırına duvar örülmeye başlandıktan sonra okunan 14.08.2015 tarihli 

hutbedir.  

Çizelge 9: Suriyeli Sığınmacıların Tanımlaması 

 

Hutbelerin Suriyeli sığınmacıları tanımlamada kullandığı kavramlar arasında 

çizdiği sınır dikkate değerdir. Hutbelerde, Türkiye’de yerleşen sığınmacılar 

“muhacir” olarak tanımlanırken, Türkiye’yi geçiş güzergahı olarak kullanan 

sığınmacılar için “mülteci” tanımlaması yapılmıştır. Genel itibariyle hutbelerin 

Suriyeli sığınmacıları tanımlama biçimi ise dini, siyasal ve duygusal olmak üzere üç 

ana kategori içine alınabilir. Bununla birlikte yoğun biçimde dini bir tanımlama olarak 
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“muhacir” kavramı kullanılmıştır. Siyasal bir tanımlama biçimi olan mülteci, Suriyeli 

sığınmacıları tanımlamada kullanılan ikinci önemli kavram iken, bir diğer siyasal 

tanım olan “göçmen” en az kullanılan kavramdır. Duygusal temalı kavramlar olarak 

mazlum ve mağdur ise üç ve dördüncü sırada tercih edilen tanımlama biçimleridir.  

3.5. Davranışların İnşası  

Suriye’den gelen sığınmacılar konusunda, Türkiye’de yaşayanlardan beklenilen 

davranış biçimlerinin Cuma hutbelerinde yer bulma oranı %43,4’tür ve yer bulduğu 

zaman dilimi ağırlıklı olarak 2015 yılıdır.   

Çizelge 10: Davranışların İnşasına Değinen Hutbelerin Tarihsel Dağılımı ve Değinme 

Oranları 

 

Davranışları etkilemeye dönük Cuma hutbelerinin konjonktürel olarak 

konumlanması, beklenilebileceği gibi, ağırlıklı olarak Türkiye’ye yönelik göç 

hareketlerinin kitleselleştiği ya da yoğunlaştığı dönemlere ilişkindir. Suriye sınırından 

Kilis’e roket mermilerinin düşmesinin ardından da aynı kapsamda bir hutbe 

okunmuştur. Bu durum, Türkiye’de yaşayan Suriyelilere karşıtlık oluşturulmasını 

önlemeye dönük bir çaba olarak değerlendirilebilir. Öte yandan Suriye sınırına duvar 

örülmesinin ve AB ile Suriyeli sığınmacılar konusunda uzlaşmaya varılmasının 

ardından da Suriyeli sığınmacılara yönelik olumlu davranış kalıplarının 

benimsenmesini içeren üç hutbe okunmuştur. Okunan bu üç hutbe, devletin Suriyeli 

sığınmacılar konusundaki politikasını desteklemeyi ve olası toplumsal muhalefeti 
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engellemeye yönelik biçimde değerlendirilebilir. Bu kategorinin belki de en çarpıcı 

olan ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın siyasal durumdan bağımsız olmadığını gösteren 

hutbesi ise Cumhurbaşkanının ensar-muhacir kardeşliğini vurgulayan konuşmasının 

hemen ardından yayınladığı 10.10.2014 tarihli hutbesidir. Davranışların inşasına 

yönelik telkinlere çok yer veren hutbe ise konjonktürel olarak Kilis’e roket mermisi 

düşmesi sonucu iki kişinin hayatını kaybetmesinin ardından okunan 11.03.2016 ve 

Suriye sınırına duvar örülmeye başlanmasının ardından okunan 14.08.2015 tarihli 

hutbelerdir.  

Çizelge 11. Davranışların İnşası  

 

Cuma hutbelerinde Suriyeli sığınmacılara yönelik geliştirilmesi beklenilen 

davranışların oransal olarak birbirine yakın olduğu görülmektedir. Bu çerçevede 

vatandaşlardan beklenilen davranışlar yardım, kardeşlik, paylaşmak, merhamet ve 

iyilik olarak sunulmuştur. Ancak dikkat çekici olan fedakârlığın, diğer davranışlara 

oranla, en az talep edilen davranış olmasıdır. Fedakarlık değinisinin azlığı; Suriyeliler 

konusunda devletin elinden geleni yapmasından dolayı bireysel ve/veya toplumsal 

bir fedakarlığa gerek olmadığı çıkarımını ortaya koymak ya da toplumsal tepki 

üretmemek olmak üzere iki biçimde yorumlanabilir.  

3.6.  Toplumun İnşası  

Türkiye’ye gelen Suriyeli sığınmacılar karşısında toplumun hazırlanması ve 

toplumsal davranışların yönlendirilmesi içeriğine sahip hutbeler en fazla 2015 yılında 

okunmuştur ve tüm hutbeler içerisindeki yoğunluğu %43,4’tür. 
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Çizelge 12: Toplumun İnşasına Değinen Hutbelerin Tarihsel Dağılımı ve Değinme 

Oranları 

 

Bu hutbelerin konjonktürel eğilimi, tıpkı “davranışların inşası” kategorisinde 

olduğu gibi göç hareketlerinin güçlendiği dönemlerde yoğunlaşmaktadır. Yine benzer 

nedenlerle, Suriye sınırına duvar örülmeye başlandıktan sonra da toplumun 

hazırlanması ve dini bilinçlendirme içeriğine sahip iki hutbe okunmuştur. Toplumun 

inşasına yönelik olarak “Aylan bebek” olayından sonra hutbe okunması ise 

konjonktürel bakımdan en dikkat çekici durumdur ve yükselen toplumsal 

hassasiyetin yönlendirilmesi bakımından oldukça anlamlıdır. Ancak ilginç biçimde 

toplumun inşasına yönelik telkinlere en çok yer veren hutbe, 08.04.2016 tarihli, 

Türkiye’nin  AB ile yaptığı anlaşma ile “1’e 1” Mülteci Değişim Uygulamasının 

başlamasının ardından okunan hutbedir.  

Çizelge 13: Toplumun İnşası  
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Cuma hutbelerinde Suriyeli sığınmacıların toplumsal konumlarının biçimlendirilmesi 

ve yerleşik toplumun yeni sığınmacılara iknası bakımından kullanılan en önemli 

kavram, cumhurbaşkanının da kullandığı, “ensar-muhacir kardeşliği” olmuştur. 

Peygamberin Mekke’den Mediye’ye göç ettiğinde, Medineliler’in gösterdiği 

misafirperverlik, kardeşlik ve paylaşıma vurgu yapan bu kavram, hutbelerde Suriyeli 

sığınmacıları “muhacir” metaforu ile toplum içerisinde konumlandırma, aynı 

zamanda Türkiye’de yaşayanları da “ensar olmak” metaforu ile dini açıdan ev 

sahipliği konusunda motive etmekte çabası taşımaktadır. %26’lık vurguya sahip 

“ümmet bilinci”, “ensar-muhacir” metaforunun tamamlayıcısı olarak din kardeşliği 

bağlamında Suriyeli sığınmacılar konusunda dini bir ikna mekanizması olarak ortaya 

çıkmaktadır. Aynı bağlam içinde değerlendirilebilecek “hicret” ise yine metaforik 

olarak Suriyeli sığınmacıların ve toplumsal konumlarının rasyonelleştirilmesi 

bakımından önemli bir argüman olarak belirmektedir.  

3.7. Dini Gerekçelendirme 

İncelenen  hutbelerin %43,4 ünde yer toplumsal ikna için sunulan dini gerekçeler,  

ağırlıklı olarak 2015 yılına aittir.   

Çizelge 14: Dini Gerekçelendirme İçeren Hutbelerin Tarihsel Dağılımı ve Değinme 

Oranları 
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Suriyeli sığınmacılara ilişkin tavır, davranış ve bakış açısını yönlendirmeye dönük 

hutbelerin -04. 12.2015 ve 03.07.2015 tarihli olanlar dışında-, konjonktürel bakımdan 

Türkiye’ye yoğun göç hareketlerinin yaşanması ile ilişkili olması oldukça dikkat 

çekicidir.  

Çizelge 15: Dini Gerekçelendirme  

 

Özellikle göç hareketlerinin yoğunlaştığı dönemde, sığınmacıların durumuna 

ilişkin toplumsal iknayı sağlayıcı iki unsurun varlığı saptanmıştır. %80 ağırlıkla dile 

getirilen ilk ikna unsuru, Suriyeli sığınmacılara yardım edilmesi ya da iyi davranılması 

yoluyla Allah rızasının kazanılacağıdır. İkinci olarak kullanılan dini gerekçelendirme 

ahirete hazırlıktır. %20 ağırlığa sahip olan ahirete hazırlık kategorisi, cennet ya da 

cehennem vaadini içermeksizin, bugün yapılan iyiliklerin, ahirette karşılığını 

bulacağına ilişkin telkinleri kapsamaktadır. 

GENEL DEĞERLENDİRME  

2014 yılının Ekim ayı ile2016 yılının ekim ayları arasında okunan merkezi Cuma 

hutbelerinin incelenmesi neticesinde, Suriye Krizi ve Suriyeli sığınmacıları konu 

edinen 23 hutbe saptanmıştır. İlk olarak konjonktürel durumla ilişkisi olup olmaması 

bakımından incelenen hutbelerin; göç hereketlerinin yoğnlaşması, sığınmacılara 

yönelik tedbir/koruma önlemler alınması, siyasi ve veya askeri gerilimlerin 

yaşanması ve son olarak devlet nezdindeki girişimlerin başlatılması olmak üzere dört 

tip durumdan sonra okutulduğu görülmüştür. Hutbelerin hazırlanmasında kullanılan  

dini kaynaklar ağırlıklı olarak hadislerdir.  
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Hutbelerin içerik analizinde en çok yoğunlaşılan konuların sığınmacılara ilişkin 

nitelemeler, davranışların ve toplumun inşasına yönelik telkinler ve dini 

gerekçelendirme olduğu görülmektedir. En az değinilen konu ise Suriye Krizine 

ilişkin nitelemelerdir. Daha çok siyasal muhtevaya sahip olan Suriye Krizinin ve göçün 

nedenleri daha az değinilen diğer konular olmuştur.  

Genel hatları ile hutbelerde ana nedeni egozim olarak sunulan Suriye krizi, bir 

savaş olarak değerlendirilmiştir. İnsanları göçe zorlayan nedenin zalimler ve onların 

zulümleri olduğunun vurgulandığı hutbelerde, Türkiye’ye yerleşen sığınmacılar 

muhacir, Türkiye’yi geçiş güzergahı olarak kullananlar mülteci olarak tanımlanmıştır. 

Hutbelerde sığınmacılara karşı önerilen yaklaşım biçimi, bireysel olarak yardımda 

bulunma ve onları kardeş olarak görmek iken, toplumsal düzeyde ensar-muhacir 

kardeşliği bağlamında ilişki kurmak ve bunları Allah rızası için yapmaktır.   

DİB’in 2007 yılında hutbelerin nasıl olacağına ilişkin yayımladığı genelgede 

siyasi konulara yer verilemeyeceği belirtilmiştir. Bu nedenle cuma hutbelerinde, 

Suriye Krizi ve sığınmacılar konusunda siyasi terminolojiye başvurulmamış olması 

normal karşılanabilir. Ancak varlığı bile tartışma konusu olmaya devam eden DİB’in 

sığınmacılarla ilgili yayımladığı merkezi hutbelerin siyasi konjonktürle kurduğu ilişki 

önemli bir paradoks olarak varlık göstermektedir. Dinin toplumu denetleyici ve 

düzenleyici işlevinin, toplumsal değişim zamanlarında devreye girmesinin olağanlığı 

bağlamında DİB’in bu yaklaşımı; 

a) Vatandaşların siyasi, ekonomik, toplumsal ya da kültürel nedenlerle gösterecekleri 

olası tepkileri en aza indirmek, 

b)Türkiye’de yaşamakta olan suriyeli sığınmacılara yönelik karşıtlık, gerilimleri en aza 

indirmek, ötekileştirilmelerini engellemek, 

c) Türkiye’nin Suriye ve Suriyeli sığınmacılarla ilgili siyasi karar ve uygulamalarına 

toplumsal destek sağlamak biçimindeki üç argümanla açıklanabilir.  
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Hutbeler 

1) 10.10.2014 Biz Kardeşiz 
2) 24.10.2014 Hicret 
3) 31.10. 2014 Ortak Hüzün 



Internation Eurasia Migration Conference 
9-13 October 2018, Turkestan, Kazakhstan   
Proceedings Book 

 

108 

 

4) 10.04.2015 Hz Peygamber ve Birlikte Yaşama Ahlakı 
5) 17.04.2015 Dünya Bize, Biz Birbirimize Emanetiz 
6) 24.04.2015 Manevi Coşkunun Zirvesi Üç Aylar 
7) 05.06.2015 İslam, Irkçılığın Her Türlüsünü Reddeder  
8) 19.06.2015 Vakit İyilik Vakti 
9) 26.06.2015 Tevhid ile gelen Vahdet 
10) 03.07.2015 Cennet Kapılarının Anahtarı: Yetimler  
11) 17.07.2015 Ramazan Mektebinin Öğrettikleri  
12) 31.07.2015 İnsan: Akıllı ve Sorumlu Varlık  
13) 14.08.2015 İmanın Tezahürü: Fedakarlık ve İsar  
14) 11.09.2015 Kardeşliğimizi Muhafaza Edelim 
15) 06.11.2015 İnsan Allah’ın Bir Ayetidir 
16) 25.12.2015 Sayılı Nefeslerimizi Tüketirken 
17) 04.12.2015 Beden Ülkesinin Sultanı Kalp 
18) 05.02.2016 Yaraları Sarma Zamanı 
19) 08.04.2016 Tevhid ile Vahdet 
20) 03.06.2016 Gelin Gönüller Yapalım 
21) 10.06.2016 Kur’an Ayı Ramazan 
22) 02.09.2016 Kurban 
23) 07.10.2016 Yüreklerimizi Sahra-ı Kerbelaya Dönüştürmeyelim
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Dadaloğlu Şiirlerinde Göç Temi  
 

Ebru IŞIKYOL1 
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi 

 

Özet 
Göç; dini, iktisadi, siyasi, sosyal ve diğer sebeplerden dolayı küçük ya da büyük 
gruplar halinde insanların hayatlarının tamamını veya bir bölümünü geçirmek üzere 
bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gerçekleştirdikleri harekettir. 
Bireylerin ve toplumların yaşamlarını derinden etkileyen göç olgusu, Türk edebiyatı 
halk şairleri tarafından sıklıkla işlenen bir tema olmuştur. Oğuzların Avşar boyuna 
mensup olan 18. yüzyıl halk şairlerinden Dadaloğu’nun şiirleri, yerleşik hayata 
geçmek istemeyen ve konar-göçer yaşam tarzını benimseyen Türkmen aşiretlerinin 
güçlü sesi olmuştur. Bu çalışmada halk şairi Dadaloğlu’nun tüm şiirleri ‘’Göç’’teması 
etrafında incelenip değerlendirilecektir.  
Anahtar Kelimeler: Göç, Dadaloğlu, halk şiiri, şiir  

The Theme of Migration in Dadaloğlu’s Poems 

Abstract 

When migrate, due to religious, economic, political, social and other reasons, small or 
large groups people move from one place of residence to another to spend their lives, 
completely or partly. The phenomenon of migration had a profound impact on the 
lives of individuals and communities, it has often been a central theme in Turkish 
literature and Turkish folk poets committed. 18. century folk poets, Dadaloglu who 
belongs to Oghuz’s Avsar tribe. His poems, which represent the folk poets of the 
century and the nomadic lifestyle of Turkmen tribes, who don't want to live a settled 
life, became their powerful voice. In this study, all of Dadaloglu minstrel poems will 
be evaluated around the theme of migration.  
Keywords: Migration, Dadaloğlu, folk poem, poem  
 
GİRİŞ  

Bu çalışmanın konusu, Türk sözlü geleneğinin önemli isimlerinden biri olan 

Dadaloğlu’nun şiirlerinde geçen göç unsurları ve göç konusudur. Dadaloğlu’nun göç 

konusunu işlediği en belirgin şiiri “Kalktı göç eyledi Avşar illeri” mısraının geçtiği 

koşmasıdır. Ancak bu şiirinin dışında mensubu olduğu Avşar boyu ile birlikte ve 

âşıklık geleneği üzerine yaşamış olduğu konargöçer yaşam biçimi de Dadaloğlu’nun 

bazı şiirlerinde kendini göstermektedir.  

                                                 
1 Öğretim Görevlisi, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Hazırlık Fakültesi, 

Türk Dili, ebru.ishikyol@ayu.edu.kz  
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XVII. yüzyıl saz şairlerinden Dadaloğlu güneydeki Avşar Türkmenlerindendir 

(Güzel, 2010:304). Türk âşık edebiyatının başlıca şahsiyetlerinden biri olan Dadaloğlu, 

şiirlerinde yaşadığı tüm duyguları ustaca yansıtmıştır. Kavga, yiğitlik ve iskân, yurt 

güzellemeleri, sosyal içerikli konular ve sevgi üzerine şiirler yazmıştır. Konargöçer 

olarak yaşamış olan Dadaloğlu, şiirlerinde yaşadığı yerlerin güzelliklerini, 

karşılaştıkları sıkıntı ve kavgaları, zaman zaman isyankâr bir dille zaman zaman da 

büyük bir sevgi ile anlatmıştır.  

Bu çalışma, üç bölümden oluşmakta olup; birinci bölümde göç tanımı ve 

göçebelik üzerinde; ikinci bölümde Dadaloğlu’nun hayatı ve mensubu olduğu Avşar 

boyunun tarihçesi üzerinde kısaca durulmuştur. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise 

Dadaloğlu’nun şiirlerinden içerisinde göç teması geçenler değerlendirilmiştir. Bu 

çalışmada Cahit Öztelli’nin “Köroğlu-Dadaloğlu-Kuloğlu” 1997 eseri üzerinden 

incelemelerde bulunulmuştur.  

1. GÖÇ TANIMI VE GÖÇEBELİK  

Türk Dil Kurumu sözlüğünde tanımı “Ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle 

bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka 

bir yerleşim yerine gitme işi, taşınma, hicret, muhaceret” olarak yapılan “göç” insanlık 

tarihi boyunca en önemli toplumsal olayların başında gelmektedir. En genel anlamda 

göç “anlamlı bir uzaklık ve etki yaratacak kadar bir süre içinde gerçekleşen bütün yer 

değiştirmeler” olarak tanımlanmaktadır (Erder, 1986:9). İnsanlık tarihiyle beraber 

başlayan bu yer değiştirmelerle taşınan “maddi ve manevi öğelerle, farklı kültürlerden 

birey ve grupların, belli bir kültürel etkileşime girmesi ve karşılıklı etkileşimin 

sonunda her ikisinin de değişmesi” sonucunda kültürleşmeler meydana geldi 

(Güvenç, 1999:122).  

Göçün zorunlu ve isteğe bağlı olmak üzere iki ana nedeni vardır. Savaş, tabii afet, 

sürgün gibi nedenlerle insanların yaşadıkları yerlerden ayrılmak zorunda kalmaları 

veya buna mecbur bırakılmaları sebebiyle meydana gelen göç zorunlu göç olarak 

tanımlanmaktadır. Bireylerin göç etmeye kendilerinin karar verdiği gönüllü göçte ise 
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esas dürtü, insanların daha iyi yaşam şartları elde edeceklerini ummalarıdır (Yılmaz, 

2014).  

Uzun bir zaman dilimi boyunca yaşadığı yeri bırakıp zorunlu olarak, kendi isteği 

dışında başka bir yere göç etmek zorunda kalan bireyler üzerinde göçün bıraktığı 

psikolojik etkiler oldukça büyüktür. İsteğe bağlı göçlerde, daha iyi şartlarda yaşama 

arzusu ağır basmaktadır. Ancak isteğe bağlı da olsa göç olgusu bireyde yoğun bir stres 

kaynağı olmaktadır. “Göçmen bireyler ev sahibi toplum içinde yalnızlık, yabancılık, 

damgalanma, ötekileştirilme, değersiz görülme, pişmanlık, dil bilmemeye bağlı 

iletişim problemlerinin beraberinde getirdiği ruhsal zorlantıların etkisi altında 

kalmakta ve göçmen bireylerde ruhsal sorunlar oluşmaktadır.”(Durat ve Solgun, 2017: 

137-144).  

Göçebelik, Bir toplumsal birliğin, yaşamak için gerekli kaynakları elde edebilmek 

üzere düzenli aralıklarla yer değiştirme geleneğinde veya alışkanlığında olması 

demektir. Göçebe yaşamda, topluluklar geçimlerini elde etmek ve hayatlarını devam 

ettirmek üzere yaptıkları hayvancılık ön plandadır. İklim şartlarına göre hayvanların 

ovaya inme ve dağa çıkma içgüdüsüne uyması, daha doğrusu hayvanın doğal 

yaşantısına uyması üzerine kurulu bir düzen vardır. Tarımsal yaşam düzenine 

geçmeden önce hayvancılık yapılıyordu ve hayvanların bakımı ve beslenmesi için 

konargöçer bir yaşam tarzını benimsemek kaçınılmazdı. Göçebelik veya göçerlik, tabiî 

çevrenin kaynaklarının bir topluluğun varlığını sürdürebilmesi için artık yeterli 

olmadığı zaman ortaya çıkar. 

 Yıllık yağış miktarının yeterli olmadığı ve kıtlığa rağmen, çöl ve bozkır arazisi 

hem ticarete hem çobanlığa hem de hayvancılığa müsait olduğu takdirde, geniş 

ölçekte otlakların bulunduğu bölgelerde bir iktisadî faaliyet tarzı olarak göçerlik 

kendini gösterir (Aksoy, 2001:93). İnsanların, hayvanları ile birlikte durmadan uzun 

mesafeler boyunca yaptıkları yer değiştirmeler, mevsimlere uyarak çok defa belli bir 

güzergâhı izlemektedir. Daimî bir karakter taşıyan bu yer değiştirmelere “göçebelik” 

-nomadisme, bu hayatı süren insanlara da göçebe -nomade tanımlaması yapılmaktadır 

(Öngör,1964:145).  
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2. DADALOĞLU’NUN HAYATI, AVŞAR BOYU TARİHİ  

Dadaloğlu, Oğuzların 24 boyundan birisi olan Avşar boyuna mensuptur. Diğer halk 

şairleri gibi Dadaloğlu’nun da doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. 

Araştırıcıların büyük bir kısmı 1785’te doğduğu konusunda fikir birliğine varmıştır. 

Şiirlerine bakıldığında yaşadığı tarihler 1785-1865 olarak tahmin edilmektedir. Asıl adı 

“Veli” olan Dadaloğlu, daha sonra Dadal, Dadalı, Âşık Dadal, Dadanoğlu ve 

Dadaloğlu gibi mahlasları kullanmıştır. Bunların içinde ön plana çıkan ve halk 

edebiyatında geçen ismi Dadaloğlu olmuştur. Dadaloğlu’nun babası, kendisi gibi şair 

olan Dadaloğlu Musa’dır. Şiirlerinde kullandığı ismi “Kul Musa”dır.  

Öğrenimi hakkında çok kesin bilgiler yoktur ancak babasının şair olması onun 

okumuş olduğu görüşünü kuvvetlendirmektedir. Eğitimi konusunda Saim Sakaoğlu; 

"Kısacası o, şanslı bir göçerin görebileceği bir eğitimi, yani büyüklerden elde 

edilebilecek bir eğitimi görmüştür." Demektedir (Sakaoğlu,1986:19).  

Dadaloğlu, göçebe Avşarlar arasında yetişmiş ve onların sözcüsü olmuş bir 

âşıktır. “Onun eserlerinde bir yandan Köroğlu’nun yiğit ruhu, öte yandan 

Karacaoğlan’ın âşık yüreği sezilmektedir (Öztelli,1997: 159). Pek çok şiirinde 

dağlardan söz eden Dadaloğlu, bir dağ çocuğudur. “Ömrü dağlarda, yaylalarda 

geçmiştir. Toros eteklerinde, Aladağ’da, Gâvur Dağlarında, Balkar Dağlarında, 

Binboğalarda dolaşmış, Adana-Kayseri-Sivas-Tokat dolaylarında; Kozan, Pınarbaşı, 

Kadirli, Erzin ve Payas çevrelerinde yaşamıştır. Dadaloğlu, Avşar oymakları dışına 

çıkıp başka topluluklara karışmamıştır. O, konup göçer yaşamı sürerken nasıl 

Avşarlar içinde kaldı ise sürgünlerde de Avşarlardan kopmamış, onlarla birlik olup 

elinde sazı, dilinde sözü yayladan yaylaya dolaşmış durmuştur.” (Yardımcı,2018).  

Dadaloğlu, iklime, obasına, dağlara, yaşadığı yayla hayatına oldukça 

düşkündür. Şiirlerinde de daha çok yaşadığı bölgenin güzelliklerini, obasının 

özelliklerini, insanlarının yiğitliklerini övgü dolu sözlerle anlatmıştır. Dadaloğlu’nun 

şiirlerinde kavga konusu da oldukça sık işlenmiştir. Cahit Öztelli onun şairliğinde ön 

plana çıkan özelliğini şu sözlerle ifade etmiştir: “ Dadaloğlu kavga olmadığı zamanlar 

bir aşk ve doğa şairidir. Her türlü güzelliğe vurgundur. Ama asıl özelliği ve gücü 
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cenkler için yaktığı türkülerinde görülür. Yaşadığı çevrenin tarihi olayları, onu bir 

cenk şairi yapmıştır.” (Öztelli,1997: 162).  

Şiirlerinde kendi halkının kullandığı sade bir dil kullanmıştır. Şiirlerinde 

kullandığı türler; koşma, türkü, semai, varsağı ve destandır. “Şiir haline getirmeye 

vesile olan bazı küçük hikâyeler de söylemiş olduğu aşiret ihtiyarlarının rivayetleri 

arasındadır.” Öztelli,1997: 162). “Bilinen 130 kadar şiirinin tamamında hece veznini 

kullanmıştır. Bunların büyük bir kısmı Avşarlardan yapılan derlemelerle ortaya 

çıkmıştır. Çok az bir kısmı da yazılı kaynaklarda (cönk) tespit edilmiştir. 

Dadaloğlu'nda sanat endişesi pek görülmez.” (Sakaoğlu,1986:697).  

Avşarlar, tarih sahnesine Oğuzların en bilinen boylarından biri olarak 

çıkmışlardır. “Kaşgarlı Mahmud, Divan-ı Lügati’t-Türk’te saydığı 22 Oğuz boyu 

arasında 6. sırada yer verdiği bu boyu “Afşar” adı ile anar. Avşar boyu, Bozok koluna 

mensuptur. Oğuz Kağan’ın oğlu Yıldız Han’ın soyundan gelirler. Simgeleri 

Tavşancıldır. Avşar, “çevik ve ava meraklı olan” anlamına gelir. Divan-ı Lügati’t-Türk 

ve Cami’üt-Tevarih adlı eserlerde Avşar boyunun damgası gösterilir. Kınık boyu ve 

Kayı boyu gibi devlet kurabilen Oğuz boylarındandır. Safevi Hanedanlığından sonra 

İran’ı yöneten ikinci Türk boyu Avşarlardır.” (Külek,2011).  

Çalışmamızın konusu olan Dadaloğlu’nun mensubu olduğu Avşar boyu da tarih 

sahnesinde büyük göçler yaşamış bir Türk topluluğudur. Avşarlar konargöçer bir 

toplumdur. Çalışmamızda inceleyeceğimiz Dadaloğlu’nun şiirlerindeki göç konusunu 

daha iyi tahlil edebilmek için Avşarların, Dadaloğlu’nun yaşadığı dönemindeki göç 

olaylarını özetlemeliyiz:  

Osmanlı Devleti Çukurova’da yüzyıllardır süren bunalımı sona erdirmek ve 

bölgedeki konar-göçer Türkmenleri yerleşik hayata geçirmek, burada önemli bir güç 

haline gelen derebeyleri ve özellikle Avşarların güç ve destek verdiği Kozan-

Oğullarını yıkıp merkezi idareye bağlamak istiyordu. Yüzyıllardır boş ve harap 

araziyi tarıma açmak ve bölgeyi şenlendirmek için Fırka-i Islâhiyye adıyla bir askeri 

güç ve birlik oluşturmuştu. Bu harekâtın başına askerî işlerden sorumlu Derviş Paşa 

ve idarî işlerden sorumlu olarak Ahmet Cevdet Paşa görevlendirilmişti.  
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Nihayet İstanbul’dan 1865 yılında Çukurova’ya gönderilen Fırka-i Islâhiyye, 

onları kışlak veya yaylaklarından birinde yerleşmeye mecbur bırakınca, Avşarlar 

yaylaklarında yerleşmek istediklerini bildirdiler. Fakat bu sırada yaylaklarına Kafkas 

muhacirleri yerleştirildiği için pek verimsiz topraklarda yerleşmek zorunda 

bırakıldılar.  

1865te Fırka-i Islâhiyye harekâtı sırasında Avşarlar; Çukurova, Halep, Sivas, 

Malatya, Hatay, Kayseri, Pınarbaşı, Tomarza, Sarız, Uzun Yayla, Adana, Maraş, 

Osmaniye, Develi, Afşin, Elbistan, Kozan, Bozok (Yozgat) bölgeleri ve çeşitli 

yaylaklara yayılmışlardı. Bu süreçte Avşarların bir kısmı şehirlere yerleşirken, bir 

kısmı da yaşamlarını konar-göçer olarak yaylaklarda sürdürmüşlerdir. Türk 

kültürüne uygun olarak hayvancılık, yaylacılık, binicilik, dokumacılık, çiftçilik, avcılık 

gibi, uğraşlar ile diğer göçebe Türkmenler gibi, yaşamaya devam etmişlerdir. Örf ve 

adetlerine bağlılıklarını uzun müddet koruyabilmişlerdir. (Kılıç, 2011).  

3. DADALOĞLU’NUN GÖÇ TEMALI ŞİİRLERİ  

Dadaloğlu hemen her konuda şiirler yazmıştır ancak o en çok isyan ve kavga şiirleriyle 

ön plana çıkmıştır. Dağlarda gezmiş, doğanın güzelliklerini, bulunduğu dağların 

özelliklerini kendine has üslubuyla ortaya koymuştur. Avşar boyu halkının yiğitçe 

özelliklerine de şiirlerinde sıkça yer vermiştir. Yaşadığı dönemdeki siyasi olaylar onu 

isyankâr bir saz şairi yapmıştır.  

Dadaloğlu aşiret hayatının bir sonucu olarak çok fazla gezmiştir. Avşar Boyu 

aşiretinin iskanı sonucu Orta Anadolu’da da bulunmuş ayrıca halk ozanlarının 

tümünde olduğu gibi o da şairliği gereği gezmiş, yerleşik bir hayatı benimsememiştir. 

“Hiçbir halk ozanı Dadaloğlu kadar ülke, şehir, kasaba, köy, mevki adını şiirinde 

kullanmamıştır.” (Öztelli,1997: 165).  

“On bir kişi Horasan’dan çıkanda 

Ak sayaya yeşil düğme dikende 

Çıkıp yücelerden engin bakanda 

Yol alıp gidiyor göçü Avşar’ın” (Uyguner,1990:47). 
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“Avşar’ın Göçü” adlı şiirinin ilk dörtlüğünde Avşarların Horasan’dan on bir 

Avşar ile çıkıp göç ettiklerini anlatırken, yine aynı şiirin devamında; “On beş, yirmi 

atlı bir ordu bozar, Yenilmez kuvveti gücü Avşar’ın” (Öztelli,1997: 185) dizelerinde ise 

sadece yirmi Avşar’ın bile bir orduya üstün geleceğini söyleyerek, Avşarların güçlü 

kuvvetli ve gözü pek oluşlarından bahsetmiştir.  

“Coşkun sular gibi dolanıyorduk” (Öztelli,1997: 185) mısraında coşkun akan 

dereler sular gibi oradan oraya güç ve kuvvetleriyle, ezilip yenilmeden gittiklerini;  

“Ne duruluyok ne bulanıyorduk 

Firkattan firkata ulanıyorduk 

Sankim neydi bunda suçu Avşar’ın” (Öztelli,1997: 185) 

mısralarında da bu güç ve kuvvetli halleriyle durulmadan coşkun akmaya devam 

ederek ama bu akış sırasında özlerinden bir şey kaybetmeden hiçbir karışıklık 

yaşamadan bulanmadan yollarına devam ederek bir ayrılıktan başka bir ayrılığa 

ulaşarak yani konup göçerek yaşadıklarını ve bunda da Avşarların hiç suçu 

olmadığını anlatıyor.  

“Bize yol görüktü kavım – kardaşlar 

Kalmaz yanınıza Avşar’ın öcü” (Öztelli,1997: 185) 

mısralarıyla bitirdiği “Avşar’ın Göçü” şiirinde bu son mısralarla yeni yolların 

göründüğünü, sürekli göç halinde olduklarını ama yaşadıkları düşmanlık ve 

kötülükler karşısında da öçlerini eninde sonunda alan bir millet olduklarını 

anlatmıştır.  

Avşarların Yozgat’a sürülmelerinin üzerine Çukurova’daki Tatarlı köyü ağası 

daha önce Avşarların yaşadıkları yer olan Binboğa yaylasına göçmek ister. Bunu haber 

alan Dadaloğlu,  

“İt kalmadı Binboğa’ya çıkacak 

İskan mıdır başımıza kakacak 

Arkasından yetişiyor sağları” (Öztelli,1997: 180) 



Internation Eurasia Migration Conference 
9-13 October 2018, Turkestan, Kazakhstan   
Proceedings Book 

 

116 

 

mısralarının yer aldığı taşlamasını yazarak, zorunlu olarak yaylalarından göç 

ettirilmelerinin sonucuna, Binboğa’ya çıkmak isteyen Memicioğlu’na itirazını dile 

getirmiştir. Şiirin son mısralarında;  

“Adamın aslanı Avşar’dan doğar, 

Yine yapar al çarpılı evleri” (Öztelli,1997: 181) 

diyerek Avşar soyunun aslan gibi güçlü kuvvetli ve yenilmez olduğunu söyleyerek, 

yine yaşayacakları ortamı kolaylıkla yeniden inşa edebileceklerini vurgulamak 

istemiştir.  

“Yusuf Paşa Geliyor” şiirindeki, 

“Dadaloğlu der ki göründü dağlar, 

Aşiret kavgasın görenler ağlar” (Öztelli,1997: 186) 

dizelerinden yaşadıkları savaşın göçe sebep olduğunu, bu kavgaların onları başka 

dağlara göç etmeye zorladığını; “Heves – güves yaptırdığım odalar Korkarım ki 

düşman konar, yurd olur” (Öztelli,1997: 186) mısralarından da bu kavgayı 

kaybederlerse özene bezene yaptırdığı çadırını, evini, yaşadığı yeri düşmana yurt 

olarak bırakıp göçmek zorunda kalacağını anlıyoruz.  

“Yürü bire Cerit, sana yurt kalmadı 

Geç Arabistana’a, Amuk yolunuz” (Öztelli,1997: 186) 

mısralarında Cerit diye seslendiği, Avşar aşiretinin göç sırasında savaşa tutuştukları 

Yediboy aşiretini oluşturan aşiretlerden biridir. Bu dizelerde Avşarlar’ın Cerit aşiretini 

yenerek onları Amuk (Bu günkü Hatay, Amik Ovası) yolu üzerinden Arabistan’a 

geçmeye zorladıklarını anlatmıştır.   

“Cerit, Rakiye’den sökün eyledi 

Bir firkat geldi de serime doğru 

Altı Arap atlı Avşar beyleri 

Çek atın başını Urum’a doğru” (Öztelli,1997: 189). 
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Halep bölgesinden gelen bir Türkmen aşireti olan Cerit aşiretinin Avşarlar’ı 

yerlerinden ayrı düşüreceğini, Avşar beylerinin Urum’a (Anadolu’ya) göç edelim 

demektedir. Şiirin devamı olan, “Bize bu illerde devir günü yok, Çek atın başını 

Urum’a doğru” (Öztelli,1997: 187) dizelerinde de yaşadıkları yerde artık mutlu 

günlerin olamayacağı bu sebeple atları Anadolu’ya sürmek, göç etmek gerekliliğini 

anlatmıştır.  

Osmanlı İmparatorluğu konar göçer halkları yerleşik hayata geçirmek istiyordu. 

Bu politika etrafında Avşarlar’ın yaşadığı bölge iskan edildi. Onların yaşadığı yere 

başka aşiretler yerleştirildi.  

“Emri iskân geldi de aşiret yasta, 

Kız gelin kalmadı da hep oldu hasta” (Doğaner, 2013: 632) 

dizelerinde iskan karşısında Avşarların çok fazla üzüldüğünü, iskanı istemediklerini;  

“Aşağıdan iskan evi gelince 

Sararıp da gül benzimiz solunca” (Öztelli,1997: 198) 

dizelerinde o bölgeye yerleşmek üzere gelen aşiretler karşısındaki tutumunu ve 

üzüntüsünü “Malım, mülküm, seyfi gözlüm kalınca” (Öztelli,1997: 198) dizelerinde de 

her şeylerini geride bırakmak zorunda olduğunu anlatmıştır.  

Dadaloğlu deyince hemen herkesin aklına gelen “Dağlar Bizimdir” şiirinde 

Avşar boyunun iskan sonucunda yaşadıkları zorunlu göçü konu etmiştir.  

“Çekti yörüdü de Avşar elleri 

Ağır ağır giden eller bizimdir 

Arap atlar yakın eder ırağı 

Yüce dağdan aşan yollar bizimdir”(Doğaner, 2013: 632). 

Avşar boyu obasının göç için yollara düştüğünü, ağır ağır yol aldıklarını atlarıyla uzak 

yerlere varmaya da razı olduklarını, dağları aşıp gideceklerini anlatıyor.  

“Hakkımızda devlet etmiş fermanı 
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Ferman padişahın, dağlar bizimdir” (Öztelli,1997: 200) 

diyerek göçlerinin zorunlu bir göç olduğunu, padişah buyruğu olduğunu; padişahın 

emrine karşı gelmediklerini ama bu dağda olmazsa başka bir dağa konup orayı yurt 

edeceklerini, bütün dağların kendilerinin olduğunu ifade etmiştir. Burada bir isyan da 

söz konusudur.  

“Mağara önünde kavga kuruldu 

Öttü tüfek, davlumbazlar vuruldu 

Duydum Bozoklu’nun beli kırıldı 

İlleri sürgüne gitti beylerin” (Öztelli,1997: 208) 

Kanlı Gömlek şiirinden aldığımız bu dörtlükte de aşiret beylerinin kavgası sonucu 

yaşanan sürgünden bahsediyor.  

Dadaloğlu şiirlerinde genellikle iskân ve aşiret kavgası sonucu göçlere, sürgünlere 

şahit olduk.  

Ancak, “Açılmıyor Gülümüz” şiirinin;  

“Esmiyor garbisi, mucuğu çöker 

Ağırdır gecesi, üvezi yakar 

İçilmez suları, yosunlu kokar 

Yaylaya yukarı dönsün yolumuz” (Öztelli,1997: 210) 

dörtlüğünde gördüğümüz gibi her zaman kavga ve iskân yüzünden değil, doğa 

şartları dolayısıyla da göç etmek istemişlerdir. Şiirin ilk dizesinde söz ettiği  

“Yıkılası Hemite’nin kalesi 

Gitmez oldu aşiretin belası” (Öztelli,1997: 210) 

sözleriyle yaşadıkları Hemite Kalesi (Kadirli ile Osmaniye arasında Ceyhan nehri 

kıyısında) etrafından memnun olmadıklarını yukarıdaki dörtlükten anlıyoruz. 

Batıdan gelen serin rüzgârların esmediği ve bir tür sivrisinek olan mucukların 
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çoğaldığını, gecelerin zor geçtiğini sivrisineklerin(üvez) çok rahatsız ettiğini ve tüm 

bunların sonunda yaylalara göç etmenin gerekli olduğunu anlatmış. Yine aynı şiirini;  

“Allah’ım yaylaya dönder yolumuz” (Öztelli,1997: 211) dizesiyle bitirerek yaylaya göç 

etme arzusunu bir duaya bağlamıştır.  

Göçebe yaşamaya alışmış, kavgadan ve savaştan kaçmayan, yiğitlikleriyle ve 

isyankâr yönleriyle istedikleri dağı yurt edinip istedikleri yerde yaşamaya alışkın olan 

Avşarlar için iskan edilmek ve yerleşik yaşama alışmaya çalışmak oldukça güçtü. 

Bunu;  

“Yara yara bir kavgaya girmedik 

Sağa sola kılıçları vurmadık 

At sırtında dövüşerek ölmedik 

Ok değmeden gözlerimiz kör oldu” (Öztelli,1997: 212) 

dörtlüğünde, kavgasız, durgun bir hayattan duyduğu rahatsızlığı dile getirişinden de 

çıkarabiliriz.  

Göçerlik bitip de iskân edilip, yerleşik hayata geçince bu sefer de geride 

bıraktıkları yerlere duyduğu özlemi dile getirmiştir. Kendisini gurbette hisseden 

Dadaloğlu  

“DADAL’ım sıladan haber 

Gözümde dağların tüter 

Koç Dağı’nda kekik biter 

Burcu burcu koktu mola” (Öztelli,1997: 223) 

dizeleriyle duyduğu özlemi, göçüp geldiği yerlere olan merakını dile getirmiştir. Yine, 

“Yaylaya dönse atımız  Hasret olan yorulur mu” (Öztelli,1997: 224) dizeleriyle de 

yaylalara geri dönme arzusunu ve geri dönmeye kalksa yaşadığı hasretle, yolların ona 

çok kısa gelip yorulmadan varacağını kastetmiştir.  
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Dadaloğlu sadece yiğitlik ve kavga üzerine sözler söyleyen bir ozan değildir. O aynı 

zamanda dağların, yaylaların güzelliklerinden; yaylaların, Avşarların güzellerinden 

de sıkça söz eden bir halk ozanıdır. Dadaloğlu şairliği gereği de kendi başına pek çok 

yer gezmiş, göç etmiştir.  “DADALOĞLU’m dört köşeyi gezerim  Nerde güzel görsem 

cismin överim” (Öztelli,1997: 227) dizelerinden pek çok yere kendi başına gittiğini, göç 

ettiğini ve güzeller için de övgü dolu şiirler yazdığını anlıyoruz.  

“Yaylalarda bir güzele uğradım 

Gümüş nalın geyer altın halınan” (Öztelli,1997: 231) 

dizelerinde de yaylaları gezdiğini gördüğü güzeller için güzellemeler yazdığını 

anlıyoruz.  

“Yedi iklim dört köşeyi dolandım 

Meğer dünya her tarafta bir imiş” (Öztelli,1997: 264) 

dizelerinde yedi iklim diyerek kastettiği dünyadır. Dünyanın dört bir yanını gezdiğini 

ama her yerin aynı olduğunu, gezdiği yerlerin birbirinden farklı olmadığını dile 

getiriyor.  

SONUÇ  

Dadaloğlu, Anadolu’da yaşayan Avşar aşiretinin kavgasını, isyanını yiğitçe nidalarla; 

gördüğü güzeller karşısında sevgisini yüreğinden coşan sesle; dağlara olan 

vurgunluğunu sazının en yüksek perdesinden, ilden ile, yayladan yaylaya gezerek 

korkusuzca anlatan önemli bir halk ozanımızdır. Günümüze kadar ulaşan şiirlerinden 

döneminde geçen sosyal olaylar, göçler, siyasi olaylar, kültürel yaşam hakkında fikir 

sahibi olabiliyoruz. Dadaloğlu’nun şiirlerine bakıldığında çalışmamıza konu olan göç 

unsurunu Dadaloğlu’nun ve mensubu olduğu Avşar aşireti ile birlikte daha çok 

konargöçerlik ve sürgün olarak yaşamış olduklarını görüyoruz.  

Dadaloğlu’nun şiirlerinde göç konusu dört ana etken etrafında 

gerçekleşmektedir: Dadaloğlu’nun aşireti ile birlikte benimsemiş olduğu konargöçer 

yaşam biçimi sonucu göç; aşiret kavgaları sonucu göç; Osmanlı İmparatorluğu’nun 

iskân politikası gereği göç; Dadaloğlu’nun şairlik yaşantısı sonucu yaşadığı bireysel 
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göç. Dadaloğlu, yaşadığı bu göçleri kendine has üslubuyla şiirlerinde anlatmıştır. 
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Disiplinlerarası Göç ve Beraberinde Getirdiği Kimlik Bunalımı (Doğu 
Türkistan Örneği) 

 

Mehmet RUZİBAKİ 
Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 

 

Özet 
Göç, neredeyse insanlık tarihi kadar eskiye dayanan bir harekettir. Farklı sebeplerden 
dolayı gerçekleşen ve farklı sonuçlar doğuran hatta kimi zaman trajedi ile sonuçlanan 
bir hareket. Dinimiz göçü, dini hayatlarında sıkıntı çekenlerin dini daha özgürce 
yaşayabilmeleri için öngörmektedir. Ancak tarihi sürece baktığımızda göçün en çok 
doğal yaşam sıkıntıları ve siyasi baskılardan dolayı meydana geldiğine tanık 
olmaktayız. DinÎ faktörün de özellikle siyasi baskılardan dolayı meydana gelen 
göçlerde önemli rolü olduğunu söylemek mümkündür. Son asırlarda uluslararası 
insan hakları örgütlerinin çabalarına rağmen haklarını hiçe sayarak göçe zorlanan nice 
insanların trajik durumları hafızalardan silinmezken her gün yenileri eklenmektedir. 
Filistin, Myanmar, Doğu Türkistan ve benzeri birçok ülkelerde işgalcilerin insanlık 
dışı işkencelerine maruz kalan milyonlarca masum insan memleketlerinden göç 
etmektedir.  Sebepler ne olursa olsun göç eden insanlar, canını, malını, dinini, şeref ve 
ırzını korumak, daha doğrusu insanca yaşayabilmek için gittikleri yerlerde umduğunu 
bulamamanın yanı sıra kimliğini kaybetmekle karşı karşıya kalmaktadır. İnsan 
haklarını savunduklarını ve bu konuda mükemmel örgütlenmeye sahip devletlerde 
bile muhacerettekiler, özellikle Müslümanlar çevre baskısı, okullardaki kendi dini 
olmayan örneğin Hıristiyanlığın zorunlu tedrisatı kendi dini kimliklerini muhafaza 
etme konusunda oldukça ciddî sorunlar oluşturmaktadır. Misyonerlik ve Yehova 
şahitlerinin faaliyetleri neticesinde muhaceretteki Müslüman çocukların belli bir 
zaman sonra kendilerinin dini kimliklerini tamamen kaybetme tehlikesinde olduğunu 
düşünüyoruz. Tebliğimizde, beşeriyet tarihinde kaçınılmaz olan ve o şekilde devam 
edecek göçün sebeplerini mümkün olduğu ölçüde tespit etmek,  çözüm ve 
önerilerimizle göçü en aza indirmek ve buna rağmen göçe maruz kalan insanlar 
hakkında yerel ve uluslararası insan hakları örgütlerinin daha iyi hizmet vermelerine 
katkıda bulunmayı amaçlamaktayız. Muhaceretteki insanların, türü tükenmekte olan 
hayvanlara gösterilen değer kadar ilgi gösterilmesi gerektiğini istemek, doğal 
hakkımız olduğunu düşünmekteyiz. 
Anahtar Kelimeler: Göç, İnsan Hakları, İşgal, Kimlik, Muhaceret, Din. 

An Interdisciplinary Study of Immigration and the Identity Crisis It 
Reveals (The Case of East Turkestan) 

Abstract 

Immigration is deeply rooted in human history and often results in tragedies. Our 
religion recommends it to people who have difficulty living in accordance to their 
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beliefs. Throughout the history, immigrations have been occurring generally due to 
adverse shifts in natural conditions, or political oppression. Religious factors play a 
major role in the latter. Despite the efforts of international human rights organizations, 
the numbers of people who are forced to immigrate are on the rise. Millions of innocent 
people whose lives are ruined by their occupiers in Palestine, Myanmar, East 
Turkestan, and many other places seek to emigrate out of their countries. Immigrants 
are likely to face huge disappointments and risk losing their identity. Especially 
Muslims in the so-called advanced countries have trouble in keeping their religion due 
to public pressure and mandatory religion classes. We think that in the long run 
Muslim children are in danger of completely losing their religious identities as a result 
of the activities of missionaries and Jehovah's Witnesses. In our communique, we aim 
to elaborate on the causes of immigration, make proposals on minimizing it, and help 
local and international human rights organizations serve immigrants better. We 
strongly believe that immigrants worldwide deserve at least as much attention as 
endangered species. 
Keywords: Immigration, Human Rights, Occupation, Identity, Religion 

GİRİŞ 

Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır (Şura, 42/49) ve Allah’ın arzı geniştir (Ankebut, 

29 / 56). Öyleyse inananlara düşen inançlarını en iyi şekilde yaşayabilecekleri ve 

yaşatabilecekleri yerlere göç etmeleridir. (Gündoğdu, 2017). 

Hz. Âdem ile Hz. Havva’nın cennetten çıkarılmaları ile başlayan göç, Hz. 

Nuh’un tufandan selamete ermesi, Hz. Musa’nın Mısır’dan ayrılması, Hz. Yusuf’un, 

Kenan’dan ve Hz. Yakup’tan ayrı düşmesi, Hz. İbrahim’in,  İsmail ve Haceri,  

Mekke’de Allaha emanet etmesi ve nihayet Hz Peygamberin,  Mekke’den Medine’ye 

hicret etmesi örnekleri ile insanlık tarihini oluşturmuştur. Tüm büyük medeniyetler 

ve tarihin unutulmaz aktörlerinin ortaya çıkışı, insanlığın hiçte yabancı olmadığı 

göçler neticesinde neşet etmiştir. Türklerin Anadolu’ya göçü, tarihe altın harflerle 

adını yazdıran Selçuklu Devleti,  ardından İlahi Kelimetullah’ argümanı ile sevgi,  

barış ve hoşgörünün, sınırları sınırsızlaştıran Osmanlı’nın kurulması, devletleşmesi 

göçler sonunda gerçekleşmiştir. 

Özgürleşmek, güvenliğe erişmek için yaşadığı yerleri terk etmek, yerinden 

olduktan sonra yeni hayat kurmak bir zorunluluktur. Ancak kültürel köklerini yerinde 

bırakarak yeni bir hayata başlarken hedeflediği özgürleşmenin gerçekleşmemesi, 
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yerinde kalıp yok olmak, asimile olmak yerine tüm vuruk ve zorluklar ile yozlaşmak 

göçün istenmeyen sonuçlarındandır. 

1. GÖÇÜN TANIMI VE İLK GÖÇ 

Göç Kavramı, Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlükte, “ekonomik, toplumsal, siyasi 

sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim 

yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, taşınma, hicret ve muhaceret” şeklinde 

tanımlanmaktadır. (TDK, 2015). Uluslararası Göç Örgütü (IOM International 

Organization for Migration) tarafından hazırlanan Göç Terimleri Sözlüğünde ise 

göçün tanımı şöyle yapılmaktadır: Uluslararası bir sınırı geçerek veya bir devlet içinde 

yer değiştirmek.  

Süresi, yapısı ve nedeni ne olursa olsun insanların yer değiştirdiği nüfus 

hareketleridir göçler. Buna, mülteciler, yerinden edilmiş kişiler, yerinden çıkarılmış 

kişiler ve ekonomik göçmenler dâhildir. Ülkeler, göçe muhatap olma ilişkisi 

bakımından genellikle üç kategori altında tasnif edilmektedir: Kaynak (gönderen) 

ülke, geçiş (transit) ülkesi ve hedef (alıcı) ülke. Kaynak ülke, insanların daimi veya 

geçici olarak yerleşme saikıyla ayrıldıkları ülkeyi ifade eder. (IOM, 2009). Hedef ülke, 

göç hareketi sonucunda varılması amaçlanan ülke; geçiş ülkesi ise hedef ülkeye 

giderken veya bu ülkeden dönerken kişinin içinden geçtiği ve bir süre kaldığı ülkedir. 

(Müdürlüğü, 2014) 

Göç toplumsal varoluşun birçok boyutunu doğrudan etkilediği gibi, aynı 

zamanda kendi karmaşık dinamiklerini de geliştiren bir süreçtir. Bu nedenle göç 

üzerine yapılan çalışmalar özünde Inter-disiplinler bir karakterdedir. Sosyoloji, 

edebiyat, siyaset bilimi, tarih, ekonomi, coğrafya, demografi, psikoloji ve hukuk gibi 

bilimler göçle ilgili alanlardır. (Miller, 2008). 

Bir fiziki hareket olan göç, gerçekleştiren insanlar kadar hedef coğrafyada ki 

insanları da etkilemektedir. Bu yönüyle baktığımızda tüm iticiliği ve çekiciliği ile farklı 

süreç ve şekillerde gerçekleşen göçün, neticeleri ve tesirleri son derece çetrefilli, girift 

ve köklü olmakta hakeza toplumun yapısını yaşayışını ve kültürünü, etkileşim ve 

uyumunu değişim ve dönüşümünü sağlamaktadır.  Göç alan toplum ve göç eden 
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toplumun yaşadıkları, meydana gelen değişiklikler tarihin ta kendisini 

oluşturmaktadır. Bu sebeple göçün her yönüyle ele alınarak disipline edilmesi, 

dünyanın tarihi ve kültürel mirasının korunabilmesi için hedef ülkelerce kaynak 

ülkelerde yönetilmesi insanlığa verilecek en mühim hizmetlerden biridir.  

Kuranı Kerim, insanlık tarihinde âdemoğullarının birbirlerine yaptıkları zulüm 

ve haksızlıklardan bahseder. Zulüm ve haksızlığa uğrayan insanlar kimi zaman 

katliam kimi zamanda yurtlarından çıkarılma ile karşı karşıya kalmıştır. Kendilerinde 

bizler için örnekler olan peygamber kıssalarında göç ile ilgili ayrıntılı haberler 

verilmiştir. Kuranda göç; “yurtlarından çıkarılmak” kavramı ile karşılık bulmuştur. 

Kavmini uyaran Lut’un (a.s) inanlar ile birlikte yurtlarından çıkarılma tehdidi 

Kuran’da “Kavminin cevabı  “Onlar (Lut ve arkadaşlarını) memleketinizden çıkarın! Çünkü 

onlar fazla temizlik taslayan insanlar! Demelerinden başka bir şey olmadı.” şeklinde İfade 

bulmuştur. (Kuran, A'raf) 

Hud suresinin 89-91 ayetlerinde ise Şuayb’ın (a.s) kavminin tehditlerinden 

bahsedilmektedir. Bir başka peygamber ve önder olan Musa’nın (a.s) yaşadıkları ise 

Kuranda en ayrıntılı bahsedilen kıssaları oluşturmuştur. “Firavun, Mısır toprağında 

gerçekten azmış, halkını çeşitli zümrelere bölmüştü. Onlardan bir zümreyi güçsüz buluyor, 

bunların oğullarını boğazlıyor, kızlarını ise sağ bırakıyordu.” (Kuran, Kasas) Firavunun 

gördüğü rüya, kâhinler tarafından saltanatının, İsrailoğulları tarafından yok edileceği 

şeklinde yorumlanmıştı. Firavun saltanatının tehlikeye düşeceği kaygısıyla erkek 

çocukları öldürülüp kadınları hayatta bırakmak suretiyle nesli yok etmeyi 

amaçlamıştır. Türlü işkencelerle mücadelesi sürerken “Musa’ya: Kullarımı geceleyin yola 

çıkar; çünkü takip edileceksiniz, diye vahyettik,” (Kuran, Şuara) ayeti ile göç, ilahi bir emir 

niteliği kazanmıştır. 

İsrailoğullarının, soykırıma karşı verdikleri mücadele, güçlü bir lider olan 

Musa’nın (a.s) liderliğinde gerçekleşen toplu göç, milletlerin varlığını sürdürmek için 

göçün, savaşla mücadele vermek kadar önemli bir hareket olduğunu ortaya 

koymaktadır. 

2. İSLAM’IN İLK GÖÇÜ HİCRET 
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Hicret,  bir yerden başka bir yere göç etmek. Hz. Peygamber (s.a.s) ve ashabının İslâm 

devletini kurmak üzere Mekke'den Medine'ye göç etmeleri. (Önkal, TDV İslam 

Ansiklopedisi , 1998). Hicret, genel anlamı bir yer den bir yere göç iken özel anlamıyla 

İslam devletinin, takviminin başlangıç noktasını oluşturmuştur. 

Öz nefislerinin zalimleri olarak canlarını alacağı kimselere melekler derler ki: Ne 
işte idiniz? Onlar: Biz yeryüzünde dinin emirlerini uygulamaktan aciz kimseler 
idik, derler. Melekler de: Allah'ın arzı geniş değil miydi? Siz de oradan hicret 
etseydiniz ya, derler. İşte onlar böyle. Onların barınakları cehennemdir. O ne kötü 
bir yerdir. Erkeklerden, kadınlardan, çocuklardan zayıf ve acz içinde bırakılıp da 
hiçbir çareye gücü yetmeyen ve hicret için bir yol bulamayanlar müstesna. (Kuran, 
Nisa). 

Medine’ye hicretin temel sebebi, müşriklerin her türlü baskı ve işkence yoluyla 

İslam’a, Müslümanlara, Mekke’de hayat şansı bırakmamalarıydı. İbn Haldun’a göre 

de hicreti zorunlu kılan Müslümanların sayısal azlığıdır. (Haldun, 1996) 

Hayatının her alanıyla müminlere örnek olan Peygamberin (s.a.v) siyasi ve 

coğrafik bir insan hareketi olan hicretinde de birçok örneklik vardır. Göçün İslami 

karşılığıdır Hicret, Allah’tan emir geldikten sonra belirlemiş olduğu strateji ile 

tamamlanan göç hareketi hedefine ulaşmış göçlere örnek teşkil etmektedir. Hicreti bir 

göç hareketi olarak analiz ettiğimizde kaynak ülkeden hedef ülkeye planlanarak, Hz. 

Peygamberin (s.a.v), göçmenlerin can güvenliği ve onlara sunulacak hedef yaşam 

koşullarını, Akabe Biatları (Önkal, Akabe Biatı, TDV İslam Ansiklopedisi, 1989) olarak 

tarihe geçen anlaşmalarla güvence altına aldığı görülmektedir. 

Peygamberimiz evvela Hicretin alt yapısını oluşturmuştur. Hedef ülke 

insanlarının duygudaşlık kurmasını sağlamış ve muhacirlerin korunması konusunda 

biat almıştır. Yesribli’ler de peygamberden ve dolayısıyla muhacirlerden, tutum ve 

davranışlarının zaman içerisinde değişmemesi konusunda söz almıştır. Böylelikle hem 

göç edenler hem de göç alanların hak ve sorumlulukları bir anlaşma, Akabe Biatı ile 

güvence altına alınmıştır. 

Hicretten hemen sonra, Hz. Peygamber Müslüman kitlenin sayısını bilmek ve 

buna göre davranışlarını yönlendirmek kastıyla, muâhatın peşine Medine’de bir nüfus 

sayımı yaptırdı. İslâm tarihindeki ilk nüfus sayımı olarak kabul edilen bu sayımda, 
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toplam nüfusu 10.000 civarında olan Medine’de, 1500 Müslüman nüfus vardı. (Tayyib, 

1958-1959). Hz. Peygamber bu adımlarla muhacirlerin hamileri Ensar ile aralarındaki 

ilişkiyi düzenlemiştir. Medine Vesikası (Küçükaşcı) ile de göçmenlerin yerel halkla 

ilişkilerini hukuki bir zemine oturtmuştur. İzlediği bu yöntemler, göçün yönetilmesini 

ve hedefe ulaşmasını sağlamıştır. Hicretin temel dinamiği Müslümanların canını, 

inancını güvence altına almak, kimliklerini muhafaza ederek yeni nesiller için güvenli 

alan oluşturmaktı. Asla lüks ve rahat yaşantı arzusu söz konusu olmadığı gibi yerel 

halkın göçmenlerden gelecek zarardan emin olmaları da peygamberimizin politikaları 

ile sağlanmıştı.  

Ensar’ın yardımını kabul etmekle beraber muhacirler, Yesriblilere yük olmadan 

yeni hayatlarına adapte olmuşlardır. “Daha önceden Medine'yi yurt edinmiş ve 

gönüllerine imanı yerleştirmiş olan kimseler, kendilerine göç edip gelenleri severler ve onlara 

verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık hissetmezler. Kendileri zaruret içinde bulunsalar 

bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar 

kurtuluşa erenlerdir.” (Kuran, Haşr). Ayeti ile Ensar, Allah’ın övgüsüne mazhar 

olmuşlardır.  

Abdurrahman b. Avf ve Sa’d b. Rebi’ arasındaki muaahat üzerine Sa’d: Ey 

kardeşim ben, Medine’nin zenginlerindenim, malımın yarısını al… Sözüne karşılık 

Abdurrahman’ın teşekkür ederek çarşının yolunu göstermen kâfidir, demesi, 

muhacirlerin sorumluluğunu kendi üzerine almalarına bir örnektir (İbn Sa'd, 1968). 

Akabe Biatı, kardeşlik muahat namesi ve Medine sözleşmesi ile Hz. Peygamberin 

(s.a.v) uyguladığı göç politikasının, dünya tarihinde daha önce eşine ve benzerine 

rastlanmamıştır. Hicreti, hedefine ulaşmış bir göç olarak günümüzdeki göçler ile 

karşılaştırdığımızda, söz konusu politikalar uygulanmadığından farklı hedeflerle 

göçenlerin, hedef ülkeye ciddi manada maddi ve güvenlik sorunları doğurduğuna 

şahit olmaktayız. Göçmenlerin kanunlarda belirtilen statülere uymadıkları ve 

sınırlarını zorladıkları görülmektedir. Yerel halkla kucaklaşmaları için yapılan 

çalışmaların cılızlığı ve göçmenlere sağlanan birtakım pozitif ayrımcılık yerel halkın 

tepkisine yol açmış ve bir düşmanlık olmasa da ötekileştirmeye neden olmuştur. Bu 



Internation Eurasia Migration Conference 
9-13 October 2018, Turkestan, Kazakhstan   
Proceedings Book 

 

128 

 

olumsuzlukları bertaraf etmek için Hz. Peygamberin (s.a.v) göç politikası analiz 

edilerek yeni yol haritaları belirlenebilir.   

3. DOĞU TÜRKİSTAN’IN TARİHİNE KISACA BİR BAKIŞ VE ÇİN’İN 

DOĞU TÜRKİSTAN POLİTİKASI 

Doğu Türkistan bölgesi 1884 yılına kadar Çin tarafından Hsi-ju (Xiyu) batı bölgesi 

adıyla idare edilmiştir. (Baymirza H. , 1975). 1884 yılında ise Çin İmparatorunun 

emriyle bölgeye, “yeni toprak” anlamına gelen Çince’de “Hsin-çiyang” adı verilmiştir. 

(DORAİS, 2005). Uygurca Şincang, Türkçe söylenişiyle, Sincan, Avrupa’da Sinkiang 

(Xinjiang) olarak telaffuz edilmektedir. Hsi-ju yani “batı bölgeleri” sadece Doğu 

Türkistan bölgesi değil, genel bir isim olup Doğu Türkistan dâhil Orta Asya’nın büyük 

bir kısmını ifade etmektedir. (İnayet, 2010).  

Doğu Türkistan’ı istila eden Çinliler 1764-1790 yılları arasında eski idare tarzını 

değiştirerek bölgeyi Cungarya ve Kaşgar vilayetleri olarak bölüp her iki vilayete de 

bir genel vali ve her bir şehre birer vali tayin ettiler. 1766 ile 1815 yılları arasında 

Çinliler yerli beylerin de yardımıyla ciddi karşı koymalarla karşılaşmadan Doğu 

Türkistan’da egemenliğini sürdürdü. (Hayıt, 1975).  

1862’den itibaren Doğu Türkistan’da meydana gelen ayaklanmalar sonucu 1864 

yılında Doğu Türkistan’ın güneyindeki yedi vilayeti esas alan Kaşgariye Devletini ilan 

eden Yakup Bey, İli, Altay, Urumçi ve tüm Doğu Türkistan’ı birleştirmek için 

mücadeleye girişmiştir. (Ahmet, 2010).  

Haziran 1877’de Yakup Bey’in ani ölümüyle oğulları ve kumandanı arasında 

çıkan taht kavgasını fırsat bilen Çin, Doğu Türkistan’ı işgal ederek Yakup Bey’in 

devletine 1878 yılına gelindiğinde tamamen son verdi. (Barış, Doğu Türkistan, 2008). 

Yakup Bey’den sonra 1933 ve 1944 yıllarında iki kez bağımsızlık ilan eden Uygurların 

bu mücadeleleri Sovyet ve Çin güçlerince bastırılmıştır. (Adıbelli, 2007).  

1933 yılında İslamiyet, bağımsızlık, adalet ve kardeşlik esasları üzerine kurulan 

Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti, Sovyetlerin kendi içinde Türk boyları barındırdığı 

için kötü örnek olabileceği endişesiyle, İngiltere de Hindistan için kötü örnek 
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olabileceği için tanımaya yanaşmamışlardır. Kurulan bu yeni devlet Çin ve Sovyet 

güçleri ile uğraşırken bir de kurucu kadronun kendi içinde sürtüşmeleriyle 

uğraşmıştır. (Adıbelli, Doğu Türkistan, 2008).  

1944’te ikinci kez Doğu Türkistan Cumhuriyeti’ni ilan edilmesine rağmen Çin 

1945 yılında Doğu Türkistan sorununu barışçı bir yoldan çözüme kavuşturulması için 

Cumhurbaşkanı Ali Han Töre’ye teklifte bulunarak onu ikna etmiş ve 1945 Ekim’inde 

görüşmelere başlamıştır. (Adıbelli, Doğu Türkistan, 2008, s. 101). Uzun süren 

görüşmeler sonucunda 12 Temmuz 1946 yılında anlaşma imzalanmıştır. Bu 

anlaşmayla, Doğu Türkistan kültürel, iktisadi ve iç siyaset bakımından özel hakları 

saklı kalmak suretiyle Çin’e bağlı kalırken, hükümet 15 Doğu Türkistanlı ve 10 Çinli 

olmak üzere 25 kişiden oluşmuştur. (Baymirza, 1975). 

1949 yılında Çin genelinde yönetimi ele geçiren komünistler 29 Eylül 1949’da 

Urumçi’de de iktidarı ele geçirirken 1951 yılı sonuna kadar çıkan tüm ayaklanmaları 

bastırırken Askeri Kontrol Komiteleri kurarak Doğu Türkistan’da komünistlere karşı 

savaşan 72.705 kişiyi idama mahkûm etmiştir. (Baymirza, 1975). Böylelikle kominizim 

yönetiminin uyguladığı insanlık dışı politikalar nedeniyle, Uygurların yaşam 

mücadelesinde varlıklarını koruyabilmek için göç alternatif bir çözüm olmuştur. 

Dönem dönem bireysel ve kitlesel göçler gerçekleşmiştir.  

Çin’in devlet politikasının Uygurlar ile ilgili uygulamaları hakkında akademik 

araştırmalardan edindiğimiz bilgilere göre; Çin’in Doğu Türkistan politikasını, Nur 

Shahadah Jamil, 1949’dan günümüze dört aşamaya bölmektedir. İlk aşamada 1949-

1976 arası dönemi, ikinci aşamada 1977-1990 arası dönemi, üçüncü aşamada 1991-2000 

arası dönemi, dördüncü aşamada ise 2001-2009 arası dönemi incelemiştir. (Shahadah, 

2011). 

1949-1976 arası dönem: 1949 yılında Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla 

Orta Asya’da etnik bağı olan Şincan’a karşı Çin ayrılıkçı eğilimleri azaltmak, toprak 

bütünlüğünü güçlendirmek ve Çin’e entegre etmek için erken dönemde hoşgörülü bir 

politika izlemiş, zamanla “Çin İslam Derneği” aracılığıyla dini kurumları kontrol 

altına almaya çalışmıştır. 1954 yılında bölgede kontrolü sağlamak için Şincan Üretim 



Internation Eurasia Migration Conference 
9-13 October 2018, Turkestan, Kazakhstan   
Proceedings Book 

 

130 

 

ve İnşaat Topluluğunu kurmuştur. 1958 yılında Mao’nun ileri sıçrama planıyla birlikte 

hoşgörü politikası bırakılarak asimilasyonist politika izlenmiş, bölgeye devlet destekli 

Hanlılar göç ettirilmeye başlanmış bunun yanında zorla kültürel homojenleşmeye 

gidilmiştir. 1950 ile 1978 yılları arasında bölgeye 3 milyon Hanlı göç ettirilmiş sonuç 

olarak 1953’te 300 bin olan Hanlı sayısı 1990’da 6 milyona çıkmıştır. 1960’ların başında 

Sincan ve diğer azınlıklara yaklaşım biraz ılımlı olsa da 1966-1976 arası süren Kültür 

Devriminde olaylar tekrar tersine dönmüş, Han olmayanlar az gelişmişlik sembolü 

görülmüş, Şincanlı ve Han olmayanlara karşı asimilasyon politikası en üst seviyelere 

çıkmıştır. (Shahadah, 2011). 

1977-1990 arası dönem: Mao’nun ölümüyle sona eren Kültür Devriminin etkileri 

bu dönemde hala bölge üzerinde devam etmiştir. Kültür devrimi Uygurlara göre 

sosyal ve siyasi bir saldırı değil aynı zamanda kendi özgün kimliklerine yapılmış bir 

saldırıydı. Deng Xiaoping 1978-1979 yılında iktidara geldiğinde Çin’de ekonomik 

reformlara başlanmış Sincan’da da daha hoşgörülü bir döneme girilmiştir. Uygurlar 

bu dönemde tarihlerini ve kimliklerini yeniden tanıma fırsatı bulmuş fakat 

1980’lerdeki öğrenci gösterileri, 1989 Tiananmen Olayı ve 1990 Baren baskınından 

sonra tekrar bağımsızlık arayabilecekleri korkusuyla yeniden yasaklarla 

karşılaşmışlardır. (Shahadah, 2011) . 

2002 yılında Çin tarafından yasadışı olarak görülen kitapları, yazıları, müzikleri 

yasaklandı. Çin’in uygulamaya çalıştığı bu kültürel liberizasyon başarısız olmakla 

birlikte Çin bunu son yıllara da taşımış bunun yanında Han göçü ve ekonomik 

eşitsizlikler Uygurların tepkisine yol açmıştır. (M, 2005). 

1949 ile 2008 yılları arasında değişen Şincan Uygur Özerk Bölgesi nüfus 

verilerine göre her geçen gün artan Han Çinlisi göçü Uygur nüfusunun oransal olarak 

azalmasına yol açmakta ve Uygurların güçsüz duruma gelmesine sebebiyet 

vermektedir. Başkent Urumçi’deki nüfus yapısı şöyledir. Genel nüfusun 1,5 milyonu 

Han Çinlisi, 266 bini Uygur’dur. Geri kalanlar Kazak, Hui gibi diğer etnik gruplardır. 

Nüfusun oransal olarak % 75’i Han Çinlisi, % 12,79’u ise Uygur’dur. (Hasan, 2010). 
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Bununla birlikte 2008 yılı rakamlarına göre Şincan Uygur Özerk Bölge’sinin 

toplam nüfusu 21,3 milyondur. Bu nüfusun 9,8 milyonu Uygur, 8,5 milyonu Han, 

yaklaşık 1,5 milyonu Kazak, 958 bini Hui’dir. (HOWELL, 2011). Tüm bu sayısal veriler 

Asimilasyon politikasının başarı oranının resmi rakamlarla ortaya koymaktadır. 

Nüfus, ekonomi, temel hak ve hürriyetlerdeki Uygurların aleyhine olan bu gelişmeler, 

varlıklarını koruma amacıyla vatanlarını terk etmelerine neden teşkil etmektedir.  

Eğitim alanındaki fırsat eşitsizliği, dinleri olan İslam’ı öğrenme ve yaşayabilme 

özgürlüğü, tarihi ve kültürleri ile olan bağlarının koparılmasına yönelik uygulamalar 

nedeniyle İslam’da korunması emredilen beş esas için Uygurlar göç etmek zorunda 

kalmaktadır. Şartlar gerektirdiğinde hicret müminler için hem bir hak hem de bir 

sorumluluğu ifade etmektedir. (Şerafettin, 1986). 

Zarûriyyât, en üst düzeydeki yararları, yani toplumun varlığı ve dirlik düzenliği 

için vazgeçilmez temel hak ve değerleri ifade eder. Bunlar genel makāsıd kısmına 

dâhil olan hayat (can), nesil (nesep, ırz), akıl, mal ve dinin korunması şeklinde 

özetlenir ve literatürde “zarûriyyât-ı hamse, makāsıd-ı hamse, külliyyât-ı hams” gibi 

adlarla anılır. (Boynukalın). Uygur Türkleri de  can, nesil, akıl, mal ve dinlerini 

korumak için göç etmek zorunda kalmışlardır. 

4. UYGURLAR TÜRKLERİNİN GÖÇ NEDENİ 

Çin Halk Cumhuriyeti Anayasası’nın 59, 65, 114 ve 116. maddelerinde; “Milli Halk 

Kurultayı’nda, Halk Kurultayı Daimi Komitesi’nde, yerel idarelerde etnik azınlıkların 

eşit temsili vurgulanmış ve özerk yönetimlerin bölge milliyetinin politik, ekonomik ve 

kültürel kimliklerini geliştirmede belirli düzenlemeler yürürlüğe koyma hakkına 

sahip olduğu” 116. maddesinde bildirilmiştir. Ve 4. Maddesinde ise; “milliyetlerin 

eşitliği belirtilmiş, özerk bölgelerde azınlıkların haklarının korunması için “özerklik 

organları” tesis edildiği vurgulanmıştır. Anayasanın 4. maddesi son paragrafında, 

121.ve 119.maddelerinde; “kendi yazı dillerini koruma, geliştirme, kendi gelenek ve 

göreneklerini koruma ve yenileme hakkı” 121. maddesi ile de “milli ve kültürel 

mirasları koruma ve tanzim etmede, milli kültürü devam ve geliştirmede özerk 

yönetimin bağımsız hareket edeceği” 119. Maddesinde bildirilmiştir. Ancak Çin Halk 



Internation Eurasia Migration Conference 
9-13 October 2018, Turkestan, Kazakhstan   
Proceedings Book 

 

132 

 

Cumhuriyeti Anayasası’nın ilgili maddeleri incelendiğinde ve uygulamanın nasıl 

olduğu BM’ce izlendiğinde belirtilen hakların verilmediği, yasalarda belirtildiği gibi 

özerk bölge yöneticilerinin “karar verici” özelliğinin olmadığı ve yerel sorunlarla ilgili 

maddi ve manevi hiçbir teminatın gerçekte bulunmadığı görülmüştür. (Doğu 

Türkistan İnsan Hakları, 2010). 

Öte yandan Çin rejiminin sorunlu uygulamalarından biri de zorunlu göç 

politikası olduğu ve Çin Hükümeti, Doğu Türkistan’ın demografik yapısını değiştirme 

politikası çerçevesinde Uygurları, Çin’in diğer bölgelerine zorla göçe tabi tutmakta 

olduğu söylenmektedir. (Doğu Türkistan İnsan Hakları, 2010). 

Kanunda belirtilen hükümlerin pratikten yoksunluğu Uygurların varlık 

mücadelesi vermesine neden olmuştur. Ülke sınırları içinde mevcut haklarını 

alabilmek için her kısıtlama karşısında meşru ya da gayrı meşru eylemler 

yapmaktadır. Eylemler yeni kısıtlamalara yeni kısıtlamalarda daha kapsamlı 

eylemlere dönüşmesinden, kimliğini korumak inancını yaşayabilmek için göç etmek 

zorunda kalmaktadırlar. 

Fıtri özelliklerini, özgün milli ve dini değerlerini, dindarlıklarını, kendilerine 

miras bırakılan ananelerini korumak ve yaşatmak amacıyla Uygur Türkleri, 

Afganistan, Pakistan, Hindistan, Türkî Cumhuriyetler, Müslüman olmaları itibariyle 

Arap Ülkeleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Avrupa Ülkeleri, Avustralya ve ABD gibi 

ülkelere göç etmektedirler. Farklı coğrafyalara yapılan bu göçler, Uygurlar açısından 

sosyal hayatın her boyutunu etkileyen ve oldukça karmaşık bir etki alanına sahip 

olduğu için; sosyoloji, psikoloji, antropoloji, siyaset bilimi, tarih, coğrafya, ekonomi, 

demografi ve hukuk gibi birçok disiplinin tarafından incelenmeyi gerektiren 

disiplinler arası bir sorun haline gelmiştir. Zira ülkelerinde yaşadıkları baskı ve 

zulümden kurtulmak, varlıklarını muhafaza edebilmek için verdikleri bu mücadele 

sırasında, Uygurlar için meşru ya da gayrı meşru gerçekleşen göçler travmalara, stres, 

yaşam güçlüklerine, iş bulma, eğitime devam edebilme, sağlık ve sosyal hizmete 

erişim, iletişim ve ayrımcılık gibi yeni sıkıntılara sebep olmaktadır. Ayrıca geride kalan 
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yakınları ile haberleşme,  maddi ve manevi sıkıntılarına ilişkin kaygıları da farklı 

psikolojik ve sosyolojik problemlere neden olmaktadır. 

Göç, algıdaki değişim ile başlayan, mekânda yer değiştirme ile devam eden ve 

varılan yere uyumla tamamlanan bir süreçler bütünü olarak değerlendirilmektedir. 

(Çakır, 2011). Göçün bu anlamdaki aktörü, değişime bağlı olarak davranan, süreçleri 

başından sonuna dek yaşayan ve sonuçlarını tüm olumsuzluğu ile birlikte yıllarca 

tecrübe eden insandır. (Aydemir, 2017). 

Göç, çeşitli etkenlerin insan zihninde meydana getirdiği istemli/kasıtlı ya da 

istemsiz güdülenmelerin, mekânda yer değiştirme amacıyla eyleme dönüşümü ile 

başlamaktadır. Mekânda yer değiştirme, konaklama, yerleşme, uyum ve bütünleşme 

aşamalarıyla devam etmektedir. Göç edilen, yerleşilen yerde uyum gerçekleşemediği 

takdirde, göç başarıyla tamamlanmış bir süreç olmaktan çıkar. Çünkü gittiği yere 

uyum sağlayamamış bireyler, aileler ya da gruplar, potansiyel birer göçmen olarak 

değerlendirilirler ve bu kesimlerin ilk fırsatta yeniden yer değiştirme eğiliminde 

olacakları yüksek bir ihtimal olarak görülmektedir. (Çakır, 2011). 

Çin Pasaportu ile göç eden Uygurlar, gittikleri ülkelerde, Çin ile ülke ilişkilerinin 

derecesine göre karşılanmaktadır. Özellikle de 11 Eylül sonrası Çin pasaportu ile 

dünya üzerinde seyahat eden, eğitim alan, iltica eden, ticari ilişkilerini sürdüren 

Uygurlar, birçok problemle karşı karşıya kalmaktadır. Sorunların çözülemez hale 

geldiği ve tıkandığı durumlarda ise amaçlarına ulaşabilmek için Uygurlar göç etmek 

için tekrar yeni hedef ülkeler aramak zorunda kalmaktadırlar.  

Din Eğitimi almak için Mısır’a gelen Uygur öğrencilerin 2017 yılı haziran ayında 

tutuklanmaları ve sınır dışı edilmeleri söz konusu olmuştur. Çin ve Mısır hükümeti 

kanunlarını hiçbir şekilde ihlal etmeyen, amaçları sadece özgür bir şekilde eğitim 

almak olan öğrenciler tutuklanarak Çin’e iade edilmiştir. (Alsaafin L. , 2017). 

Nesillerini korumak maksadıyla göç eden Uygur ebeveynleri ise bambaşka 

sorunlar beklemektedir. Hedef ülkede eğitim, meslek ve iş belgelerinin geçerliliğinin 

sağlanamaması ya da işlem sürelerinin uzaması gündelik yaşamsal problemler 

oluşturmakta. Daha büyük bir tehdit ise sınırlı süresi olan Çin pasaportları ile 
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müracaat ettikleri oturma izni, vatandaşlık gibi başvuruların uzun zaman alması 

sorunudur. Zira bürokrasideki işleyişin hızının yetersizliği, pasaportların sürelerinin 

dolması, konsolosluklar tarafından yenilenmemesi ya da Çine geri dönme 

zorunluluğu gibi sorunlara yol açmaktadır. Süresi bitmiş pasaportla yaşantısına 

devam etmek ise hem kaynak hem hedef ülkede mülteciyi hukuksuz konuma 

düşürmektedir. Kendisi için olmasa da çocukları ve gelecek nesilleri korumak 

amacıyla, kurmuş olduğu düzeni terk eden bu insanlar aradıkları çözümün aksine 

yeni çıkmazlara girmektedirler. 

Doğu Türkistan’da uygulanan nüfus planlaması, göç politikaları, baskı rejimine 

karşı yapılan eylemler, zorunlu göç, Han Çinlilerinin ülkeye yerleştirilmesi gerekçeleri 

ile Uygur Türklerinin nüfusunun hızlı bir şekilde azaldığı; Çin’in resmi 

istatistiklerinde açıkça görülmektedir. Asırlardır Türk toprağı olan Doğu Türkistan’ın 

sınırları içerisinde uygulanan eritme, soykırım politikası ile Mete Han’ın vermediği 

topraklarımız elimizden gitmektedir.  

Göç eden Uygurlar için bir diğer tehlike ise hedef ülkelerde radikal gruplara 

dâhil olmak. Din öğreniminin yasaklanması nedeniyle, kendilerine yapılan her türlü 

irşad ve tebliğ faaliyetine olumlu bakmaları, maalesef taleban-ışıd gibi örgütlerin üye 

ihtiyacını karşılamak için açık hedef olmalarına neden olmaktadır.  

Son beş yıl içerisinde toplam 18.000.000 Uygur Türkiye’ye giriş yapmış, bu sayı 

2017 yılının ortalarından günümüze kadar azalmıştır. Bugün 16.000.000 civarında 

kalan Uygur göçmenlerin 2000’i çeşitli örgütlere dâhil olmuş ya da farklı yollarla başka 

ülkelere göç ettiği tahmin edilmektedir. 

Göçmen durumunda ki Uygurlar ise hedef ülkenin etnik, kültürel, ırk 

özelliklerinden büyük farklılıklar gösterdikleri için milli, dini kimliklerini 

yitirmektedirler. Amaçları asimile olmamak, yok olup gitmemek varlıklarını, kültürel 

dini miraslarını muhafaza etmek için göç etmek iken gelinen noktada hedeften 

uzaklaşmışlardır. 745 Tarihinden günümüze kadar çok büyük bir medeniyetin 

mirasçısı olan Uygurlar,  soykırım, asimilasyon, asimile olmamak için dejenerasyon ile 

karşı karşıyadır. 
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5. EĞİTİM AMAÇLI GÖÇ EDEN UYGUR GENÇ İLE KISA RÖPORTAJ 

1. Nerelisiniz? 

-Doğu Türkistanlı bir Uygur Türkü’yüm. 

2. Vatanınızdan neden ayrıldınız? 

-Ülkemizi Çinliler işgal ettiği için İslami ilimler öğrenme şansımız olmadığı ve 

dinimizi hayatımızda yaşamamız mümkün olmadığı için ve ilim almak için 

Ülkemizden ayrıldık. 

3. Vatanınızdan ayrılmadan önce gideceğiniz yere ilişkin plan yaptınız mı? 

- Evet, plan yaptım benim hedefim dini bir eğitim almak olduğu İçin İslam Üniversitesi 

olarak el- Azher Üniversitesi’nde eğitim almayı planlamıştım. 

4. Gideceğiniz ülkeyi hangi kritere göre seçtiniz? 

- Gideceğim ülkeyi kendi ülkemde yaşayamadığım dinimi öğrenme ve yaşama olan 

ihtiyacım belirledi. Dinimi öğrenmek için kaynak dil olan Arapçayı en iyi 

öğrenebileceğim seçenek, köklü bir eğitim kurumu el-Ezher üniversitesi olarak 

biliniyordu. Kararımı belirleyen bu bilgidir. 

5. Yolculuğunuz ve göçünüz sırasında hangi zorluklarla karşılaştınız? 

- İlk olarak ailemden ayrılmak çok zor geldi. Bir de sınırdan geçerken yani ülkemizi 

terk ederken yönetimin memurlarının kontrolleri insanlık onuruna yakışmayacak 

kadar rahatsız ediciydi. Tabi bir de gittiğimiz yerlerde konsolosluklarla iletişim 

zorlukları vardı. 

6. Göç sırasında size eşlik eden ya da sorumluluğunu taşıdığınız, refakat ettiğiniz 

kimse var mıydı? 

- Evet vardı. Sorumluluğunu taşımadım ama ağabeyimle birlikte göç ettik.  

7. Sizinle aynı ortamda göç eden bayanlar var mıydı? Onların yaşadığı hangi 

sıkıntılara şahit oldunuz? 
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- Evet, vardı, ciddi sıkıntılar yaşayan, yüzü kapalı peçeli soydaşımız olan 

hanımefendiler, olanlar yüzünü açmak, uzun elbise giyenler elbiselerini kısaltmak gibi 

sıkıntılar ve utançlar yaşadılar.   

8. İlk göç ettiğiniz ülke Mısır İslam Cumhuriyetinde aradıklarınızı bulabildiniz mi? 

- Evet, bulmuştuk ama tam olarak değil. Dinimizin kaynak dilini ve İslami ilimleri 

almak için ideal bir ülke olsa da Mısır’ı kendi evimiz, yurdumuz gibi benimseyemedik. 

Kültürleri ve dilleri bizimkinden çok farklı olduğu için gurbet sızısını damarlarımıza 

kadar hissettik. Yemek kültürü de bizimkine benzemediği için zordu. 

9. Mısır’daki siyasi olaylar sizi etkiledi mi? 

- Mısır’daki siyasi olaylar çok etkiledi. Çin Yönetiminin yaptığı baskılar sonucu kendi 

iç siyasetine yeni sorunlar eklemek istemeyen Mısır, Çin ile siyasi ve ekonomik 

ilişkilerini dengede tutabilmek için Uygur öğrencileri tutukladı, Çin yönetimine teslim 

etti. Bu duruma şahit olduktan sonra hepimiz hayali hüsrana uğrayarak Mısır’ı terk 

etmek zorunda kaldık.   

10. Türkiye’ye gelme nedeniniz nelerdi? 

- Türkiye Cumhuriyeti Devleti yıllardır Uygur Türklerini himaye eden, onlara en 

güzel şartları sunan Dünya üzerindeki tek ülkedir. Göçmen kimliğimizle vatansızlık 

yaşadığımız anlarda bunu en iyi şekilde anladık. Eğitim hayatımı en güzel şekilde 

güvenle sürdürebileceğim ülke olduğu için Türkiye’ye geldim. 

11. Mısır ve Türkiye’yi Karşılaştırdığınızda göç etme amacınıza hangi ülkenin 

sağladığı şartlar sizi daha fazla memnun etti? 

- Dil, kültür birliği, dini yaşama şekli, güvenlik, adalet gibi birçok konuda bizi tatmin 

eden ülke Türkiye’dir. Sokağa çıktığımızda ya da resmi dairelerde Uygur Türkü 

olduğumuzu anlayan herkes bize destek oluyor. Mısırda bu yoktu. Bizden çok önce 

gelen yerleşen vatan davası yürüten soydaşlarımızda bizlere yardımcı oluyor. Değil 

Mısır dünyanın başka hiçbir yerinde bu şartları bulacağımı sanmıyorum. Türkiye’den 

memnunum.  
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12. Vatanınızdan ayrılmadan önce hedeflediklerinize ulaşabildiniz mi? 

- Vatanımızdan ayrılmadan önceki hedeflerimiz çok büyük olduğu için tam olarak 

ulaşamadık ama ulaşmak için çaba gösteriyoruz. Bize sağlanan imkânları en iyi şekilde 

kullanarak, dini, milli kültürümüzü diri tutarak Uygur neslinin kimliğini koruyarak 

mirasımıza sahip çıkmayı hedefliyoruz. 

13. Eğitiminizi tamamladıktan sonra gelecek için planlarınız nelerdir? 

- Eğitimimi tamamladıktan sonra ülkeme dönmek istiyorum, burada aldığım eğitimle 

ülkeme kendi hissimi katmak ve halkım için elimden ne geliyorsa yapmak istiyorum.  

14. Mısır ve Türkiye dışında Uygurların göç ettiği başka ülkeler var mı? 

- Evet, var, dünyanın her tarafında ama çoğunluk olarak Türkiye’deyiz. Amerika, 

Avrupa Ülkeleri, Avustralya, Ortaasya Türk Cumhuriyetleri… 

15. Söz konusu ülkelerdeki soydaşlarınızın karşılaştıkları sıkıntılar konusunda bilginiz 

var m? Siz başka bir ülkeye yeni bir göç gerçekleştirmeyi düşünüyor musunuz?  

- Aldığımız duyumlara göre Canada, Avustralya ve Avrupa ülkelerindeki 

soydaşlarımiz, rahat bir yaşama sahip olsalar da inanç özgürlüğü noktasında sıkıntı 

içindelermiş. Söz gelimi Avustralya da ki bir ablamızın anlattıklarına göre 

Hıristiyanlık dersi alıyorlarmış. Avrupa’da ise çocuklarına ailelerin dinimizi 

öğretmeleri yasakmış. Reşit olunca kendileri seçerlermiş. Aile içinde problem 

yaşandığında hükümetler çocuklarını ailelerinden alıyormuş. Tabi bunlar sadece 

yaşayanların anlattıkları. Bu ülkelere göç edenler inanç özgürlüğü noktasında 

sanıyorum amaçlarına ulaşamıyorlar. 

- Hayır, Şimdilik başka bir ülkeye göç etmeyi düşünmüyorum sadece ve sadece kendi 

ülkeme. 

16. Şuanda size sağlanan hak ve sorumlular nelerdir? 

- Soydaş olduğum için Türkiye’de yaşayan diğer göçmenlere göre daha şanslıyım. 

Devlet ve millet olarak bizlere sahip çıkılıyor. Üniversiteye devlet eliyle yerleştirildik. 
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Bize tanınan haklara layık olmak için şimdi benim tek sorumluluğum elimden gelince 

çalışmak  

17. Uygur Türklerinin gelecekte Türkiye Cumhuriyeti Devletinden beklentileri var mı? 

- Şuanda Türkiye Cumhuriyetinden beklediğimiz bize daha iyi yardımcı olması 

davamıza sahip çıkmasını bekliyoruz. Burada eğitimizi tamamladıktan sonra 

vatanımıza dönmemiz için siyasi girişimlerde bulunmasını, aldığımız ilmi oraya 

taşımamıza yardımcı olmasını bekliyoruz. 

 18. Sorularımıza verdiğiniz cevaplarla yaptığınız paylaşım ve çalışmamıza 

sağladığınız katkılar için çok teşekkür ederiz. 

- Vatanım ve milletim için yapılacak bilimsel bir çalışmada katkı sağlayabildiysem ne 

mutlu bana. 

6. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Bugüne dek Ulusal ve uluslararası göç sempozyumlarında soykırımın eşiğinde olan 

derin br medeniyetin mirasçısı Uygurların durumunun gündeme gelmediğini 

üzülerek paylaşmak istiyorum. Birçok STK ve Doğu Türkistanlı Uygurlara ait dernek 

ve basın yayın organının çalışmalarıyla duyuru ve bilgilendirmeler yapılmakta ise de 

sorunların gerçekçi bir zemine oturtularak çözüme ilişkin adımlar henüz atılmamıştır.  

Bu adımların kararlı, etkili ve güçlü bir şekilde atılabilmesi için güçlü bir devletin 

desteği olması şarttır. Soydaş ve kardeş olmamız itibariyle bu desteğin Türkiye 

Cumhuriyeti Devleti ve Türkî Cumhuriyetler tarafından beklemekte biz Uygurların 

en tabii hakkı olduğunu düşünmekteyiz.  

Bugün Türkiye Cumhuriyeti devleti Uygurların tüm sorunları ile yakından 

ilgilenmektedir. Uygurlara ait vakıf, dernek ve STK’lar Türkiye’nin sağladığı tüm 

imkânlardan faydalanarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bizim geliştirmek 

istediğimiz bakış açısı ise bugüne dek yapılana gelenlerin üzerine yeni bir tuğla 

eklemek. Ekleyeceğimiz bu çalışma önerisi ise planlamanın uzak hedefini 

oluşturmakta. Yakın hedef Uygurların bugün yaşadıkları sıcak sorunlara geçici acil 

çözümler sunmaktır, bu zaten yapılmaktadır. Uzak hedefimiz ise neslin ve Uygur 
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medeniyetin yok olmaması zira eğer medeniyetin mirasçılarını muhafaza edebilirsek 

elbet bir gün devlet kuracak imkânı elde edeceklerdir.  

Medeniyetin sürdürülebilmesi için tarihi ve kültürel bağlarının sağlam halkalar 

şeklinde gelecek nesillere aktarılması esastır.  Günümüzde Orta Asya 

Cumhuriyetlerindeki Uygurlar, kendi çabaları ve hükümetlerin manevi ve maddi 

desteğiyle kendi milli kültürünü geliştirme yolunda çaba sarf etmektedirler. 

Kazakistan Hükümeti, Uygurca eğitim veren ilkokul ve ortaokul eğitiminin devamlı 

gelişmesini devlet yatırımı ve projesiyle desteklemektedir. Her sene devlet büyük 

yatırımlarla Uygurca ilkokul ve ortaokul ders kitaplarını yayımlayıp binlerce Uygur 

çocuğunun kendi ana dilinde eğitim görmesini desteklemektedir. Kazakistan 

hükümeti Uygur okullarına yönelik kendi milli dilinde ders anlatma, Kazakça ve 

Rusçayı önemli ders olarak okutma siyaseti uygulamaktadır. Dolayısıyla Uygur 

çocukları bütün dersleri kendi ana dilinde almaktadırlar. Bu dünyada tek örneği olan 

uygulama için Kazakistan Cumhuriyeti devletine şahsım ve Uygur nesli adına minnet 

ve şükranlarımı sunmayı bir borç telakki ederim. Uygur çocuklarının milli kimliği ve 

mirası ile bağlarını sağlamlaştırmak için Uygur Okulları örneğinin Türkiye 

Cumhuriyeti devleti ve diğer Türkî cumhuriyetlerinde çoğaltılmasının,  milli 

kimliğimizin muhafazasına ciddi katkıları olacaktır. 

Acılarımızın basın yayın medya aracılığı ile dünyaya duyurulması, ne yazık ki 

bize istediğimiz sonuçları vermemektedir. Uluslar arası hukukun işleyişi ile bizim 

acılarımızın dindirilmediğine, bağımsızlığımızın elimize verilmediğine hep birlikte 

şahidiz. Gerçekçi çözümler için göçmen Uygurlar ve STK’lar arasında güçlü bir 

ittifakla kucaklaşma olması şarttır. Böyle bir kucaklaşma ancak bir üst akıl ile 

gerçekleşebilir. Bu üst akıl ise tüm mazlumların hamisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti 

ve Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan eliyle mümkündür.  

Türkiye Cumhuriyeti Devletinde, Türk Dünyasından Sorumlu bir devlet 

bakanlığının kurulması hem sorunların çözülmesi hem de Türkiye’mizin gücüne güç 

katması açısından çok önemli bir adım olacaktır. Böyle bir bakanlığın kurulması, bir 

yandan Çin ile devlet ilişkilerini olumlu sürdürürken öte yandan göçün hedefindeki 
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ülke olarak Türkiye’nin kaynağında göçü yönetmesi ve vatan toprağının tamamen 

boşalmamasını sağlayabilir.   

Türkiye’ye göç eden Uygurların, eğitim aldıkları alanlarda çalışma olanağının 

sağlanabilmesi için Uygur iş adamlarının koordine edilmesi ile hastane, okul gibi 

kurumların oluşturulması hem göçmenler için bir kolaylık olacak hem de devletin 

yükünü hafifletecektir. 

2012 yılında, Almanya’nın, Frankfurt kentinde, Avrupa Balkan Rumeli Türkleri 

Kültür ve Dayanışma Derneği Bir panel düzenlemiştir. Türkiye Cumhuriyeti 

Devletinin yetiştirdiği güzide tarihçimiz Prof. Dr. İlber Ortaylı, konuk olduğu panelde, 

“Türkiye, gelecekteki nüfusunu sağlama almak istiyorsa mutlaka, örneğin dil zorluğu 

olmayan Asya’dan, Çin’deki Uygur bölgesinden yeni göçmene kapısını aralamak 

zorundadır” şeklinde bir öneride bulunmuştur. (Bayer, 2012) 

Çin’in ipeğine, tatlı sözüne …vs. kanmayalım, neslimiz yok olmasın, asimile 

olmayalım, dejenere olmayalım fakat topraklarımız da Uygursuz kalmasın. 

Topraklarımızda yaşamımızı sürdürebilmek için Çin Anayasasında var olan 

haklarımızı kullanmak, bu hızlı yok oluşun önüne geçebilmek en acil ihtiyaçtır. Bugün 

bağımsız birer devlet olan Türk devletlerinin Çin ile savaşmaları, Doğu Türkistan’ı 

kurtarmaları ve bağımsızlığımızı armağan etmeleri realetiye uygun değildir.  

Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin Uygur soydaşları için uluslar arası hukuk 

çerçevesinde Çin Anayasasının, Uygurlara tanımış olduğu hak ve hukuklarının 

uygulanması hususunda girişimlerde bulunması en hayati adımdır. Böylelikle göç, 

kaynak ülkede yönetilerek, göçün hem hedef ülkeye hem de kaynak ülkeye 

oluşturacağı sıkıntılar önlenebilecektir ve Uygur nesli muhafaza edilecektir. 
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Avrasya’da Turizm Hareketliliği ve Kapasite Kullanımının Veri 
Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi: Kırgızistan Örneği 
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Özet 

İnsanların ekonomik gücünün iyileşmesi, eğitim ve kültür seviyelerinin artması, boş 
zaman bilincinin oluşması ve turizm türlerinin çeşitlenmesi gibi etkenler bu 
hareketliliğin yaşanmasındaki en önemli unsurlardandır. Tüm bu olumlu gelişmelere 
paralel olarak turistik tesislerin sayıları da artmaktadır. Ancak turizm tesislerinin 
kapasite kullanımı ile ilgili çalışmalar ise genel olarak yüzeysel yapılmaktadır. 
Hazırlanan bu çalışma daha çok üretim ve hizmet sektörlerinde tercih edilen “Veri 
Zarflama Analizi (VZA)” ile turistik tesislerin kapasite kullanımını belirlemek 
amacıyla yapılmıştır. VZA etkinlik analizinde karşılaşılan zorlukların giderilmesinde 
oldukça yaygın tercih edilmektedir. Bundan dolayı bu çalışma özellikle son yıllarda 
Avrasya’da hızla gelişen turizm hareketlerini incelemek ve tesislerin kapasite 
kullanımı üzerine yoğunlaşmıştır. Çalışma Kırgızistan’da 2016 yılında yaşanan turizm 
hareketliliği sonucu ülkenin farklı bölgelerindeki tesislerin kapasite kullanımını analiz 
etmeye yönelik hazırlanmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Avrasya, Turizm Hareketliliği, Veri Zarflama 

An Assessment of Tourism Mobility and Capacity Utilization in 
Eurasia on the Basis of Data Envelopment Analysis: Kyrgyzstan 

Sample  

Abstract 
Factors the improvement of people's economic power, the increase of education and 
culture levels, the formation of leisure-time consciousness and the diversification of 
tourism types are the most important factors in experiencing this movement. Parallel 
to all these positive developments, the number of tourist facilities is increasing. 
However, studies on the capacity utilization of tourism facilities are generally done 
superficially. This study was carried out with the aim of determining the capacity 
utilization of tourist facilities with "Data Envelopment Analysis (DEA)" which is 
preferred in production and service sectors. DEA is widely preferred in solving the 
difficulties in efficiency analysis. Therefore, this study has focused especially on 
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exploring the rapidly developing tourism movements in Eurasia in recent years and 
capacity utilization of facilities. The study was designed to analyze the capacity 
utilization of facilities in different regions in Kyrgyzstan as a result of tourism mobility 
in 2016. 
Key Words: Eurasia, Tourism Mobility, Data Envelopment 

1. GİRİŞ 

Avrasya kavramını ilk kez Prusyalı bilim adamı Alexander von Humboldt 

kullanmıştır. Doğa bilimcisi olan Humboldt, 1849 yılında yayınladığı “Kosmos” isimli 

eserinde Avrupa ve Asya’nın tamamı için ilk kez bu kavramı kullanmıştır (Akademik 

Kaynak, 2018). Alan yazına göre Avrasya, Avrupa ve Asya’nın kesiştiği coğrafyayı 

kapsamaktadır. Söz konusu coğrafya, Avrupa’nın doğusu ile Asya’nın batısını merkez 

alan, oldukça büyük ve jeopolitik öneme sahip olan Afganistan, Azerbaycan, 

Ermenistan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ve 

Türkmenistan’ın dahil olduğu 9 ülkeden oluşmaktadır. Bu ülkeler üzerinde Rusya, 

Türkiye ve İran gibi ülkelerin etkileri bulunmaktadır (Sandıklı, 2011: 9). Son yıllarda 

bu coğrafyada Çin’in de önemli etkilerinin olduğu görülmektedir.   

Avrasya bölgesinde yer alan ülkelere bağımsızlıkları sonrasında kültür, turizm 

ve ticaret alanında gelişmesi için bir takım ayrıcalıklar tanınmıştır. Bu kapsamda BM 

“İpek Yolu Bölgesel İşbirliği” projesi çerçevesinde Çin, Kazakistan, Kırgızistan, 

Özbekistan ve Tacikistan’ı sürdürülebilir turizm açısından desteklenmiştir. Proje 

doğrultusunda Tarihi İpek Yolu güzergâhında bulunan eserlerin envanteri çıkarılmış, 

turistik merkezlerin hizmet kalitesi artırılmış, tarihi ve doğal eserlerin korunması 

sağlanmıştır (Elsən, 2017).   

Avrasya çok sayıda akarsuyu, gölü, bakir doğası, zengin faunası, florası, doğa, at 

ve dağcılık gibi birçok alternatif turizm türlerine sahiptir. Tarihi İpek Yolu ve jeopolitik 

konumundan dolayı tarihi süreç içerisinde farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve 

bunlara ait zengin tarihi, sosyal ve kültürel değerler Avrasya turizmi için oldukça 

önemli potansiyel oluşturmaktadır. Ayrıca bölgede bulunan Astana, Almatı, Bişkek, 

Buhara, Hive, Merv, Semerkant ve Taşkent gibi oldukça zengin turistik zenginliği 

barındıran tarihi şehirler; Ahmed Yesevi, Biruni, Cengiz Aytmatov, Edip Ahmed, 

Firdevsî, İbn-i Sina, Kaşgarlı Mahmud ve Yusuf Has Hacib gibi bilim, sanat, kültür, 
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din, edebiyat vb. alanlarda pek çok çalışmaları olan alimin yaşadığı bölge olması 

bakımından da dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olabilecek potansiyele 

sahiptir. 

Yukarıda da bahsedildiği gibi tarihi süreçte büyük devletlere ve 

imparatorluklara ev sahipliği yapmış olan Avrasya, turizm sektörünün 

geliş(tiril)mesine etki eden birçok unsura sahiptir. Ancak bölgede güvenlik sorunu, alt 

ve üst yapı eksikliği, yetersiz hukuki düzenlemeler, yeterli sayıda yabancı partnerin 

olmaması, tanıtım yetersizliği, en fazla turist gönderen ülkelere uzak olması, 

uluslararası tarifeli ve direk uçuşların yetersiz kalması gibi olumsuzluklardan dolayı 

turizmde arzu edilen sonuçlar elde edilememiştir. Tüm bu olumsuzluklara bir de 

yanlış veya eksik kapasite kullanımı eklenince turizm açısından bir takım 

olumsuzlukların yaşanması da kaçınılmaz olmuştur. Bundan dolayı hazırlanan bu 

çalışma, bölgede turizm açısından faaliyet gösteren konaklama işletmelerinin kapasite 

kullanımını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen 

veriler bölge ve sektörlerle ilgili benzer çalışmalara kaynak olmaması bakımından da 

ayrı bir önem arz etmektedir.  

2. LİTERATÜR TARAMASI 

Turizm sektörün 19. yüzyılın sonlarından itibaren özellikle sanayi devrimi ile birlikte 

gelişme göstermiştir. Teknoloji ile birlikte haberleşme, ulaşım, konaklama ve diğer 

alanlardaki hizmet kalitesinin artması, turizmin küresel boyutta gerçekleşen modern 

bir faaliyet haline gelmesine neden olmuştur.  

Bireylerin eğitim ve kültür seviyesinin artması, ekonomik refah düzeyinin 

yükselmesi, ücretli izin hakkının verilmesi, konaklama tesislerinin çeşitlenmesi, 

alternatif turizm türlerinin gelişmesi gibi nedenler, turizmin gelişmesine etki eden 

diğer unsurlardır (Kozak, 2013). Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) 

tarafından Mart 2018 tarihinde yayınlanan rapora göre 2017 yılında seyahat ve 

turizmin GSYİH toplam etkisi 8 272.3 milyar $ (% 10,4) iken, bu rakamın 2028 yılında 

12 450.1 milyar $ olacağı tahmin edilmektedir. Aynı rapora göre seyahat ve turizmin 

toplam istihdama 2017 yılında % 9,9 oranında (313 221 000 çalışan) katkı yaptığı 
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belirtilmektedir. Bu sayının 2028 yılında ise 413 556 000 ulaşması beklenmektedir 

(WTTC, 2018). Turizm sektörünün gelişmesi sadece döviz girdisi veya istihdam gibi 

konulara katkı sağlamaz, aynı zamanda sosyal, kültürel gelişmeyi hızlandırır. Farklı 

sektörlerin gelişmesine yardımcı olur. Bu özelliğinden dolayı günümüz şartları 

dikkate alındığında turistik varlıkların etkin değerlendirilmesi ve uygun kapasite 

kullanımı bir bakıma hayati önem taşımaktadır.  

Yaklaşık 70 yıl SSCB himayesinde olan Avrasya ülkelerinin siyasi, ekonomik ve 

sosyal yapısında SSCB etkisi görülmektedir. Bu coğrafyada yer alan her ülkenin 

kendine has bir takım turistik değeri bulunmaktadır. Örneğin zengin bir kültürel 

mirasa sahip olan Azerbaycan, opera ve tiyatro gibi sahne sanatlarına sahip olan ilk 

ülke olarak kabul edilmektedir. Ayrıca Azerbaycan’ın başkenti olan Bakü’de UNESCO 

Dünya Kültürel Miras Listesinde yer alan Eski Şehir (İçeri Şehir) birçok tarihi ve 

kültürel zenginliğe sahiptir. Yine 2000 yılında UNESCO Dünya Kültürel Miras 

Listesinde yer alan, yontma taşlardan inşa edilen ve bir dönem deniz feneri olarak da 

kullanılan Kız Kalesi bölge için ayrı bir turistik değer taşımaktadır (Sayan, 2006). 

Bakü’de bulunan ve 2013 yılında hizmete giren Haydar Aliyev Kültür Merkezi, birçok 

konser ve konferans salonu, kütüphanesi, müze ve sanat galerileri, Azerbaycan 

mitolojisinde yer alan Hazar Denizi’ni yansıtan mimarisi ile her yıl milyonlarca turist 

tarafından ziyaret edilmektedir. Azerbaycan’da yer alan Asya taş mimarisinin en 

güzel örneklerinden olan Şirvan Şah Sarayı, Azerbaycan ve Anadolu Türklerinin 

bulunduğu şehitlik de ülke için ayrı bir turistik değer olarak ifade edilmektedir. 

Ülkede bulunan Şah Abbas Kervansayı, eski kaya oymalarının olduğu Gobustan, 

Apşeron Yarımadası ve birçok tarihi kilise diğer turistik varlık olarak kabul 

edilmektedir (Seferov & Hesenov, 2006).  

Orta Asya ülkelerinden Türkmenistan’da en önemli turistik varlıklar başkent 

Aşkabat’ta yer almaktadır.  “Aşkın Şehri” olarak da kabul edilen şehirde başlıca 

ziyaret edilebilecek yerler; Türkmenbaşı Mozolesi, Kıpçak Camii, Anav Kalıntıları, 

Botanik Bahçesi ve pek çok müze yer almaktadır. Ayrıca değerli Türkmen kilimleri, el 

dokuması kumaş ve baharatlar Türkmenistan için farklı turizm seçenekleri 
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sunmaktadır. Büyük Selçukluların Başkenti olan Merv; Dış Oğuz olarak da kabul 

edilen Taş ve Havuz sözcüklerinin birleşiminde oluşan ve taş yapı olan Daşoğuz, 

Türkmenistan’ın diğer turizm varlıklarındandır (Pekcan, 1993).   

Orta Asya’da bulunan ve kelime anlamı özgür, yiğit, cesur anlamına gelen 

“Kazak”lar, geleneksel olarak göçebe bir hayat sürmektedir. Coğrafya olarak 

dünyanın en büyük devletleri arasında gösterilen Kazakistan, genel olarak verimli 

toprak ve makinaya dayalı tarımı ile tanınmaktadır. Turizm açısından ise; Hoca Ahmet 

Yesevi’nin türbesinin bulunduğu ve Türk Dünyasının manevi başkenti olarak kabul 

edilen Türkistan, Almatı, Astana, Çimkent (Şimkent) ve Pavlador gibi şehirleri ile 

ünlüdür (Abishov & Ünlüönen, 2015). UNESCO’un Dünya Şehri olarak 1999 yılında 

ilan ettiği Astana’nın simgesi olarak kabul edilen Bayterek Kalesi, Fütüristik yapıdan 

esinlenen Han Çadırı, dünya barışının simgesi olan Barış Piramidi,  8 bin kişilik 

kapasiteye sahip Hazreti Sultan Camii, Ulusal Halk Müzesi, Tiyatro Müzik Kültür 

Sarayı, Duma Eğlence Merkezi, Ortodoks Kilisesi gibi birçok turistik değer de 

bulunmaktadır (Ablayeva, 2013).  

Kazakistan’da ayrıca Kök-Tube Tepesi, Martyr Paraskeva Tapınağı, kadınlar 

katedrali olarak da bilinen Iversky Seraphimovskiy Katedrali, St. Nicholas Katedrali, 

Zenkov Katedrali, Botanik Bahçesi, Almatı Merkez Parkı, Panfilov Parkı, Kazakistan 

Devlet Müzesi gibi dünyaca ünlü şehir olan Almatı’ya ayrı bir değer katmaktadır.  

Orta Asya medeniyetinde özel bir yere sahip olan Özbekistan, Maveraünnehir ve 

Horasan’ın varisi olarak kabul edilmektedir. Dünyaca üne sahip birçok âlim, bilim 

adamı, mutasavvıf bu bölgede yaşamış, insanlık tarihi için önemli çalışmalar 

gerçekleştirmişlerdir. Ali Kuşçu, Ali Şir Nevayi, Babür Şah, Biruni, Buhari, İbni Sina, 

Maturidi, Tirmizi ve Uluğ Bey bunlardan sadece birkaçıdır. Özbekistan coğrafi 

konumu, tabii güzellikleri, sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginlikleri ile de bölge 

turizm hareketliliği açısından oldukça avantajlı konumdadır (Özbekistan Ülke 

Bülteni, 2012).  

Orta Asya’nın kültür başkenti olan Taşkent, yaklaşık üç milyon nüfusu ile 

bölgenin en büyük şehridir. Taşkent sahip olduğu değerler açısından birçok turistik 
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varlığa ev sahipliği yapmaktadır. Hz. Osman dönemine ait el yazması ilk Kur’an-ı 

Kerim nüshası, Kükeldaş ve Barak Han Medreseleri, Cuma Camii Taşkent’te hem 

Müslüman hem de farklı dinlere mensup kişilerin de ziyaret edilebilecek yerlerdendir. 

Ayrıca Taşkent’te bulunan 50 km uzunluğundaki metro güzergahındaki 29 farklı 

istasyondaki resim, heykel ve kabartmalar farklı bir zenginlik katmaktadır. Navoi 

Opera ve Tiyatro Binası, Alisher Navoi Milli Parkı, Amir Timur Müzesi, Alay Bazaar 

ve ahşap oyma eşyaları, halı, kilim, dokuma ürünler, seramik malzemeler Taşkent’te 

rağbet gören diğer turistik mekânlardır (Özbekistan Ülke Bülteni, 2012; Merdanoğlu, 

2018).    

Özbekistan’ın önemli turizm şehirlerinden birisi de Semerkant’tır. İstanbul-

Semerkant-Bağdat’tan oluşan ve “Bilim Üçgeni” olarak kabul edilen Semerkant; 1428-

1429 yılında Uluğ Bey tarafından inşa edilen Rasathane, Uluğ Bey Medresesi, Gur Emir 

Medresesi, Semerkant Afrasiyab Müzesi, Bibi Hanım Cami, Hz. Hızır Camii, Hz. 

Muhammed’in (S.A.V) amcası Hz. Kusem’in kabrinin de yer aldığı Şah-ı Zinde Camii 

ve Kabristanı, Hz. Davud Türbesi, Ruh-Abad Türbesi, Eski Ticaret Çarşısı gibi 

zenginliklere ev sahipliği yapmaktadır (Merdanoğlu, 2018).  

Buhara Hanlığının merkezi olan ve mavi parlak kubbeleri ile ünlü Buhara, 

Özbekistan’ın bir diğer önemli turizm merkezidir. Mir-i Arâb Medresesi, Kalyan 

Minaresi ve Khan Camii, Bahara Surları, UNESCO Dünya Kültürel Miras Listesinde 

yer alan İsmail Samanî Türbesi, Buhara’da yerli ve yabancı turistler tarafından en fazla 

ziyaret edilen yerler arasındadır (Özbekistan Ülke Bülteni, 2012).  

Özbekistan’da Ceyhun Irmağının batısında yer alan ve etrafı surlarla çevrili Hive 

şehri, turizm açısından büyük öneme sahip başka bir yerleşim yeridir. Hive’in sahip 

olduğu turistik değerler ise; İçan Kale, Batı Kapısı, Eski Kasaba ve Seyyid Alaadin 

Türbesi şeklinde sıralanabilir (Merdanoğlu, 2018).  

3. KIRGIZİSTAN’IN TURİZM POTANSİYELİ 

Orta Asya’nın kalbi konumunda olan Kırgızistan genel olarak birçok akarsu, göl ve el 

değmemiş doğası ile bilinmektedir. Dağcılık, kış turizmi ve at sporları gibi birçok 

alternatif turizm potansiyeli olan Kırgızistan’ın ayrı bir tarihi, sosyal, kültürel ve doğal 
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zenginlikleri bulunmaktadır. Kırgızistan'ın tarihi İpek Yolu güzergâhında bulunması 

ise ülkeye ayrı bir jeopolitik değer kazandırmaktadır. Kırgızistan’da bulunan Buhara 

ve Özgen Kuleleri, Kutsal Süleyman Dağı, Türk İslam dünyası için ayrı bir önem 

taşımaktadır. Ayrıca ülkede bulanan irili ufaklı 1 923 göl, Tanrı (Tein-Şan) ve Pamir 

Dağları; dağ, kayak, av, trekking gibi birçok alternatif turizm imkânı sunmaktadır. 

Eşsiz sahili ve doğasıyla Issık Göl, 1928’de inşa edilen Calal-Abad kaplıcaları tatil ve 

sağlık turizmi açısından oldukça önemlidir (Minbaeva, 2010). 

İsviçre’nin Alplerini aratmayacak özellikleri olan Tanrı Dağları’nın uzantısı olan 

ve bölgede Ala Dağlar (Alatoo) olarak bilinen dağ silsileleri muhteşem bir güzelliğe 

sahiptir. Ayrıca Tien-Shan sıradağları üzerindeki Jeniş (Pobeda) Tepesi (7439 m), 

Lenin (Lenina) Zirvesi (7134 m), Han Tengrive (6995 m), Korona Zirvesi (4860 m) 

Kırgızistan turizmi için ayrı bir zenginliğe sahiptir.  

Dünyanın ikinci büyük krater gölü olan ve deniz seviyesinden 1600 metre 

yükseklikteki Issık Göl, tatil turizmi ile birlikte su sporları ve sağlık turizmi gibi birçok 

alternatif turizm olanakları sunmaktadır. Kırgızistan’ın sahip olduğu 22 milli park, 10 

orman, 16 avlanma alanı, 22 botanik ve 18 jeoloji parkı ülkenin diğer turistik varlıkları 

arasında gösterilmektedir.  

Doğa turizmi açısından Kırgızistan, Celal-Abad, Koçkorka ve Narın olmak üzere 

üç farklı bölgeden oluşmaktadır. İsviçre’deki küçük ölçekli ticareti destekleme projesi 

kapsamında 2000 yılında geliştirilen “Helvest” programı kapsamında bu bölgelerde 

desteklenmektedir. Bu proje ile bölge halkına ait gelenek ve göreneklerin korunması 

ve turizme kazandırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca “Cayloo” olarak isimlendirilen 

yaylalarda, turistlere Kırgız kültürü için önemli bir yere sahip olan Bozüy’lerde 

konaklama imkânı sunulmakta, yerel yiyecek ve içecekler ikram edilmektedir. Bürküt 

(kartal) ile av ve at safari gibi otantik deneyimler, Kırgızistan’ı ziyaret eden turistlerin 

en fazla tercih ettiği turistik etkinliklerdendir. Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan ve 

Orta Asya’nın en eski yerleşim yerlerinden olan Oş’taki kutsal Süleyman Dağı tarih ve 

kültür turizmi açısından Kırgızistan’ı ayrı bir cazibe merkezi haline getirmektedir 

(Minbaeva, 2010).   
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UNESCO Dünya Kültürel Miras Listesinde yer alan Tarihi İpek Yolları 

(Chang’an-Tianshan) Koridoru, Süleyman-Şah (Sulaiman-Too) Kutsal Dağı 

Kırgızistan kültür turizmi için önemli bir yer teşkil etmektedir (UNESCO, 2018). 

UNESCO’nun Dünya Kültürel Miras Geçici Llistesinde yer alan Kırgızistan’a ait tarihi, 

doğal ve kültürel eserler ise şunlardır (UNESCO, 2018):  

 Saymalı Taş ( Saimaly-Tash) Petroglifleri 

 İpek Yolları Kırgızistan 

 Tanrı Dağları Göçebe Anıtları (Nomadic Monuments of Inner Tien Shan 

 Güney Issık Göl Şehirleri (Sites of the Southern Issyk Kul 

 Ortaçağ’dan Kalma Yukarı Çüy Vadisi (Medieval Sites in the Upper Chui 

Valley) 

 Manas Kümbetinin (Ordo) Kültürel Çevresi (Cultural Environment of Manas 

Ordo) 

 Şah Fazıl Türbesi Kültürel Peyzajı (Cultural Landscape of Safid Bulan) 

 Üzgen ve Shorobashat Ören Yerleri (Uzgen and Shorobashat Sites) (UNESCO, 

2018)   

Son yıllarda gerçekleştirilen birçok gelişme ve yatırımlar ile birlikte belirli periyotlarda 

düzenlenen ve uluslararası hüviyet kazanan Göçebe Oyunları, Gökbörü Şenlikleri gibi 

sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler, ülke turizmi için önemli gelişmelerdendir. Buna 

benzer etkinlikler Kırgızistan’ın hem tesis ve turist sayısını hem de turizm gelirlerinin 

artmasına vesile olmuştur.  

Kırgızistan’da faaliyet gösteren konaklama işletmelerinin büyük bir kısmı Çuy 

ve Issık - Köl bölgesinde yer almaktadır. Uluslararası standartlara uygun hizmet sunan 

yerli ve yabancı yatırımcı tarafından işletilen tesisler genel olarak Bişkek’te 

bulunmaktadır. Kırgızistan’da özellikle doğa ve yayla turizmine paralel olarak Kırgız 

halkının geleneksel çadırları olan “Boz Üy” olarak adlandırılan alternatif konaklama 

tesisleri de hizmet sunmaktadır. 

Tablo 1: Kırgızistan’da Faaliyet Gösteren Konaklama İşletmeleri ve Bölgelere Göre 

Dağılımı 
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Bölgeler 2012 2013 2014 2015 2016 

Batken 36 35 41 40 46 

Calal Abad  69 87 105 114 116 

Issık Göl 141 156 169 213 232 

Narın 60 69 70 83 85 

Oş bölgesi 29 34 38 40 40 

Talas 19 23 25 30 32 

Çüy bölgesi 60 74 79 90 94 

Bişkek şehri 301 325 348 372 395 

Oş şehri 67 78 91 93 97 

Toplam 782 881 996 1075 1137 

Kaynak: Kırgızistan Milli İstatistik Komitesi (state.kg, 2016)  

Orta Asya uygarlığının önemli noktalarından birisi olan Kırgızistan, doğu ve batı 

ülkeleri arasında canlı uluslararası yollar, diplomatik ve kültürel komünikasyon 

bağını oluşturmaktadır. Jeopolitik konumu ile doğu ve batı kültürünü birlikte yansıtan 

önemli turistik avantajlara sahiptir. Kırgız İstatistik Komitesi bilgilerine göre, 2016 

yılında Kırgızistan turizm sayesinde ihracatı 415,6 milyon $ olmuş ve 2015 yılına 

kıyasla %1,4 oranında artmıştır. Ziyaret amaçlarına göre turistlerin %58’si tatil amaçlı, 

%30’u iş amaçlı, %7’si sağlık ve tedavi amaçlı ve %6’sı diğer amaçlı gelmişlerdir. 2016 

yılında Kırgızistan’a 2,9 milyon turistin geldiği açıklanmaktadır. Gelen turistlerin; % 

92’si BDT ülkelerinden, % 8’si diğer ülkelerden geldiği ifade edilmektedir (state.kg, 

2016).  

 



Internation Eurasia Migration Conference 
9-13 October 2018, Turkestan, Kazakhstan   
Proceedings Book 

 

152 

 

4. VERI ZARFLAMA ANALIZI 

Veri zarflama analizi, etkinlik analizlerinde yaşanabilecek olumsuzlukları 

giderebilecek bir yöntemdir. Bu yöntem başlangıçta kâr amacı olmayan işletmelerin 

karşılaştırmalı etkinliklerini ölçmek amacıyla kullanılmış, daha sonra ise üretim ve 

hizmet sektöründe faaliyet gösteren kâr amaçlı işletmeler tarafından da tercih 

edilmiştir. Alan yazın incelendiğinde Veri Zarflama Analizi (VZA) ile ilgili birçok 

tanımın yapıldığı görülmektedir.  

Veri Zarflama Analizi (VZA) yöntemi ilk olarak 1978’de Charnes, Cooper ve 

Rhodes tarafından, üretilen ürün veya hizmetler açısından birbirine benzer özelliğe 

sahip ekonomik karar birimlerinin “göreli” etkinliklerinin ölçülmesi amacıyla 

geliştirilen “parametresiz” bir etkinlik ölçme modelidir (Kıyıldı & Karaşahin, 2006). 

Veri Zarflama Analizi (VZA) homojen karar birimlerinin göreli etkinliğini ölçmek için 

kullanılan farklı değişkenlere sahip verimlilik analizi olarak kabul edilmektedir 

(Talluri, 2000). Veri Zarflama Analizinin (VZA) gelişimi teknik etkinlik ile ilgili teorik 

çalışmalar için yenilik oluşmuştur. Tarım (2001) Veri Zarflama Analizini (VZA) bir 

karar verme birimine ait verimliliği belirlemek için matematiksel olarak 

ağırlıklaştırılan çıktılar ile girdilerin toplamına oranını hesaplayarak en iyi 

performansı belirlenen sınıra göre konumlandırılması olarak tanımlanmaktadır 

(Tarım, 2001).  Veri Zarflama Analizi (VZA) ile ilgili yapılabilecek en genel tanım; 

Karar Verme Birimleri (KVB) için aynı girdileri kullanarak benzer çıktıları elde eden 

işletmelerin karşılaştırılarak verimliliğini ölçmeye yardımcı olan ve etkinlik analizi 

yapmayı kolaylaştıran bir modeldir.  Veri Zarflama Analizi (VZA) Charnes, Cooper ve 

Rhodes tarafından geliştirildiği için birçok kaynakta bunların baş harfleri olan CCR 

olarak da kullanılmaktadır.  

CCR modeli, Sabit Getirili Ölçek (CRS) varsayımı ile bir dizi çıktı elde etmek 

amacıyla farklı girdileri kullanarak bir üretim fonksiyonu grubuna ait göreceli 

etkinliği ölçmektedir. Üretim fonksiyonu gurubundaki her bir karar verme birimi 

(KVB) olarak adlandırılmaktadır. KVB’nin performansı, toplam ağırlıklı çıktıların 

girdilere oranı olarak tanımlanan etkinlikle ölçülmektedir. Veri zarflama analizi ile 
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sadece KVB’nin gerçek ölçek büyüklüğünün etkinliği değil, aynı zamanda etkinsizliği 

de ölçülmektedir. KVB grubunda yer alan en iyi performansı olan birim, %100 ya da 1 

puanı alır, diğer KVB’ler ise en iyi performans gösteren KVB puanına göre % 0 ile %100 

arasında (veya eşdeğer olarak 0 ile 1 arasında) bir puan alırlar. Veri zarflama analizi 

grup içinde en iyi performansa sahip birimler için doğrusal bir etkinlik sınırı oluşturur. 

Diğer tüm etkin olmayan birimler sınırdan uzaklaşır. Veri zarflama analizinde 

kullanılan etkinlik terimi mutlak etkinlik olmayıp göreceli etkinliktir (Savaş, 2014; 

Dinçer & Göral, 2017). 

4.1. Veri Zarflama Analizini (VZA) Uygulama Amacı  

Sağlık, finans, eğitim, turizm, pazarlama, insan kaynakları gibi birçok alanda karar 

verme birimlerinin (KVB) performans değerIendirilmesinde kullanılan veri zarflama 

analizinin temel amaçları aşağıdaki gibi özetlenmektedir (Savaş, 2014; Taşköprü, 

2014):  

 Karşılaştırma yapılacak olan her bir birim için girdi ve çıktıların herhangi 

birinde göreli etkinsizliğin kaynağını ve miktarını belirlemek,  

 Birimleri etkinliğe göre sınıflandırmak,  

 Karşılaştırma yapılan birimlere ait yönetim şekillerini değerlendirmek,  

 Karar verme birimlerinin (KVB) kontrolü dışında gerçekleşen program ve 

politikaların verimliliğini değerlendirmek, program ile yönetsel etkinsizliği 

ayırt etmek,  

 Değerlendirme yapılan birimlerin sınırlı kaynaklarından arzu edilen çıktılar 

elde etmek için kaynak tahsisini yeniden yapmak ve niceliksel kriterler 

oluşturmak.  

 Birimler arasında karşılaştırma yaparak direk ilişkisi bulunmayan amaçları 

çıkarmak, etkin ilişki veya girdi-çıktılar arasındaki ilişkileri belirlenmek,  

 Spesifik girdi-çıktı ilişkiler için uygulamadaki standartların performanslarını 

incelemek ve gözden geçirmek,  

 Konu ile ilgili önceden yapılan çalışma sonuçlarını karşılaştırmak (Taşköprü, 

2014). 
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4.2. Veri Zarflama Analizinin (VZA) Avantaj ve Dezavantajları  

Veri zarflama analizi (VZA) etkinlik ve performans değerlendirmede en yaygın 

kullanılan parametrik olmayan yöntemlerdendir. Ancak buna rağmen VZA'nın doğal 

olarak birçok avantaj ve dezavantajları da bulunmaktadır.  

4.2.1. Veri Zarflama Analizinin (VZA)  Güçlü Yönleri  

Veri zarflama analizi ile ilgili alan yazın incelendiğinde, program doğru uygulanırsa 

karar verici konumunda olanlara birçok avantajlar sunar. Bu özelliğinden dolayı 

yaygın olarak tercih edilen bir yöntem olduğu görülmektedir. Modelin güçlü yönlerini 

aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.  

 Veri zarflama analizi çok sayıda girdi ve çıktıyı işleyebilecek niteliktedir.   

 Girdi ve çıktılar arasında fonksiyonel bir ilişkinin olmasına ihtiyaç duymaz. 

Yani girdi ve çıktıların önceden ağırlıklandırılmış olmasına gerek yoktur.  

 Veri zarflama analizi, verimsiz bir karar verme biriminin performansını, verimli 

karar verme biriminin seviyesine çıkarmak için alternatifler sunar.  

 VZA, özellikle karar vericilerin üretim sürecini, ilgili tüm girdi ve çıktıları 

tanımlayarak daha iyi değerlendirmesini sağlar.  

 VZA’da ihtiyaç duyulan veri ve analiz sonuçlarını kapsayacak şekilde detaylı 

bir veri tabanı oluşturulabilir. Böylece değerlendirmeyle ilgili belgeleme 

güçlenir (Savaş, 2014; Kıyıldı & Karaşahin, 2006: Dinçer & Göral, 2017; 

Taşköprü, 2014).  

4.2.2. Veri Zarflama Analizinin (VZA)  Zayıf Yönleri 

Veri zarflama analizi ile ilgili yukarıda belirtilen avantajlar ile birlikte bir takım 

olumsuzluklar da bulunmaktadır. Bunları da aşağıdaki gibi sıralamaktadır: 

 Parametrik olmayan bir yöntem olduğundan istatistiksel analizlerin 

kullanımına izin vermez.  

 Statik veya karşılaştırmalı statik olmayan analizler için oldukça uygundur. 

Ancak dinamik analize uygun değildir.  
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 Büyük boyutlu problemlerin çözümünde uygun paket programları tercih 

edilmediğinde değerlendirme süresi oldukça uzun sürebilir.  

 Veri zarflama yöntemi maksimum veri tekniğine sahip olduğundan bir takım 

değerlendirme hatalarına karşı hassastır.  

 VZA, karar verme birimlerinin performansını tespit etme için yeterlidir. 

Ancak mutlak etkinlik değerlendirilirken yetersiz kalabilir.  

 VZA genel olarak fiziksel girdi ve çıktılarla test edildiği için teknik girdi ve 

çıktıların verimliliği ile sınırlıdır.  

 İlgili girdi ve çıktıların üretim sürecini doğru olarak yansıtabilmesi, yöntemin 

sağlıklı sonuçlar vermesi açısından hayati önem taşımaktadır. Kritik bir girdi 

veya çıktı devre dışı bırakıldığında, yöntemin verdiği sonuçlar yanıltıcı ve 

yanlı olabilir.  

 VZA modeli, statik ve tek zaman kesitinde değerlendirilmektedir. Gerçek 

hayatta ise KVB’lerinin bazı girdileri çıktıya dönüştürmesi belirlenenden 

daha uzun bir süre alacağından, farklı periyotlardaki verilerin 

değerlendirilmesi için uygun sonuçlar vermeyebilir (Savaş, 2014; Kıyıldı & 

Karaşahin, 2006: Dinçer & Göral, 2017; Taşköprü, 2014). 

4.2.3. Veri Zarflama Analizinin Uygulama Aşamaları  

Veri zarflama analizi kullanılarak etkinlik incelemesi yapılırken dikkat edilmesi 

gereken bir takım adımlar vardır. Bunlar;   

1. Karar Verme Birimlerinin Seçimi: VZA’nin ilk adımını etkinliği ölçülecek olan 

KVB’lerinin seçimi oluşturmaktadır. Seçimi gerçekleştirilen KVB’lerinin hepsinin 

benzer yapıda olması gerekmektedir. KVB’inin homojen olması elde edilecek 

sonuçların doğruluğu açısından oldukça büyük önem taşımaktadır (Yolalan, 1993). 

Ayrıca karar verme birimlerinin sayısının da belirli bir değerde olması gerekmektedir. 

Karar verme birimlerin sayısı, girdi ve çıktı sayısının en az iki katı olmasına dikkat 

edilmelidir (Dyson vd., 2001; Cooper vd., 2001). 
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2. Girdi ve Çıktı Seçimi: VZA’inde farklı girdi ve çıktıların kullanılması halinde karar 

birimleri farklı etkinlik değerleri alabilir. Böyle bir durumda uygun girdi ve çıktının 

seçiminde konu ile ilgili uzman görüşleri, ekonomik teoriler ve geçmiş deneyimlerden 

yararlanılabilir (Öksüzkaya, 2017: 61). 

3. Verilerin Elde Edilmesi ve Güvenirliği: VZA için gerekli olan unsurlardan birisi 

de karar birimi için gerekli olan girdi ve çıktılara ait verilerin elde edilmesidir.  

Etkinliği ölçülecek olan karar birimine ait girdi veya çıktılara ait veriler elde 

edilemediğinde, ilgili karar birimini analizden çıkarılması gerekmektedir (Öksüzkaya, 

2017: 61). 

4. Girdi ve Çıktıların Göreli Etkinliğinin Ölçülmesi: VZA ile etkinlik ölçülürken bu 

aşamada birbiri ile karşılaştırılacak karar birimlerine ait girdi ve çıktılar için en uygun 

model belirlenir. VZA modelinin formüle edilmesinde girdi ve çıktı yönlü olmak üzere 

iki farklı yaklaşım bulunmasına rağmen her ikisinde de aynı sonuçlar elde edilir. Bu 

yaklaşımların hangisinin kullanılması mevcut koşullara göre belirlenir. Günümüz 

teknolojik gelişmeleri ışığında problem çözmek için DEA Excel Solver, DEA-Solver 

Pro, EMS, Warwick, DEAP ve Frontier Analyst gibi birçok paket program 

bulunmaktadır (Öksüzkaya, 2017: 62). 

5. Etkinlik Değerleri:  CCR karar birimleri için etkinliği çıktı yönlü ve girdi yönlü 

yaklaşıma göre hesaplamaktadır. Bunun için etkinliği ölçülecek tüm karar birimleri 

için 0 ile 1 arasında değer alan etkinlik puanları hesaplanır. Gözlem kümesindeki karar 

birimlerine ait etkinlik puanı 1 olan birimler etkin, 1’den küçük olanlar ise etkinsiz 

veya daha az etkin olarak ifade edilir (Öksüzkaya, 2017: 62). 

6. Referans Grupları: VZA, etkin olmayan karar birimlerinin göreceli olarak etkin olan 

karar birimlerinin uyguladığı teknikleri kullanarak, aynı etkinlik seviyesine 

ulaşılabileceğini varsaymaktadır. Etkin KVB’inin oluşturduğu referans gruplarındaki 

birimlerin referans olarak güçlülüğü, etkin olmayan karar birimlerine ne sıklıkta 

referans gösterildiğine bağlıdır (Öksüzkaya, 2017). 

7. Etkin Olmayan Karar Birimlerinin İyileştirilmesi: VZA’inde karşılaştırma 

yapılırken, gözlem kümesinde bulunan karar verme birimleri birbirleri ile olan 
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benzerliklerine göre yapılmaktadır. Bunun en önemli faydası, etkin olmayan KVB 

etkin olabilmesi için ulaşılabilir hedefler göstermesidir. Bu hedefler genel olarak, etkin 

olmayan KVB, referans gruplarındaki etkin birimlerin ağırlıklı ortalamasından 

oluşmaktadır (Öksüzkaya, 2017). 

8. Sonuçların Değerlendirilmesi: VZA ile etkinlik ölçümünün bu aşamasında, 

etkinliği ölçülen tüm karar birimleri ayrıntılı bir biçimde incelenir. Her bir karar 

birimine ait girdi ve çıktılar genel bir değerlendirmeye alınır. Değerlendirme 

sonucunda etkin ve etkin olmayan karar birimleri belirlenir. Etkin olmayan karar 

birimlerinin etkinsizliğine neden olan faktörler tespit edilir ve bunların nasıl 

iyileştirileceği belirlenir. Bu sayede karar birimleri faaliyet gösterdiği sektör ile ilgili 

önemli kazanımlar edinir (Öksüzkaya, 2017). 

5. METODOLOJİ VE BULGULAR 

5.1. Araştırmanın Amacı 

Avrasya olarak kabul edilen bölgede bulunan konaklama işletmeleri, diğer ülkelerde 

faaliyet gösteren işletmelerden oldukça farklı niteliklere sahiptir. Alan yazın 

incelendiğinde bu işletmelerin verimliliğinin ölçülmesi ile ilgili etkin 

değerlendirmelerin yetersiz olduğu görülmektedir. Bundan dolayı hazırlanan bu 

çalışmanın temel amacı; Kırgızistan’da faaliyet gösteren konaklama işletmelerinin 

etkinliğinin ölçülmesi ve gelecek dönemlerdeki faaliyetlerine yönelik bir takım 

önerilerde bulunmak amacıyla hazırlanmıştır.  

5.2. Araştırmanın Önemi 

Avrasya oldukça zengin tarihi, sosyal, kültürel ve doğal turistik varlığa sahiptir. 

Turizm ise bu coğrafyada oldukça yeni ve gelişmeye açık bir sektördür. Kırgızistan 

özelinde hazırlanan bu çalışma, tüm Avrasya ülkelerinin turizm açısından 

geliş(tiril)mesi, toplumsal refah ve huzur ortamının oluşturulması, işletmelerin 

verimliliğinin artırılması bakımından büyük önem arz etmektedir. Ayrıca bu 

çalışmada tercih edilen yöntem ve elde edilen verilerin benzer çalışmalara referans 

olması açısından da bir takım avantajlar sağlayacağı düşünülmektedir.  
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5.3. Araştırmanın Sınırlılıkları 

Orta Asya ülkelerinin turizmi ile ilgili yapılan araştırmaların sınırlı olması ve turizmle 

ilgili sağlıklı istatistiki verilerin bulunmaması, araştırmanın en önemli 

sınırlılıklarındandır. Ayrıca bölgede birbirinden farklı ülkelerin ve her ülkenin değişik 

turistik varlığının olması da araştırma için bir takım kısıtlamalar getirmektedir. 

Günümüz şartlarında tüm alanlarda önemli iletişim ve teknolojik gelişmeler olmasına 

rağmen, bölgeye ait 2017 ve 2018 resmi verilerinin bulunmaması da araştırmanın ayrı 

bir sınırlılığını oluşturmaktadır. Birçok ülkenin 2016 yılına ait istatistiki verilerinin 

olmaması da araştırma için ayrı bir olumsuzluk olarak kabul edilmektedir. Tüm bu ve 

buna benzer sınırlılıklardan dolayı araştırma, Kırgızistan’a ait 2016 yılının turizm 

istatistiki verileri ile hazırlanmıştır.  

5.4. Araştırmanın Bulguları 

Veri Zarflama Analizinin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için girdi ve çıktıların 

dikkatli seçilmesi önemlidir. Karar Birimleri (DMU) tarafından kullanılan kaynaklar 

girdi olarak kabul edilebilmekte, DMU’ların üretim süreci sonunda ulaştığı sonuçlar 

çıktı olarak değerlendirilebilmektedir. Bu çalışmada Kırgızistan’ın farklı bölgelerinde 

bulunan konaklama işletmelerinin Toplam Yatak Kapasitesi girdi değişkenini, 

bölgelerdeki Toplam Geceleme Sayısı ve Turizm Gelir de çıktı değişkeni olarak 

kullanılmıştır. Değişkenlerin seçiminde çalışmanın kapsamına uygun olması, 

incelenen literatüre dayanması ve sağlıklı verilere ulaşabilme durumu gözetilmiştir.  

Literatür kısmında da belirtildiği gibi VZA çalışmalarında, karar verme birimleri 

yeterli sayıda olmalıdır. Bu konuda çeşitli görüşler bulunmaktadır. Bu görüşlerden 

biri karar verme birimi sayısının en az girdi ve çıktı sayısının iki katı kadar olması 

gerektiği yönündedir (Savaş, 2014). Çalışmada Kırgızistan’ın dokuz (9) bölgesinde yer 

alan konaklama işletmelerin kapasite etkinliği değerlendirilmektedir. Dolayısıyla 

çalışmada DMU yeter sayısı sağlanmıştır. Tablo 2’de bu çalışmaya dahil edilen girdi 

ve çıktı değişkenleri görülmektedir. 

Tablo 2:  Karar Verme Birimlerine (DMU-Bölgeler) Ait Girdi ve Çıktı Verileri 
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İLLER 

GİRDİ ÇIKTI 

Yatak Kapasitesi 
Geceleme Sayısı 

(000) 
Gelir (Milyon Som) 

Batken 401,0 11,0 9,0 

Celal-Abad 866,0 36,1 197,4 

Issık Göl 1018,0 17,6 979,6 

Narın 212,0 2,5 19,9 

Oş Bölgesi 40,0 0,5 36,4 

Talas 108,0 5,0 35,2 

Çüy 226,0 24,8 67,1 

Bişkek Şehri 3107,0 242,8 2758,2 

Oş Şehri 785,0 71,1 111,1 

Kaynak: Kırgızistan Milli İstatistik Komitesi (state.kg, 2016)  

Bu çalışmada bölgeler kapsamında konaklama kapasitesi kullanımının Teknik 

Etkinliği (TE) Girdi Yönelimli CCR modeli ile hesaplanmıştır. Daha sonra konaklama 

kapasitesi etkin olan illerin kendi aralarındaki etkinlik sıralaması Süper Etkinlik 

Yöntemiyle belirlenmiştir. Hesaplamalarda EMS etkinlik ve Süper Etkinlik hesaplama 

yazılımı tercih edilmiştir. 

Tablo 3: Bölgelere Göre Teknik ve Süper Etkinlik Değerleri 

Bölgeler 
TEKNİK 

ETKİNLİK 

SUPER 

ETKİNLİK 
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Batken 25 25 

Celal-Abad 42,89 42,89 

Issık Göl 100 105,90 

Narın 13,89 13,89 

Oş Bölgesi 94,57 94,57 

Talas 50,73 50,73 

Çüy 100 123,40 

Bişkek Şehri 100 133,45 

Oş Şehri 82,54 82,54 

Yukarıdaki tablodan görüldüğü gibi Bişkek, Çüy ve Issık Göl bölgelerinde faaliyet 

gösteren konaklama işletmeleri kapasitesini etkin bir şekilde kullanmaktadır. Ancak 

diğer bölgelerde faaliyet gösteren tesislerin kapasite kullanımı etkin olmadığı 

görülmektedir.  Söz konusu etkin kapasite kullanımı olan üç bölgenin etkinlik 

sıralaması sırasıyla Bişkek (133,45), Çüy (123,40) ve Issık Göl (105,90) şeklindedir.  

6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Dünya Turizm Örgütü’ne göre turizm faaliyetine katılanlar 11 farklı alanda harcama 

yapmaktadırlar. Bu harcamalar 21 farklı sektörü etkilemekte ve en son yararlananlar 

açısından 47 değişik iş kolunu etkilemektedir (Yıldız, 2011). Bu özelliklerinden dolayı 

turizm oldukça avantajlı ve sürdürülebilir kalkınma aracı olarak görülmektedir.  

Afganistan, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, 

Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan’dan oluşan Orta Asya ülkeleri turizm ile 

SSCB dağılmasıyla 1990’lı yılların başında tanışmıştır. Bölgede bulunan her ülkenin 

kendine has ve oldukça zengin turizm varlıkları bulunmaktadır.  Ancak eksik yasal 

düzenlemeler, tanıtım yetersizliği, kalifiye personel eksikliği, olumsuz yönetim 
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anlayışı, güvenlik sorunu, alt ve üst yapının tamamlanmamış olması bölgenin 

turizmden istenilen sonuçları elde etmesinin önündeki engellerden birkaçıdır.   

Bölge ve sektörle ilgili alan yazın incelendiğinde turizm sektörüne yönelik 

akademik çalışmaların da henüz istenilen seviyede olmadığı anlaşılmaktadır. Çünkü 

akademik çalışmaların eksikliği; hizmet kalitesinin artırılması, etkin yönetim 

anlayışının oluşması, stratejik planların yapılması, küresel pazarda arzu edilen 

sonuçların elde edilmesi gibi birçok gelişmeyi geciktirecektir.  

Hazırlanan bu çalışma, bölgenin turizm faaliyetleri ile ilgili kararların ve 

değerlendirmelerin objektif yöntemlerle yapılabileceğini göstermektedir. Alan yazın 

incelendiğinde sektörle ilgili değerlendirmelerin ve karşılaştırmaların yapılması için 

VZA gibi birçok yöntemin olduğu anlaşılmaktadır. VZA ile bölge, ülke veya yıllara ait 

etkinlikler değerlendirilirken herhangi bir varsayıma ihtiyaç duyulmadan, somut 

veriler ile objektif sonuçlar elde edilmektedir. Kırgızistan özelinde hazırlanan bu 

çalışma da ülkenin değişik bölgelerinde faaliyet gösteren konaklama işletmelerinin 

farklı düzeyde kapasite kullanımına sahip olduğu görülmektedir. Kapasiteyi en etkin 

Bişkek, Çüy ve Issık Göl bölgelerindeki konaklama işletmelerinin kullandığı tespit 

edilmiştir. Kapasite kullanımı konusunda en başarısız bölgeler ise sırasıyla Narın ve 

Batken olduğu anlaşılmaktadır.   

Veri Zarflama Analizi ile elde edilen bu sonuçlar; bölge yöneticileri ve 

yatırımcıları için etkin kararların ve planların alınmasına yardımcı olacaktır. VZA 

birbirine benzer özelliklere sahip Orta Asya ülkelerinin tamamında uygulanabilecek 

niteliktedir. Ancak bunun gerçek ve güncel verilere ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü 

sağlıklı veriler, geçmiş yıllara ait değerlendirmelerin yapılasını ve geleceğe yönelik 

etkin planların hazırlanmasını kolaylaştıracaktır. Ayrıca turizm ile ilgili yasal 

düzenlemeler tamamlanır ve hizmet kalitesi uluslararası standartlar düzeyine 

yükseltilirse bölge ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda hızlı bir gelişme 

gösterecektir.  
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Özet 
Hızla küreselleşen dünyanın üzerinde durduğu en önemli konu eğitimdir. Sağlam bir 
gelecek ve kaliteli bir eğitim için insanlar sürekli yaşamış olduğu yerlerin dışına göç 
etmekte ve eğitimlerini tamamlamaktadırlar. Bu göçlerin bir kısmı ise uluslararası 
boyutta gerçekleşmektedir.  Uluslararası eğitim veren kurumlar ise farklı nedenlere 
göre tercih edilmektedir. Çalışma hem eğitim kurumları hem de uluslararası eğitim 
almak isteyen kişilerin tercihlerinde etkili olan unsurları belirlemek amacıyla 
hazırlanmıştır. Çalışma için örneklem olarak Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 
(KTMÜ) tercih edilmiştir. Çünkü KTMÜ 14 ayrı ülkeden öğrenci kabul etmekte, 
mezun ettiği öğrenciler ise dünyanın farklı ülkelerinde istihdam edilmektedirler. 
KTMÜ’nin tercih edilmesinde etkili olan unsurları belirlemek için bir alan araştırması 
yapılmış ve elde edilen veriler SPSS paket programının T testi, Anova, Madde ve 
Faktör analizleri ile değerlendirilmiştir.   
Anahtar Kelimeler: Eğitim, Göç, Manas, Üniversite 

A Study on the Reasons Why Internationally Qualified Universities 
are Preferred: The Case of Kyrgyzstan-Turkey Manas University  

Abstract 

The most important issue that the rapidly globalizing world discourse is education. 
For a steady future and quality education, people migrate out of places where they 
have lived permanently and complete their education. Some of migrations take place 
on an international scale. Institutions training international education are preferred for 
different reasons. This study was prepared to determine the factors that are effective 
in the preferences of both education institutions and those who want to receive 
international education. Kyrgyzstan-Turkey Manas University (KTMÜ) was preferred 
as sample for the study. Because KTMÜ accepts students from 14 different countries, 
the graduated students are employed in different countries of the world. An area study 
was conducted to determine the effective elements of KTMÜ to be preferred and the 
data were evaluated by T-test, Anova, Item and Factor analyzes of the SPSS package 
program. 
Key Words: Education, Migration, Manas, University 
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GİRİŞ 

Geçmişten günümüze devinimde, pek çok olgu alışılagelmiş mevcut 

uygulamalarından farklı şekilde seyir edebilmektedir. Sektör kısıtlamasına 

gidilmeksizin, arz ve talebin kesiştiği her bir düzlem, mevcut paradigmalara ışık 

tutarken, konjonktürel özellikler yenilerini doğurabilmektedir. Yenidünya düzeninde, 

bütünsel açıdan gelişim gösteren teknolojik yapı, dijitalleşen bilgiyi doğurmuş ve aynı 

perspektifte bilgiye erişimi kolaylaştırmaktadır.  Mevcut yapı içerisinde insan, sistemi 

oluşturan ve ona yeni özellikler ekleyerek farklı boyutta da seyir etmesini sağlayan 

temel faktör olarak yerini almaktadır. Temelde bu etkinin sebebinin, insanın kendini 

keşfetmesiyle orantılı olarak değişim gösteren beklenti ve gereksinimleri ile 

ilişkilendirilebilmektedir. İnsanın ilişkide olduğu olguları değerlendiriş şekli de 

mevcut yapı çerçevesinde farklılık gösterebilmektedir. Bundan dolayı eğitim, 

günümüzün en önemli parametrelerindendir. Eğitimin önemi ise her geçen gün daha 

da artmaktadır. Önceden yaşama hazırlık süreci, meslek edinme amacı ve aracı olarak 

kabul edilen eğitim; günümüzde ise yaşam ile bağ kurmanın, hayatta kalmanın en 

önemli yolu olarak değerlendirilmektedir. Bunun farkında olan ülkeler, sektörler, 

işletmeler ve kişiler bu konuda hiçbir fedakârlıktan kaçınmamakta, eğitim amaçlı 

birçok seyahatler gerçekleştirmektedirler. Küreselleşen dünyada eğitim amaçlı 

seyahatlerin bir kısmı ise uluslararası niteliktedir. Çağın şartlarına göre gerçekleşen 

eğitim amaçlı seyahatler, incelenmesi gereken bir konu olarak kabul edilmektedir.  

Bundan dolayı 1995 yılında kurulmuş olan ve 14 farklı ülkeden öğrencinin 

öğrenim gördüğü Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin (KTMÜ) tercih 

edilmesinde etkili olan faktörlerin ortaya konulması, benzer özelliklere sahip yol 

göstermesi açısından da büyük önem arz etmektedir. Bu amaç doğrultusunda 

hazırlanan araştırma, kısıtlı sayıda çalışmanın olduğu alan yazına katkı sağlaması 

bakımından da ayrı bir değer taşımaktadır.  

EĞİTİM VE EĞİTİM AMAÇLI SEYAHATLER 

Hangi ölçekte ele alınırsa alınsın her türlü değişkeni ile nüfus dinamik bir olgudur. Bu 

dinamik olgu özellikle son iki yüz yıldan beri bilimsel teknolojik gelişmeler başta 
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olmak üzere birçok faktörün etkisiyle daha önce görülmemiş bir hızda değişim 

göstermektedir. Nüfus değişkeni, sadece sayısal olarak artmakla kalmamış; yapısal 

özelliklerinde de önemli değişimler yaşanmıştır (Çuhadar & Lordoğlu, 2016; Şahin, 

2016).  

Alan yazında modernleşme, sanayileşme ve kentleşme ile birlikte gerek dünya 

genelinde, gerekse herhangi bir ülkede veya ülkenin daha küçük bir alanında farklı 

zaman dilimlerinde demografik evrimlerin görülebileceğinden bahsedilmektedir 

(Tufan, 2011). Bu değişimden en fazla etkilenen ve ona yön veren temel etmen ise 

eğitimdir. Sosyo-ekonomik yapı içerisinde çift yönlü etkiye sahip olan eğitim; ulusal 

ve uluslararası boyutta hem bireysel hem de toplumsal perspektifle, kalkınmanın 

değer ifade eden kilit faktörlerindendir. Yaşam standartlarının yükselmesi ve eğitim 

olanaklarının artmasıyla, var olan mevcut düzen içerisinde insanın, eğitimi öncelikli 

odağı haline getirmesi kaçınılmaz bir sonuç olarak değerlendirilmektedir.  

Dünyada, pek çok alanda baş döndürücü gelişmeler ve ilerlemeler 

yaşanmaktadır. Artık kabuk değiştiren dünyada bilgi, en değerli sermaye haline 

gelmiştir. Bilginin elde edilebilmesi, işlenmesi, nihayet bilgiden bilgi üretilebilmesi, 

insanın uzmanlık alanı ile birlikte pek çok açıdan donanım kazanmasını 

gerektirmektedir. Tüm bu amaçlar dahilinde, genellikle yükseköğrenim için yapılan 

kısmi zamanlı hareketler, eğitim amaçlı seyahatler kavramıyla incelenebilir. 

Eğitim, küresel değer zincirinde, birbiriyle girdi/çıktı ilişkisine sahip pek çok 

paydaşa sahiptir. İnsanların sürekli konutlarının bulunduğu yer dışında olması 

koşuluyla, ister yerel ister uluslararası boyutta gerçekleştirdikleri eğitim amaçlı 

seyahatler, uluslararası niteliğe sahip üniversiteler için yeni kavramlar 

doğurmaktadır.  

Nitelikli bir eğitim için gerçekleştirilen seyahatler sonucu oluşturulan 

üniversiteler, uluslararası boyutta dünyanın pek çok ülkesinden gelen öğrencilerin 

eğitim taleplerine cevap vermeye çalışmaktadır. Çünkü küresel anlamda rekabet 

avantajı elde edebilmek, uluslararası standartlara uygun kalifiye personelin 

yetiştirilmesi ve iş dünyasına kazandırılmasını gerektirmektedir. 
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ULUSLARARASI EĞİTİM 

Uluslararası eğitim için artan talep oranı, öğrenci hareketliliğinde kendini 

göstermektedir. Bu hareketlilik, ulusal sınırların ötesinde yer alan eğitim 

kuruluşlarından biri olan üniversiteler için anlamlı bir etkiye sahiptir (Altbach & 

Knight, 2007). Öğrenci hareketliliği, küreselleşmenin en göze çarpan özelliklerinden 

biri olarak alan yazında yerini almaktadır. 05-08 Temmuz 2009 tarihinde Paris’te 

bulunan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization-UNESCO) genel merkezinde 

“Dünya Yüksek Öğretim Konferansı” düzenlenmiştir. Bu konferans sonun da 

hazırlanan raporda, 2,5 milyondan fazla öğrencinin, kendi ülkeleri dışında eğitim 

görmekte olduğu ve bu sayının 2020 yılına kadar 8 milyona ulaşacağı belirtilmektedir. 

Raporda ayrıca akademik ortama uluslararası çeşitlilik katan uluslararası öğrencilerin, 

eğitim ve diğer harcamaları dolayısıyla, büyük bir pazar oluşturduğundan da 

bahsedilmektedir (Altbach, Reisberg, & Rumbley, 2009).  

Üniversiteler araştırma sürecinde bilgiyi oluşturma, öğretme sürecinde de bilgiyi 

yayma fonksiyonuna sahiptir. Üniversite eğitimi için, insanların kolektif bir teşebbüsü 

olduğu sürece, çeşitli disiplin alanlarında öğretime sahip olan üniversitelerin 

oryantasyonlarının (yönlendirme, uyumlama, eğitme) mutlaka uluslararası 

standartlara sahip olmasını gerektirmektedir. Bilimsel ilerlemenin doğası, 

araştırmaların dünyanın neresinde olursa olsun, başkalarının keşiflerine 

dayanmasıdır. Bu anlamda üniversiteler  “uluslararasılaştırılmış” yapısıyla, akademik 

konferanslar, kitaplar ve dergiler aracılığıyla fikir alışverişinde bulunmaktadırlar. 

Ayrıca öğretim elemanı paylaşımıyla hem araştırma hem de mevcut bilgi tabanının 

uluslararası arenada anlaşılmasına ve kendisinin de bu duruma adapte olmalarına 

yardımcı olmaktadır (Healey, 2008).  

Uluslararası eğitim sistemlerinin oluşturulması, sadece eğitim kurumlarına 

uluslararası bir kriter sağlamamaktadır. Aynı zamanda öğrencilerin de işletmeler gibi 

küresel bir kimlik kazanmalarına katkıda bulunmaktadır. Günümüz şartlarında 

eğitim veren üniversiteler; araştırma, pedagoji, fakülte, öğretim elemanı ve öğrenci 
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değişimleri açısından doğası gereği uluslararası niteliktedirler. Kişisel hareketliliğin 

artmasıyla karakterize edilen ve küreselleşen bir dünyada, genel olarak zengin 

öğrenciler, ulusal sınırlara bakılmaksızın nerede öğrenim görecekleri, yaşayacakları ve 

çalışacakları konusunda seçimler yapmaktadırlar. 

ÜNİVERSİTE TERCİHİNDE ETKİLİ OLAN UNSURLAR 

Son yıllarda sayıları her geçen gün artan üniversiteler arasında başarılı öğrencilere 

sahip olmak için kıyasıya bir rekabet yaşanmaktadır. Yeni gelişmekte olan ülkelerin 

ortaya çıkması, sürekli kendisini yenileyen ve geliştiren yükseköğretim kurumlarının 

eğitim kalitesi, uluslararası düzeyde eğitim almak isteyen öğrenci sayısının artması, 

bu rekabetin daha da şiddetli yaşanmasına neden olmaktadır (Agrey & Lampadan, 

2014).  

İlgili alan yazın incelendiğinde üniversite seçiminde birçok faktörün etkili 

olduğu görülmektedir. Heller’e (1997) göre üniversite tercihinde maliyetlerin önemli 

olduğu, ancak bu durum gelir seviyesine göre farklılık göstermektedir. Long (2004) ise 

çalışmasında, maliyetin göreceli olduğunu, öğrencilerin yerleşme puanın daha fazla 

etkili olduğunu belirtmektedir. Üniversitelerin öğrencilere vermiş olduğu bursların da 

tercihler üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Drewes ve Michael (2006) ise; finansal 

konularla üniversitenin lokasyonun üniversite seçimini etkilediğini belirtmektedir.  

Üniversite tercihinde cinsiyet farklılıklarının da önemli bir faktör olduğu 

görülmektedir. Bayanlar üniversite tercihinde, güvenlik unsuruna dikkat ederken; 

erkekler daha çok sportif olanaklara önem vermektedirler. Ayrıca kadınlar kalabalık 

yükseköğretim kurumlarını tercih ederken; erkekler ise daha az sayıda eğitim veren 

kurumlarda öğrenim görmek istemektedirler (Agrey & Lampadan, 2014). 

Öğrenciler ve aileler üniversite tercihi yaparken genellikle tek bir husus üzerine 

yoğunlaşmaktadırlar. Günümüz sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik gelişmeleri 

dikkate alındığında, doğru üniversite seçimini etkileyen faktörler; üniversitenin 

uluslararası akreditasyonu, diplomasının saygınlığı, öğrenim maliyetleri, mezuniyet 

sonrası iş olanakları, eğitim kalitesi, sağlamış olduğu burslar, sosyal olanaklar, 
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arkadaşlık ilişkileri, aile baskısı ve üniversitenin lokasyonu şeklinde özetlenmektedir 

(Callejas-Albiñana, Callejas-Albiñana, & Martínez-Rodríguez, 2016).  

Ayrıca bir eğitim ve danışmanlık şirketi olan The Conversation (2018) uygun 

üniversite seçimi için beş (5) adımda karar verilmesini önermektedir. Buna göre: 

1. Geniş Bakış Açısına Sahip Olmak: İyi bir üniversiteye yerleşememek hayatın 

sonu değildir. Birey için nelerin önemli olduğuna dikkat etmek gerekir. Gelecek 

için farklı seçenekler keşif edilmelidir. Bundan dolayı maliyetler, barınma, 

sosyal imkânlar, burslar, eğitim kalitesi gibi unsurlara göre onlarca 

üniversitenin web sayfasını incelemek doğru tercihi kolaylaştıracaktır. 

2. Yerleştirme Puanlarını Dikkate Almak: Üniversitelerin ve fakültelerin öğrenci 

kabul puanları tercihlerdeki önemli faktörlerdendir. Ancak yerleştirme 

puanları kaliteyi değil, bir üniversiteye olan talebe göre belirlemektedir. 

Örneğin tıp, eczacılık ve diş hekimliği gibi fakülteler sadece kaliteli oldukları 

için değil, aynı zamanda çok fazla tercih edildiğinden yüksek puanla öğrenci 

almaktadırlar.   

3. Büyük Resme Odaklanmak: Tercih yaparken sadece bir üniversite veya 

fakülteye değil, üniversitenin geneline dikkat etmek, doğru tercihe yardımcı 

olmaktadır. Üniversitenin uluslararası değişim olanakları, öğrenci kulüpleri, 

staj imkânları, kütüphanesi, spor tesisleri ve sağlık hizmetleri doğru tercih 

açısından büyük önem taşımaktadır. 

4. Kişisel Özellikler ve Sektörel Gelişmeleri Takip Etmek: Herkesin farklı 

özellikleri bulunmaktadır. İş dünyası da hızla değişmektedir. Öğrenci mezun 

olduğunda istihdam edilecek birçok iş henüz ortaya çıkmamış olabilir. Bundan 

dolayı kişisel özellikler ile iş dünyasının yakından takip edilmesi ve geleceğe 

yönelik stratejik kararların alınması gerekmektedir.  

5. Maddi Konuların Dışındaki Unsurları Düşünmek: Üniversite tercihi, kişilerin 

sadece yakın zamandaki birkaç yılını değil, yaşamını etkileyecek önemli bir 

karar aşamasıdır. Bundan dolayı üniversite eğitimi, kişisel ve entelektüel 

gelişim için bir fırsat olarak değerlendirilmelidir (The Conversation, 2018).  
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Genel anlamda üniversite veya lisans eğitimi; öğrencileri hayata hazırlama, bilgi ve 

beceri kazandırma sürecidir. Bu bağlamda üniversiteler; iş dünyasının, toplumun ve 

devletin beklentilerini karşılayacak yeterlilikte öğrenci yetiştirme gayretindedirler. 

Bundan dolayı üniversite tercihi yapılırken, bilgi, beceri ve bilimsel çalışmalar ile 

birlikte insani değerlerin ve küresel gelişmelerin dikkate alındığı görülmektedir.  

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ), iki ülkenin yetkili makamlarınca 30 

Eylül 1995 yılında imzalanan bir protokol ile kurulmuştur. KTMÜ gerekli yasal 

düzenlemeleri ve alt yapı çalışmalarını tamamladıktan sonra ilk olarak 1997-1998 

eğitim-öğretim döneminde öğrenim vermeye başlamıştır. KTMÜ Kırgızistan, Türkiye 

ile birlikte Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları olmak üzere üç ana kaynaktan 

öğrenci almaktadır. Üniversite diğer ülkelerden de öğrenci kabul etmektedir. Öğrenci 

kabulü, her yıl üniversite tarafından gerçekleştirilen Manas-ÖSYS ve Kırgızistan Genel 

Devlet Sınav’ına göre yapılmaktadır.  

KTMÜ 2018-2019 eğitim öğretim yılında 2 enstitü, 9 fakülte, 3 yüksekokul ve 1 

meslek yüksekokul olmak üzere 15 farklı birimde öğrenim hizmeti verecektir. Türkiye 

ve Kırgızistan’daki devlet üniversiteleri ile aynı statüde özerk bir yapıya sahip olan 

KTMÜ’de eğitim-öğretim ücretsiz olup öğrencilere “Giriş Kontenjanı Bursu”, 

“Akademik Başarı Bursu”, “Destek Bursu” ve “Milli Sporcu Bursu” verilmektedir. 

Ayrıca T. C. uyruklu öğrenciler, Türkiye’de Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun üniversite 

öğrencilerine sağlamış olduğu tüm burs ve kredilerden de yararlanma şansına 

sahiptir. Öğrencilere ücretsiz ders kitabı, ucuz ve kaliteli yemek, kampüs içerisinde 

sağlıklı ve modern öğrenci evlerinde barınma imkânı gibi birçok hizmette 

sunulmaktadır. Üniversitenin eğitim-öğretim dili, Türkiye Türkçesi ve Kırgızca’dır. 

Ayrıca üniversitenin bazı fakülte ve bölümlerinde Rusça, İngilizce ve Çince eğitim-

öğretim de yapılmaktadır (manas.edu.kg, 2018).  

ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 

Genel olarak öğrencileri iş hayatına hazırlama gayretinde olan üniversitelerin tercih 

edilmesi farklı kriterlere göre değişiklik göstermektedir. Değişikliğin hangi faktörlere 

http://manas.edu.kg/index.php/tr/%C3%B6%C4%9Frenciler/aday-%C3%B6%C4%9Frenciler/yurt-ve-burs-olanaklar%C4%B1
http://manas.edu.kg/index.php/tr/%C3%B6%C4%9Frenciler/aday-%C3%B6%C4%9Frenciler/yurt-ve-burs-olanaklar%C4%B1
http://manas.edu.kg/index.php/tr/%C3%B6%C4%9Frenciler/aday-%C3%B6%C4%9Frenciler/yurt-ve-burs-olanaklar%C4%B1
http://manas.edu.kg/index.php/tr/%C3%B6%C4%9Frenciler/aday-%C3%B6%C4%9Frenciler/yurt-ve-burs-olanaklar%C4%B1
http://dep.manas.edu.kg/department/Turkey%20Turkish/lang/tr
http://dep.manas.edu.kg/department/Kyrgyz%20Language%20Prep%20School/lang/tr
http://dep.manas.edu.kg/department/Russian%20Language%20Prep%20School/lang/tr
http://dep.manas.edu.kg/department/English%20Language%20Prep%20School/lang/tr
http://dep.manas.edu.kg/department/English%20Language%20Prep%20School/lang/tr
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göre şekillendiğini belirlenmek için hazırlanan bu çalışma aşağıda belirtilen 

metodolojiye göre gerçekleşmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Araştırmanın metodolojisi  

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Araştırma ile ilgili literatür incelenerek araştırmanın amaç ve hipotezlerine uygun 

anket soru formu hazırlanmıştır.  Anket soru formunda araştırma kapsamında yer 

alan kişilerin demografik özellikleri, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin 

öğrencilerine sunmuş olduğu sosyal imkânlar, hocalar ve ders durumlarını 

belirlemeye yönelik sorulara yer verilmiştir. Hazırlanan anket soru formları 2018 

bahar döneminde Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin Turizm ve Otelcilik 

Yüksekokulunda okuyan öğrencilere uygulanmıştır. Anket formunda toplam 28 soru 

yer almaktadır. Bunlardan 7 tanesi kişilerin demografik özellikleri belirlemeye 

Amaçların Belirlenmesi 

 Literatür İncelemesi 

Veri Toplama Araçlarına 
Son Şeklinin Verilmesi 

Evren ve Örneklemin 
Belirlenmesi 

Anket Soru Formaların 
Gönderilmesi 

Analizlerin Yapılması 

Sonuçların 
Değerlendirilmesi 

Veri Toplama Araçlarının 
Kararlaştırılası 

Pilot Çalışmanın Yapılması 

Eksik Bilgi İçeren Anketlerin 
Elenmesi 

Verilerin Kodlanması ve 
Düzenlenmesi 
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yöneliktir. Diğer sorular ise KTMTÜ’nin öğrencilere sunmuş olduğu imkânları tespit 

etmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu bölümde yer alan sorular 5’li likert ölçeğine göre; 

‘1= Kesinlikle Katılmıyorum, ......,5= Kesinlikle Katılıyorum’ şeklinde derecelendirmiştir. 

Mart 2018 tarihinde yüz yüze gerçekleştirilen anket çalışması ile 250 kişiye ulaşılmış, 

elde edilen veriler SPSS paket programı ile değerlendirilmiştir. 

ARAŞTIRMA HİPOTEZLERİ 

H1: Katılımcıların cinsiyetleri, üniversite tercih nedenlerinde farklılık gösterir. 

H2: Katılımcıların yaşları, üniversite tercih nedenlerinde farklılık gösterir. 

H3: Katılımcıların milliyetleri, üniversite tercih nedenlerinde farklılık gösterir. 

H4: Katılımcıların öğrenim gördükleri bölüm, üniversite tercih nedenlerinde farklılık 

gösterir. 

H5: Katılımcıların ailelerinin yaşadığı yer, üniversite tercih nedenlerinde farklılık 

gösterir. 

H6: Katılımcıların aile geliri, üniversite tercih nedenlerinde farklılık gösterir. 

ARAŞTIRMANIN EVREN VE ÖRNEKLEMİ 

Araştırmanın evreni, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin Turizm ve Otelcilik 

Yüksekokulunda öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. 2018 yılı bahar 

döneminde ilgili bölümlerde 465 öğrenci eğitim almaktadır (manas.edu.kg, 2018).  

Evren büyüklüğü 500 olan çalışmalar için ± % 5 payı ile 222 kişiye ulaşılması gerektiği 

ifade edilmektedir (Israel, 2013: 3)  Bundan dolayı kolayda örneklem yöntemi ile 250 

öğrenciden geri dönüş sağlanmış ve araştırma için gerekli veriler elde edilmiştir.  

ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI 

Bu araştırma, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin 

üniversite tercihlerini etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Her 

araştırmada olabileceği gibi bu çalışmada da bir takım sınırlılıklar bulunmaktadır. 

Araştırma ile ilgili sınırlılıklar aşağıdaki gibi sınırlanabilir: 

 Araştırma hazırlanan anketteki sorular ile sınırlıdır. 
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 Bu çalışma Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Turizm ve otelcilik 

Yüksekokulu öğrencileri ile sınırlıdır. 

 Araştırma, anket sorularına verilen cevaplar ile sınırlıdır. 

 Araştırma verileri 2017-2018 öğretim bahar dönemi ile sınırlıdır. 

 Araştırma sonuçları, bu çalışmada gerçekleştirilen analiz sonuçları ile sınırlıdır. 

ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

Bu bölümde, uluslararası niteliğe sahip KTMÜ öğrencilerinin, üniversiteyi tercih 

nedenlerinde etkili olan faktörler ile ilgili tablolar hazırlanmıştır. Araştırma sonuçları 

frekans analizi, faktör, t testi ve anova analizlerine dayanarak elde edilmiştir. 

ARAŞTIRMANIN GÜVENİLİRLİK VE GEÇERLİLİK ANALİZİ 

Sosyal bilimler alanında yapılan çalışmalarda ölçeğin yapı geçerliliğini ölçmek için 

genellikle faktör analizi tercih edilmektedir. Faktör analizi, birbiriyle ilişkili çok sayıda 

değişkeni bir araya getirerek az sayıda kavramsal olarak anlamlı yeni değişkenler 

(faktörler, boyutlar) bulmayı amaçlayan çok değişkenli bir istatistik olarak 

tanımlanabilir (Büyüköztürk, 2002: 472). Araştırmada yer alan ifadeler KMO 

değerinden ve Bartlett testine tabi tutulmuştur (bkz. Tablo 1). KMO değeri 0,899, 

Barlett testi ise p=0,000<0,05 olduğundan açıklayıcı faktör analizi için gerekli olan 

örneklem yeterliliği sağlanmıştır.   

Tablo 1: Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Örneklem Ölçüm Değeri 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Örneklem 

Ölçüm Değeri 
0,891 

Barlett Testi 

Ki-Kare Değeri 2174,719 

S.d. 2174,719 

Sig. 0,000 
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Bu test sonucuna göre verilerin faktör analizine uygun olduğuna karar verilmiş ve 

varimax rotasyon yöntemi ile açıklayıcı faktör analizi yapılmıştır. Bu analiz sonucunda 

anket formunda yer alan ifadelerin birisi (üniversitenin her türlü güvenlik hizmeti 

sunması) hiç bir boyuta uyumadığı için analizden çıkarılmıştır. Faktör analizi 

sonucunda ifadelerin 4 farklı boyutta toplandığı görülmüştür.  

Aşağıdaki Tablo 2 incelendiğinde faktörlerin en düşük değerinin 0,462 (iyi), en 

büyük değerinin ise 0,790 (mükemmel) olduğu görülmektedir. 

Tablo 2: Faktörler ve Madde Yük Değerleri 

Sorular 

Faktörler 

Hocala

r 

Sosya

l 

İmkâ

nl. 

Dersle

r 

Sınıf. 

Şartlar

ı 

Öğrenci sorunlarına karşı duyarlı öğretim 

elemanları 
0,790       

Sektörle ilgili güncel konuları takip eden ve 

paylaşan öğretim elemanları 
0,779       

Öğrencilerin her türlü gelişmesine katkı 

sağlayan öğretim elemanları 
0,769       

Derslere hazırlanarak gelen öğretim 

elemanları 
0,711       

Dersleri herkesin anlayacağı seviyede 

anlatan öğretim elemanları 
0,662       
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Dersleri sektördeki yeni trendlere göre 

güncelleyen öğretim elemanları 
0,627       

Not ve diğer uygulamalarda adil ve tarafsız 

olan öğretim elemanları 
0,625       

Derslere zamanında girip çıkan öğretim 

elemanları 
0,570       

Derslere aktif katılımı sağlamak için farklı 

yöntemler kullanan öğretim elemanları 
0,462       

Üniversitede her türlü sosyal ve kültürel 

etkinlikler bulunması 
  0,790     

Üniversite tarafından sunulan internet ve 

bilgisayar olanakları 
  0,757     

Kütüphanenin her türlü kaynak acısından 

zengin olması 
  0,738     

Değişim programları (Erasmus, Farabi, 

Mevlana vb.) için anlaşmaların olması 
  0,709     

Yemekhane ve kantin hizmetlerinin yeterli 

olması 
  0,675     

Teorik derslerle birlikte uygulamalı 

derslerin olması 
    0,757   

Yeterli düzeyde seçmeli derslerin olması     0,674   

Hedefleri açık ders programlarının olması     0,588   
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Sınıfların aydınlatma ve ısınma düzeyi       0,708 

Sınıfların öğrenci kapasitesine uygun olması       0,667 

Derslerde çağdaş araç-gereçlerin (projektör 

vb) kullanılması 
      0,665 

 Hazırlanan bu tablodan sonra faktörlerdeki maddelerin taşıdıkları anlamlara 

göre isimlendirme yapılmıştır. Birinci faktörde toplanan maddeler genellikle 

üniversite hocaları ile ilgili olduğu görülmektedir. Bundan dolayı birinci faktöre 

“Hocalar” ismi verilmiştir.  

İkinci faktörde yer alan ifadeler ise genel olarak üniversitenin sunmuş olduğu 

sosyal imkânlarla ilgili olduğundan “Sosyal İmkânlar” olarak isimlendirilmesi uygun 

görülmüştür. Üçüncü faktörde yer alan ifadeler ise dersler ile ilgili olduğundan 

“Dersler” olarak isimlendirilmiştir. Son faktör ise sınıflarla ilgili olduğundan “Sınıf 

Şartları” ismi verilmiştir.  

Araştırma verilerinin güvenirliğini ölçmek için Cronbach’s Alpha Katsayısı testi 

tercih edilmiştir. Genel olarak Cronbach’s Alpha katsayısının 0.40’dan küçük olması 

ölçeğin güvenilir olmadığını, 0.40-0.60 arasını düşük güvenilirlikte olduğunu, 0.60-

0.80 arası değerin güvenilir olduğunu, 0.80-1.00 arasındaki değerin ise yüksek 

güvenilirliğe karşılık geldiği kabul edilmektedir (Hair et al., 2010). Yapılan analizde 

araştırmanın güvenirliği 0.89’dan yüksek olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla 

araştırma verilerinin yüksek güvenirliğe sahip olduğu görülmektedir. 

Tablo 3: Güvenilirlik Analizi 

Güvenirlik Analizi 

Alpha Cronbach N sayısı 

0,894 20 
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ARAŞTIRMANIN DEMOGRAFİK BULGULARI 

Araştırmaya katılan kişilerin demografik özelliklerini belirlemek için Tablo 4 

hazırlanmıştır. Bu tabloya göre araştırmaya katılanların % 65,6’sı bayan, % 34,4’i ise 

erkektir. Katılımcıların büyük çoğunluğu (% 71,6) 20-22 yaş arasında yer almaktadır. 

Araştırma kapsamında yer alanların % 87,6’sı Kırgızistan, % 3,2’si Türkiye, % 2,8’i 

Özbekistan, % 0,8’i Azerbaycan, % 0,8’i Kazakistan, % 4,8’i ise diğer ülke 

vatandaşlarından oluşmaktadır. Ailelerin yaşadığı yerleşim yerleri incelendiğinde ise; 

% 53,2’sinin köylerde, % 37,6’sının şehir/ilde, % 9,2’sinin ise ilçede yaşadığı 

görülmektedir. Katılımcıların % 40’ı Turizm ve Otel İşletmeciliği (TRO), % 32’si 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (GMS), % 28’i Seyahat İşletmeciliği ve Turizm 

Rehberliği (STR) bölümlerin öğrencileri tarafından oluşmaktadır.  

Öğrenci ailelerin aylık gelir durumları ise;  % 41,2’sı 251-500 $, % 32’si 100-200 $, 

% 15,6’sı 501-750 $, % 11,2’si de 751 $ ve üzeri gelire sahiptir. 

Tablo 4: Demografik Özellikler 

Cinsiyet N % 

Bay 86 34,4 

Bayan 164 65,6 

Yaş  N  % 

17-19 43 17,2 

20-22 179 71,6 

23 ve Üzeri 28 11,2 

Milliyet (n=250) N % 

Kırgızistan 219 87,6 
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Türkiye 8 3,2 

Özbekistan 7 2,8 

Kazakistan 2 ,8 

Azerbaycan 2 ,8 

Diğer 12 4,8 

Bölüm (n=250) N % 

TRO 100 40,0 

STR 70 28,0 

GMS 80 32,0 

Yaşadığı Yer 

(n=250) 
N % 

Şehir/İl 94 % 37,6 

Köy 133 %53,2 

İlçe 23 % 9,2 

Gelir (n=250) N % 

100-250 $ 80 32,0 

251-500 $ 103 41,2 

501-750 $ 39 15,6 

751 $ ve Üstü 28 11,2 
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ARAŞTIRMANIN MADDE ANALİZİ 

Araştırma kapsamında yer alan ifadelere madde analizi yapılmıştır. Boyutlarda yer 

alan ifadelerin madde analizi ile ilgili bilgiler Tablo 5’te yer almaktadır. Genel olarak 

sorulara verilen cevapların oranı 3,5’ten yüksektir. “Derslerde çağdaş araç-gereçlerin 

(projektör vb) kullanılması” ifadesi üniversite tercihinde en yüksek (4,332), “Değişim 

programları (Erasmus, Farabi, Mevlana vb.) için anlaşmaların olması” ifadesi ise üniversite 

seçiminde en düşük ifade orana (3,584) sahip olduğu görülmektedir.  

Tablo 5: Madde Analizi Sonuçları 

Sorular Ort. SS. 

Dersleri sektördeki yeni trendlere göre güncelleyen öğretim 

elemanları 
4,064 1,004 

Hedefleri açık ders programlarının olması 3,960 0,964 

Yeterli düzeyde seçmeli derslerin olması 3,672 0,984 

Teorik derslerle birlikte uygulamalı derslerin olması 3,588 1,187 

Derslerde çağdaş araç-gereçlerin (projektör vb) kullanılması 4,332 0,895 

Derslere aktif katılımı sağlamak için farklı yöntemler kullanan 

öğretim elemanları 
3,952 0,981 

Derslere zamanında girip çıkan öğretim elemanları 4,152 1,057 

Not ve diğer uygulamalarda adil ve tarafsız olan öğretim 

elemanları 
4,188 0,949 

Dersleri herkesin anlayacağı seviyede anlatan öğretim elemanları 4,076 0,960 

Derslere hazırlanarak gelen öğretim elemanları 4,272 0,868 
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Sektörle ilgili güncel konuları takip eden ve paylaşan öğretim 

elemanları 
4,204 0,856 

Öğrenci sorunlarına karşı duyarlı öğretim elemanları 4,100 0,919 

Öğrencilerin her türlü gelişmesine katkı sağlayan öğretim 

elemanları 
4,016 1,014 

Sınıfların öğrenci kapasitesine uygun olması 4,076 1,017 

Üniversite tarafından sunulan internet ve bilgisayar olanakları 3,636 1,238 

Kütüphanenin her türlü kaynak acısından zengin olması 3,900 1,023 

Üniversitede her türlü sosyal ve kültürel etkinlikler bulunması 3,776 1,086 

Değişim programları (Erasmus, Farabi, Mevlana vb.) için 

anlaşmaların olması 
3,584 1,194 

Yemekhane ve kantin hizmetlerinin yeterli olması 4,036 1,065 

ARAŞTIRMANIN ANOVA VE T TESTİ SONUÇLARI 

Çalışmanın bu bölümünde, araştırma ile ilgili hipotezler test edilmiştir. Öğrencilerin 

cinsiyetleri ile üniversite tercihleri arasındaki ilişkiyi ölçmek için Bağımsız Örneklerde 

T-Testi yapılmıştır. Aşağıdaki Tablo 6 incelendiğinde öğrencilerin üniversite 

tercihinde en fazla etkili olan boyutun “Sınıf Şartları” ile “Hocaların” olduğu 

görülmektedir. En az etkili olan boyut ise; erkeklerde 3,709, bayanlarda 3,756 ortalama 

ile “dersler” boyutunda yer alan ifadelerdir. Analiz sonucunda üniversite tercihleri 

kişilerin cinsiyetlerine göre her hangi anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Bu sonuç 

H1 hipotezini ret etmektedir. Kısacası kişilerin cinsiyetinde farklılık olsa da üniversite 

tercihlerinde herhangi anlamlı bir farklılık görülmemektedir.  

Tablo 6: Cinsiyet ile Memnuniyet Düzeyleri Arasındaki İlişki 
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Cinsiyet N Ort SS. F P 

Hocalar 

Bay 86 4,141 0,628 

4,127 0,653 

Bayan 164 4,100 0,716 

Sosyal İmkânları 

Bay 86 3,728 0,840 

0,019 0,437 

Bayan 164 3,817 0,870 

Dersler 

Bay 86 3,709 0,830 

0,180 0,668 

Bayan 164 3,756 0,812 

Sınıf Şartları 

Bay 86 4,279 0,774 

1,699 0,815 

Bayan 164 4,256 0,717 

Araştırmanın bu bölümünde de öğrencilerin üniversite tercihlerinin yaş 

değişkenine göre farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Araştırma verileri 

incelendiğinde yaş ile ilgili değişkenler otuz (30)’dan az olduğu için non parametrik 

testlerden Kruskal-Wallis H testi uygulanmıştır. Yapılan analiz sonucunda aşağıdaki 

Tablo 7 hazırlanmıştır. Buna göre yaş ile boyutlar arasında herhangi anlamlı bir 

farklılık görülmemiştir. Bu sonuç araştırmanın H2 hipotezinin ret edildiğini 

göstermektedir.  

Tablo 7: Yaş ile Boyutlar Arasındaki İlişki 

Yaş Hocalar 
Sosyal 

İmkânları 
Dersler 

Sınıf 

Şartları 

Ki-Kare 0,371 2,741 3,161 3,989 

Df 3 3 3 3 

P 0,831 0,254 0,206 0,136 
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Öğrencilerin milliyeti ile üniversite tercihleri arasındaki ilişkiyi analiz etmek için de 

Tablo 8 hazırlanmıştır. Bu tabloda milliyet ile üniversite tercihi arasında herhangi 

anlamlı bir ilişkinin olup olmadığı test edilmiştir. Araştırma kapsamında yer alan 

kişilerin milliyetleri ile ilgili bazı değerler otuz (30)’dan düşüktür. Bundan dolayı bu 

ilişkiyi analiz etmek için non-parametrik testlerden Kruskal-Wallis H testi 

uygulanmıştır. Tablo incelendiğinde farklı milliyetlere sahip öğrencilerin tercihlerinde 

“Sosyal İmkânlar” boyutuna göre anlamlı bir ilişki görülmektedir (p=0,05). Diğer 

boyutlarda ise herhangi bir farklılık tespit edilmemiştir. Bu sonuç araştırmanın H3 

hipotezinin kabul edildiği sonucunu göstermektedir.  

Tablo 8: Milliyet ile Boyutlar Arasındaki İlişki 

Milliyet Hocalar 
Sosyal 

İmkânları 
Dersler Sınıf Şartları 

Ki-Kare 2,285 11,075 5,806 3,471 

Df 3 3 3 3 

P 0,809 0,050 0,326 0,628 

Milliyet grupları ile ilgili farklılığın kaynağını araştırmak için de Mann-Whitney 

U Test yapılmıştır. Yapılan test ile ilgili Tablo 9 hazırlanmıştır. Buna göre Kırgızistan 

vatandaşları ile Azerbaycan vatandaşları üniversite tercihinde, üniversitelerin 

öğrencilere sunmuş olduğu “Sosyal İmkânlar” ile ilgili anlamlı (p=0,03) bir farklılık 

görülmüştür. Diğer milliyet grupları ile boyutlar arasında ise her hangi anlamlı bir 

farklılık tespit edilmemiştir. Bu sonuç araştırmanın H3 hipotezinin kabul edildiğini 

göstermektedir. 

Tablo 9: Milliyet ile Sosyal İmkânlar Arasındaki İlişki (Mann-Whitney U Test) 

Milliyet/Sosya

l İmkânlar 
N 

Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

Mann-

Whitney 

U 

Wilcoxon 

W 
Z P 
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Kırgızistan 219 115,244 
25238,50

0 
603,500 639,500 

-

1,501 
0,133 

Türkiye 8 79,938 639,500 

Kırgızistan 219 112,507 
24639,00

0 
549,000 24639,000 

-

1,284 
0,199 

Özbekistan 7 144,571 1012,000 

Kırgızistan 219 111,388 
24394,00

0 
134,000 137,000 

-

0,950 
0,342 

Kazakistan 2 68,500 137,000 

Kırgızistan 219 110,132 
24119,00

0 
29,000 24119,000 

-

2,122 
0,034 

Azerbaycan 2 206,000 412,000 

Kırgızistan 219 117,484 
25729,00

0 
989,000 1067,000 

-

1,449 
0,147 

Diğer 12 88,917 1067,000 

Yapılan bu çalışmada üniversite tercihinde öğrencilerin öğrenim gördükleri bölümlere 

göre anlamlı bir farklılığın olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırma için elde edilen 

verilerden faydalanılarak aşağıdaki tablo hazırlanmıştır. Tablonun hazırlanmasında 

Anova Testi tercih edilmiştir. Anova testinde varyanslar homojen ise genellikle post-

hoc Scheffe çoklu karşılaştırma tekniği tercih edilmektedir. Scheffe testinin tercih 

edilmesinin nedeni testin alpha tipi hataya karşı duyarlı olmasıdır (Otrar, 2018). Post-

hoc Scheffe testi sonucunda katılımcıların bölümü ile boyutlar arasında herhangi 

anlamlı bir fark görülmemektedir. Bu sonuç araştırmanın H4 hipotezinin ret edildiğini 

göstermektedir.    
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Tablo 10: Bölüm ile Boyutlar Arasındaki İlişki 

 Bölüm F 
Std. 

Error 
P 

Hocalar 

TRO 

STR -0,202 0,106 0,166 

GMS 0,054 0,102 0,871 

STR 

TRO 0,202 0,106 0,166 

GMS 0,255 0,111 0,074 

GMS 

TRO -0,054 0,102 0,871 

STR -0,255 0,111 0,074 

Sosyal İmkânlar 

TRO 

STR 0,112 0,133 0,702 

GMS -0,206 0,128 0,277 

STR 

TRO -0,112 0,133 0,702 

GMS -0,318 0,140 0,078 

GMS 

TRO 0,206 0,128 0,277 

STR 0,318 0,140 0,078 

Dersler 

TRO 

STR -0,074 0,127 0,842 

GMS -0,248 0,122 0,130 

STR 

TRO 0,074 0,127 0,842 

GMS -0,173 0,133 0,430 
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GMS 

TRO 0,248 0,122 0,130 

STR 0,173 0,133 0,430 

Sınıf Şartları 

TRO 

STR -0,122 0,115 0,567 

GMS 0,001 0,110 1,000 

STR 

TRO 0,122 0,115 0,567 

GMS 0,123 0,120 0,593 

GMS 

TRO -0,001 0,110 1,000 

STR -0,123 0,120 0,593 

Çalışmanın bu bölümünde öğrencilerin üniversite tercihlerinde ailelerin yaşadığı 

yer değişkeninin herhangi bir etkisinin olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırma 

verilerinde ailelerin yaşamış olduğu yer ile ilgili bazı değişkenler otuz (30)’dan az 

olduğundan non parametrik test kullanılmıştır. Kruskal-Wallis H testine göre Tablo 

11 hazırlanmıştır. İlgili tablo incelendiğinde öğrencilerin ailelerinin yaşamış olduğu 

yer ile üniversite tercihleri arasında herhangi anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Bu 

durum araştırmanın H5 hipotezinin ret edildiği anlamını taşımaktadır.  

Tablo 11: Öğrenci Ailelerinin Yaşadığı Yer ile Boyutlar Arasındaki İlişki 

  
Hocalar 

Sosyal 

İmkânları 
Dersler 

Sınıf 

Şartları 

Ki Kare 3,874 1,312 ,822 3,886 

df 3 3 3 3 

P ,275 ,726 ,844 ,274 
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Üniversite tercihinde ailelerin aylık gelirlerinin etkili olup olmadığını araştırmak için 

de aşağıdaki Tablo 12 hazırlanmıştır. Tablonun hazırlanmasında ailenin aylık gelirleri 

ile ilgili verilerden bir kısmı otuz (30)’dan az olduğundan non parametrik testlerden 

Kruskal-Wallis H testi tercih edilmiştir. Hazırlanan tablo incelendiğinde ailelerin 

gelirleri üniversite tercihlerinde “Hocalar” ve “Sınıf Şartları” boyutlarında anlamlı 

farklılık gösterdiği, diğer boyutlarda ise her hangi anlamlı bir farklılığın olmadığı 

görülmektedir. Bu durum araştırmanın H6 hipotezinin kabul edildiği sonucunu 

vermektedir.  

Tablo 12: Öğrenci Ailelerinin Gelir Durumu ile Boyutlar Arasındaki İlişki 

  
Hocalar 

Sosyal 

İmkânları 
Dersler 

Sınıf 

Şartları 

Ki Kare 12,112 2,263 2,113 8,966 

df 3 3 3 3 

P ,007 ,520 ,549 ,030 

Öğrencilerin üniversite tercihlerinde etkili olan “Hocalar” boyutuyla, ailelerin aylık 

gelirinin hangi ifadelerde farklılık gösterdiğini analiz etmek için ise Mann-Whitney U 

Testi kullanılmıştır. Yapılan test ile ilgili aşağıdaki Tablo 13 hazırlanmıştır. Bu tabloya 

göre aylık geliri 100-250 $ olanlar ile 751 $ ve üzeri bir gelire sahip olanlar arasında 

anlamlı (p=0,011) bir farklılık görülmektedir. Aynı şekilde 251-500 $ ile 751 $ ve 

üstündekiler arasında p=0,001, 501-750$ ile 751 $ ve üstü gelire sahip olanlar arasında 

da p=0,014 oranında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir.  

Tablo 13: Aileni Aylık Gelir Durumu ile Hocalar Boyutu Arasındaki İlişki 

Gelir/ Sınıf 

Şartları 
N 

Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

Mann-

Whitney 

U 

Wilcoxon 

W 
Z P 
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100-250 $ 80 97,56 7805,00 

3675,000 9031,000 -1,254 0,210 

251-500 $ 103 87,94 9031,00 

100-250 $ 80 61,30 4904,00 

1456,000 2236,000 -0,590 0,555 

501-750 $ 39 57,33 2236,00 

100-250 $ 80 50,00 4000,00 

760,000 4000,000 -2,531 0,011 

751 $ ve üstü 28 67,36 1886,00 

251-500 $ 103 70,56 7267,50 

1911,500 7267,500 -0,444 0,657 

501-750 $ 39 73,99 2885,50 

251-500 $ 103 60,03 6183,50 

827,500 6183,500 -3,456 0,001 

751 $ ve üstü 28 87,95 2462,50 

501-750 $ 39 29,06 1133,50 

353,500 1133,500 -2,455 0,014 

751 $ ve üstü 28 40,88 1144,50 

Araştırmanın bu bölümünde de üniversite tercihinde etkili olan “Sınıf Şartları” 

boyutuyla, ailelerin aylık gelir arasındaki farklılığın kaynağını belirlemek amacıyla da 

Mann-Whitney U Testi tercih edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda Tablo 14 

hazırlanmıştır. Tablo incelendiğinde aylık geliri 251-500 $ ile 751 $ ve üstü gelire sahip 

olanlar arasında p=0,007; 501-750$ ile 751 $ ve üstü gelire sahip olanlar arasında ise 

p=0,025 oranında anlamlı bir farklılık görülmüştür.  

Tablo 14: Aileni Aylık Gelir Durumu ile Sınıf Şartları Boyutu Arasındaki İlişki 

Gelir/ Hocalar N 
Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

Mann-

Whitney 

U 

Wilcoxon 

W 
Z P 
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100-250 $ 80 99,01 7920,50 

3559,500 8915,500 -1,606 0,108 

251-500 $ 103 86,56 8915,50 

100-250 $ 80 62,59 5007,50 

1352,500 2132,500 -1,198 0,231 

501-750 $ 39 54,68 2132,50 

100-250 $ 80 51,63 4130,50 

890,500 4130,500 -1,655 0,098 

751 $ ve üstü 28 62,70 1755,50 

251-500 $ 103 71,52 7366,50 

2006,500 2786,500 -0,009 0,993 

501-750 $ 39 71,45 2786,50 

251-500 $ 103 61,40 6324,00 

968,000 6324,000 -2,711 0,007 

751 $ ve üstü 28 82,93 2322,00 

501-750 $ 39 29,58 1153,50 

373,500 1153,500 -2,247 0,025 

751 $ ve üstü 28 40,16 1124,50 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Küresel anlamda baş döndürücü hızla değişen şartlarda eğitim, birbiriyle çift yönlü 

etkisi olan birçok paydaşa sahiptir. Bilginin en değerli sermaye olduğunu fark eden 

kişi ve kurumlar, ulusal sınırlara bakmaksızın kendilerine pazar oluşturma 

gayretindedirler. Bilgiyi oluşturma, çeşitlendirme ve daha geniş kitlelere ulaştırma 

fonksiyonu taşıyan üniversiteler, bu durumu daha yakından hissetmekte, aynı 

zamanda uluslararası hüviyet kazanma çabası göstermektedirler. Bunu 

gerçekleştirirken de üstün niteliklere sahip hem öğretim elemanı hem de öğrenciye 

sahip olabilmek için birbirleriyle kıyasıya bir rekabet halindedirler.  
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Herkesin temel amacı; ekonomik ihtiyaçlarını kazanmak, kişisel gelişimini en 

etkin bir şekilde gerçekleştirmek, uluslararası saygınlık kazanmaktır. Üniversiteler 

tüm bu hedeflerin gerçekleşmesinde en önemli rolü üstlenmektedirler.  Bu 

özelliğinden dolayı uluslararası düzeyde eğitim veren üniversitelerin sayıları her 

geçen gün artmakta, tüm paydaşlarına farklı alternatifler sunmaktadırlar. 

Beklentilerin karşılanmasında etkin yere sahip olan üniversitelerde eğitim alma tercihi 

yapılırken sadece bilimsel unsurlar değil, ekonomik, sosyal ve kültürel etkenler de 

dikkate alınmaktadır.   

İlgili alan yazın incelendiğinde bireylerin üniversite tercihinde birçok unsurun 

etkili olduğu görülmektedir. Bundan dolayı hazırlanan bu araştırmada, KTMÜ 

ölçeğinde, öğrencilerin üniversite tercihlerinde etkili olan faktörler araştırılmıştır. 

Araştırma sonuçları; t testi, anova, frekans, madde ve faktör analizlerine göre 

değerlendirilmiştir. Buna göre öğrencilerin üniversite tercihleri genel olarak dört (4) 

farklı boyuta (sosyal olanaklar, hocalar, dersler ve sınıf şartları gibi) göre şekillenmektedir. 

Öğrencilerin üniversite tercihinde en fazla dikkat ettikleri husus “Derslerde çağdaş araç-

gereçlerin (projektör vb.) kullanılması” olduğu görülmektedir. En az önemsedikleri konu 

ise “Değiş programları (Erasmus, Farabi, Mevlana vb.) için anlaşmaların olması”dır.  

Üniversite tercihinde demografik unsurların etkisini ölçmek için ise t testi ve 

anova analizi yapılmıştır. Buna göre kişilerin cinsiyetler, yaşları ve öğrenim gördükleri 

bölüm farklı olsa da üniversite tercihlerinde dikkate aldıkları faktörler arasında 

herhangi anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Ancak öğrencilerin milliyetleri ile 

ailelerinin aylık gelir durumlarının farklı olması, uluslararası kimliğe sahip 

üniversitelerde öğrenim görme tercihinde farklılığa neden olmaktadır.  

Bu sonuçlar doğrultusunda uluslararası düzeyde eğitim veren üniversitelerin 

kaliteli eğitim sistemine sahip oması, nitelikli öğretim elemanları ile birlikte belli bir 

kapasiteye sahip öğrencileri çekebilmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar 

aşağıdaki gibi sıralanabilir: 
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 Eğitim kurumlarının özel yeteneklere sahip öğrencilere eğitim verebilmesi 

için öncelikle derslerde çağdaş eğitim araç ve gereçlerinin kullanılması 

gerekmektedir.  

 Üniversitelerin nitelikli öğrenciler tarafından tercih edilmesinde alanında 

uzman öğretim elemanlarının istihdam edilmesi büyük avantaj taşımaktadır. 

 Öğrencilere derslerde sadece teorik değil, sektör ile işbirliği yapılarak 

uygulamalı eğitime de ağırlık vermeleri önerilmektedir. 

  Küreselleşen eğitim sistemi içerisinde üniversitelerin tercih edilmesinde 

Erasmus, Farabi, Mevlana vb. uluslararası öğretim elemanı ve öğrenci 

değişim anlaşmaları önemli rol oynamaktadır.  

 Öğrencilerin kaliteli eğitim almaları için sadece eğitim-öğretim faaliyetleri 

değil, diğer sosyal ve kültürel imkânların da iyileştirmesi, tercihleri olumlu 

yönde etkileyecektir. 

 Üniversitelerin derslik, internet, kütüphane, yemekhane, barınma gibi 

imkânlarının iyileştirilmesi, özel yeteneklere sahip öğrenciler tarafından 

üniversite seçimini kolaylaştıracaktır.  
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Türkiye’de Büyükşehir Belediyelerinin Suriyeli Göçmenlere Yönelik 
Politika ve Uygulamaları 

 

Ethem Kadri PEKTAŞ1 
Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Özet 
Büyükşehir belediyeleri il mülki sınırları içinde yerel halkın ortak nitelikteki 
ihtiyaçlarını karşılamakla görevli kamu tüzel kişileridir. Bu belediyeler aynı zamanda 
ilçe belediyeleri arasındaki koordinasyonu sağlamaktadırlar. Büyükşehir 
belediyelerinin yürüttüğü hizmetler arasında dar gelirli, yoksul, muhtaç ve 
kimsesizlere yönelik sosyal nitelikteki hizmet ve yardımlar da önemli yer tutmaktadır. 
Mart 2011’de Suriye’de başlayan iç savaşla birlikte çok sayıda Suriyeli, ülkelerini terk 
ederek kendileri için daha güvenli olduklarını düşündükleri çeşitli ülkelere göç 
etmişlerdir. Bu çerçevede zaman içinde Suriye’den komşu Türkiye’ye göç 
edenlerin/sığınanların sayısı milyonlara ulaşmıştır. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi 
Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı verilere göre, 2018 Ağustos ayı sonu itibarıyla 
Türkiye’de geçici koruma kapsamındaki Suriyeli göçmen sayısı üç buçuk milyonun 
üzerindedir. Günümüzde en fazla Suriyeli göçmenin yaşadığı iller ise; başta İstanbul, 
Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep, Adana ve Mersin olmak üzere büyükşehir belediyelerinin 
faaliyet gösterdiği illerdir. Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de büyükşehir 
belediyelerinin özellikle sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında Suriyeli 
göçmenlere yönelik olarak geliştirdikleri hizmet politikalarını ve uygulamalarını 
gözden geçirmek, karşılaştıkları sorunları belirlemek ve bunlara yönelik çözüm 
önerilerini ortaya koymaktır. 
Anahtar Kelimeler: Suriyeli Göçmenler, Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler. 

The Policies and Practices of the Metropolitan Municipalities with 
regards to Syrian Migrants in Turkey 

Abstract 

Metropolitan municipalities are public entities in charge of meeting the common needs 
of local people within the provincial boundaries. These municipalities also provide 
coordination between district municipalities. The social services and benefits for the 
poor and needy people are important among the services provided by the 
metropolitan municipalities. Along with the civil war that started in Syria in March 
2011, many Syrians have left their countries and migrated to various countries where 
they thought they were safer for them. In this context, the number of migrants who 
migrated to Turkey from Syria has reached millions over time. According to the 
information shared by the Ministry of Interior, Directorate General of Migration 
Management, the total number of Syrian migrants covered by temporary protection in 
Turkey is over three and a half million by the end of August 2018. Today, most of the 
Syrian migrants live in the provinces where the metropolitan areas, like Istanbul, 
                                                 
1 Doç.Dr., Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi Bölümü, Kentleşme ve Çevre Sorunları Ana Bilim Dalı, pektas@aku.edu.tr 
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Sanliurfa, Hatay, Gaziantep, Adana and Mersin. The purpose of this study is; to review 
service policies and practices for Syrian migrants within the scope of municipal social 
activities of metropolitan municipalities in Turkey, to identify the problems they face 
and to develop solution proposals to them. 
Keywords: Syrian Migrants, Metropolitan Municipalities, Social Services. 
 

GİRİŞ 

21. yüzyıl siyasi tarihinin en önemli gelişmelerinden biri olmaya aday “Arap Baharı” 

ya da “Arap Devrimleri” hareketi Tunus’ta Muhammed Buazizi adında üniversite 

mezunu bir seyyar satıcı gencin, pazarda açtığı tezgâhın güvenlik güçlerince 

kaldırılması ve kötü muameleye maruz kalması üzerine 17 Aralık 2010 tarihinde 

kendisini yakması ile başlamıştır. Otokratik yönetimlere karşı protestolar ilk olarak bu 

olay üzerine 18 Aralık 2010 tarihinde Tunus’ta başlamış, arkasından Cezayir, Lübnan, 

Ürdün, Moritanya, Sudan, Umman, Yemen, Suudi Arabistan, Mısır ve Suriye gibi 

Arap coğrafyasının diğer ülkelerine sirayet etmiştir. Özellikle devlet yönetimlerinde 

yeni düzenlemeler, halk için daha fazla özgürlük ve demokrasi talebi içeren gösteri ve 

protestolarla kendini gösteren eylemler, kimi ülkelerde çatışma, baskın ve işgal 

girişimi gibi boyutlara taşınmıştır. Siyasal iktidarların kayıtsız kalamadığı ve kısa 

sürede önemli değişikliklere ve değişimlere yol açan Arap Baharı hareketi 2011 

başlarında Tunus ve Mısır’da etkili sonuçlar vermiş, Tunus’ta Zeynel Abidin Bin Ali 

Ocak ayında ve Mısır’da Hüsnü Mübarek Şubat ayında iktidarlarını kaybetmişlerdir. 

Arap Baharı’nın Suriye’deki yansıması ise ilk olarak Ocak 2011’de ortaya 

çıkmıştır. Tıpkı Tunus’taki sürece benzer şekilde, 26 Ocak 2011’de Suriye’nin Haseke 

kentinde 26 yaşındaki bir genç, kent meydanında üzerine benzin dökerek kendini 

ateşe vermiş2 ve başlayan gösteri ve protestolar ülkedeki iç savaş sürecinin ilk adımını 

oluşturmuştur. 

15 Mart 2011’de Dera’da yaşanan olaylarla başladığı kabul edilen ve takip eden 

aylarla birlikte bütün ülkeye yayılan Suriye İç Savaşı, süreç içerisinde yüz binlerce 

                                                 
2 CNN TÜRK, Yemen ve Suriye’de de isyan ateşi yakıldı, 
https://www.cnnturk.com/2011/dunya/01/27/yemen.ve.suriyede.de.isyan.atesi.yakildi/604854.0/i
ndex.html, Yayınlanma Tarihi: 27.01.211, Erişim: 03.09.2018. 

https://www.cnnturk.com/2011/dunya/01/27/yemen.ve.suriyede.de.isyan.atesi.yakildi/604854.0/index.html
https://www.cnnturk.com/2011/dunya/01/27/yemen.ve.suriyede.de.isyan.atesi.yakildi/604854.0/index.html
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insanın ölümüne ve milyonlarca insanın kendilerinin ve yakınlarının -başta- can 

güvenliğini sağlamak amacıyla yurtlarını terk etmesine yol açmıştır. Birleşmiş 

Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne (UNHCR) göre ülke içinde 2,5 milyonu 

çocuk olmak üzere 6,1 milyon insan yerlerinden edilmiştir3. Yine UNHCR’nin 

verilerine göre4 Suriyeliler, 2016 sonu itibarıyla 12 milyon kişi ile dünyanın en büyük 

zorla göç ettirilmiş nüfusu olmaya devam etmektedir. Bu sayı Suriye nüfusunun 

yarısından fazladır. İç savaş süresince bugüne kadar 5,5 milyondan fazla Suriyeli 

güvenlik arayışı çerçevesinde başta Türkiye, Lübnan, Ürdün ve Almanya olmak üzere 

çok sayıda ülkeye göç etmiştir. Türkiye, bu ülkeler içinde sadece 3,5 milyondan fazla 

Suriyeliye ev sahipliği yapmak suretiyle en fazla fedakârlık gösteren ülke 

durumundadır. 

Türkiye’nin öncelikle insani kaygılarla kapılarını kendilerine açtığı ve Ağustos 

2018 sonu itibarıyla sayıları (kayıtlı) 3.552.303’e ulaşan Suriyeliler, ülkenin özellikle 

güneydoğusu olmak üzere tüm illerinde misafir edilmektedir. Kendilerine başta 

İçişleri Bakanlığı olmak üzere çok sayıda merkezi yönetim örgütü ile bunların merkez 

ve taşra örgütleri, yine başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere yerel yönetim 

örgütleri, sivil toplum örgütleri, özel sektör kuruluşları ve hayırsever vatandaşlar çok 

farklı niteliklerde ve miktarlarda hizmet sunmaktadırlar5. Öncelikle onların temel 

ihtiyaçlarını karşılayarak insanlık onuruna yaraşır bir yaşam seviyesine ulaşmalarını 

sağlamak ve ülkelerine dönecekleri güne kadar refah seviyelerini korumak söz konusu 

örgütlerin öncelikli amacını oluşturmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de büyükşehir belediyelerinin sosyal belediyecilik 

faaliyetleri kapsamında Suriyeli göçmenlere yönelik olarak geliştirdikleri hizmet 

politika ve uygulamalarını gözden geçirmek, karşılaştıkları sorunları belirlemek ve 

                                                 
3 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), http://www.unhcr.org/sy/internally-
displaced-people, Erişim: 13.09.2018. 
4 USA for UNHCR, https://www.unrefugees.org/refugee-facts/statistics/, Erişim: 13.09.2018. 
5 Türkiye’de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerle ilgili olarak her ne kadar yerel yönetimler 
ve sivil toplum kuruluşları önemli hizmet faaliyetleri gerçekleştiriyor ise de, söz konusu yabancılarla 
ilgili en fazla “yetkili ve sorumlu” kurumların merkezi yönetim örgütleri olduğu görülmektedir. 
Özellikle İçişleri Bakanlığı ve onun bünyesinde faaliyet gösteren Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (İB 
GİGM) bu konuda başat bir rol üstlenmektedir. 

http://www.unhcr.org/sy/internally-displaced-people
http://www.unhcr.org/sy/internally-displaced-people
https://www.unrefugees.org/refugee-facts/statistics/
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çözüm alternatiflerini ortaya koymaktır. Bu kapsamda çalışmada; öncelikle konuya 

ilişkin kavramsal çerçeve belirlenmekte, Türkiye’de geçici koruma kapsamında 

bulunan Suriyelilerin hukuksal durumları (statüleri), temel sorunları ve ülkemizdeki 

hâlihazırdaki demografik profilleri gözden geçirilmektedir. Büyükşehir 

belediyelerinin, görev yaptıkları illerde yaşayan Suriyelilere yönelik olarak sunduğu 

başlıca hizmetler ve karşılaştıkları sorunlar ile bunlara ilişkin çözüm önerileri 

çalışmada ele alınan diğer konular arasındadır. 

I. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

A. Göç (Migration), İsteğe Bağlı Göç (Voluntary Migration) Zorunlu/Zorla Göç 

(Forced Migration), Zorunlu Göçmen (Forced Migrant) Kavramları 

Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) hazırladığı Göç Terimleri Sözlüğü’ne göre “göç”; 

“Bir kişinin veya bir grup insanın uluslararası bir sınırı geçerek veya bir devlet (ülke) 

içinde yer değiştirmesi” olarak tanımlanmaktadır. Sözlüğe göre göçten söz edebilmek 

için, süresi, yapısı ve nedeni ne olursa olsun insanların yer değiştirmesi yeterli 

olmaktadır. Buna, mültecilerin, yerinden edilmiş kişilerin, ekonomik göçmenlerin, aile 

birleşimi gibi farklı amaçlarla hareket eden kişilerin göçü de dâhildir (IOM, 2009:22). 

2013 tarihli ve 6458 sayılı “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu” 6 ise 3. 

maddesinde yayımlanışın temel nedeni olan “Türkiye’ye yönelik uluslararası göç” 

konusu çerçevesinde bir tanım geliştirerek, göçün “Yabancıların, yasal yollarla 

Türkiye’ye girişini, Türkiye’de kalışını ve Türkiye’den çıkışını ifade eden düzenli göç 

ile yabancıların yasa dışı yollarla Türkiye’ye girişini, Türkiye’de kalışını, Türkiye’den 

çıkışını ve Türkiye’de izinsiz çalışmasını ifade eden düzensiz göçü ve uluslararası 

korumayı” ifade ettiğini hükme bağlamıştır. 

Göç kavramı “isteğe bağlı” ve “zorunlu göç” olarak ikili bir sınıflandırmaya tabi 

tutulmaktadır. Örneğin, ekonomik kazanç/çıkar elde etmek amacıyla yapılan göç 

isteğe bağlı göç, bir iç savaşın neden olduğu güvenlik riski sonucu komşu ülkelere 

kaçış eylemi zorunlu göç niteliği taşımaktadır. 

                                                 
6 Yayımlandığı Resmî Gazete Tarih: 11.04.2013, Sayı: 28615. 
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Göç Terimleri Sözlüğü de zorunlu göçü “doğal ya da insan yapımı nedenlerden 

dolayı içerisinde yaşama ve refaha yönelik tehditleri de içeren bir zorlama unsuru 

bulunan göç hareketi” olarak tanımlamaktadır. Mültecilerin, ülkesinde yerinden 

edilmiş kişilerin hareketleri ve doğal, çevresel, kimyasal, nükleer felaketler, açlık ya da 

kalkınma projeleri nedeniyle gerçekleşen hareketler bu niteliktedir (IOM, 2009:69). Bu 

kapsamda, esasen gönüllü olarak gerçekleşmeyen göçe “zorunlu göç”; zorla yaşadığı 

yerden göç eden kişiye de “zorunlu göçmen” adı verilmektedir (Kayabaşı ve Kayabaşı, 

2017:487). 

Bir başka sınıflandırmaya göre; ülke içinde gerçekleşen göç hareketine “iç göç” 

(immigration), bir ülkeden bir başka ülkeye doğru gerçekleşen göçe ise “dış göç” 

(emigration) adı verilmektedir. 

Niteliği ne olursa olsun bir göç hareketine aktif olarak katılan kişilere Türkçede 

“göçmen” denilirken, bu terim İngilizce’de niteliğine bağlı olarak “migrant”, 

“immigrant” (iç göçmen) ve “emigrant” (dış göçmen) gibi karşılık bulmaktadır. 

B. Uluslararası Koruma (International Protection for Refugees) ve Türleri 

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan 

2014 tarihli Geçici Koruma Yönetmeliği’nde “Uluslararası Koruma”nın “mülteci, şartlı 

mülteci veya ikincil koruma” statülerini ifade ettiği belirtilmektedir (md.3). 

Uluslararası göç literatüründe çoklukla geçen ve halen Türkiye’de bulunan 

milyonlarca Suriyeli için de -yanlışlıkla- kullanılan “mülteci” terimi ile diğer 

uluslararası koruma türleri, anlamları ve içerikleri bakımından şöyle açıklanabilir: 

1. Mülteci (Refugee) 

Türkiye’nin mültecilere yönelik yükümlülüklerinin ve geliştirdiği politikaların yasal 

zeminini oluşturan temel sözleşmeler; 1951 tarihli “Mültecilerin Hukuki Statüsüne 

İlişkin Sözleşme7 (Cenevre Sözleşmesi)” ile 1967 tarihli “Mültecilerin Hukuki 

                                                 
7 Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Sözleşme (United Nations Convention Relating to the Status of 
Refugees/Cenevre Sözleşmesi), 1948 tarihli BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin “Herkes 
zulüm karşısında başka memleketlerden mülteci olarak kabulü talep etmek ve memleketler tarafından 
mülteci muamelesi görmek hakkını haizdir. Bu hak, gerçekten adi bir cürüme veya Birleşmiş Milletler 
prensip ve amaçlarına aykırı faaliyetlere müstenit kovuşturmalar halinde ileri sürülemez” hükmünü 
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Statüsüne İlişkin Protokol”dür8 (New York Protokolü). Cenevre Sözleşmesi’nin 1. 

maddesine göre; “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 yaşadığı ikamet ülkesinin dışında 

bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen” her 

şahıs/kişi “mülteci” kapsamına girmektedir (md.1.A.(2))9. Bu tanıma ilaveten 1969 

Afrika Birliği Örgütü (OAU) Sözleşmesi mültecileri “kendi menşe ülkesi ya da 

vatandaşı olduğu ülkenin bir bölümünde ya da tümünde dış saldırı, işgal, yabancı 

egemenliği ya da kamu düzenini ciddi biçimde bozan olaylar nedeniyle ülkesini terk 

etmeye zorlanan kişiler” olarak tanımlamaktadır. 1984 Cartagena Bildirisi de benzer 

şekilde, mültecilerin “yaygın şiddet, dış saldırı, iç çatışmalar, yaygın insan hakkı 

ihlalleri ya da kamu düzenini ciddi olarak bozan diğer durumlardan dolayı hayatları, 

güvenlikleri veya özgürlükleri tehdit altında olduğu için” ülkesinden kaçan kişileri 

kapsadığını belirtmektedir (IOM, ty:65). Tanımlardan da anlaşıldığı üzere “mülteci” 

sözcüğü göçmen sözcüğüne kıyasla “daha özel” bir alanı ve eylemi çağrıştırmakta, ek 

olarak uluslararası literatürde de göçmen ile mülteci terimleri birbirinden ayrı 

kullanılmaktadır (Akıncı, Nergiz ve Gedik, 2015: 64). 

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun “mülteci” tanımında 

ise coğrafi bir sınırlama söz konusudur ve mülteci statüsü (Türkiye açısından) yalnızca 

                                                 
içeren 14. maddesine dayandırılmıştır. Sözleşme, 28 Temmuz 1951 tarihinde İsviçre’nin Cenevre 
kentinde Birleşmiş Milletler konferansında onaylanmış, 43. maddesi gereğince 22 Nisan 1954 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir. (United Nations Treaty Collection, 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsII.aspx?src=IND&mtdsg_no=V-
2&chapter=5&Temp=mtdsg2&clang=_en, Erişim: 13.09.2018). 
8 31 Ocak 1967’de New York’ta imzalanan protokol (Protocol Relating to the Status of Refugees) 04 Ekim 
1967’de yürürlüğe girmiştir. 
9 Mültecilerle Dayanışma Derneği, 1951 Cenevre Sözleşmesi, http://www.multeci.org.tr/wp-
content/uploads/2016/12/1951-Cenevre-Sozlesmesi-1.pdf, Erişim: 06.08.2018. 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsII.aspx?src=IND&mtdsg_no=V-2&chapter=5&Temp=mtdsg2&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsII.aspx?src=IND&mtdsg_no=V-2&chapter=5&Temp=mtdsg2&clang=_en
http://www.multeci.org.tr/wp-content/uploads/2016/12/1951-Cenevre-Sozlesmesi-1.pdf
http://www.multeci.org.tr/wp-content/uploads/2016/12/1951-Cenevre-Sozlesmesi-1.pdf
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“Avrupa ülkeleri”nden kanunda sayılan nedenlerle ülkesini terk eden kişilere 

tanınmaktadır10. Kanunun ilgili 61. maddesi şu şekildedir: 

“Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir 

toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme 

uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında 

bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da söz konusu korku 

nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden 

yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku 

nedeniyle dönmek istemeyen vatansız kişiye statü belirleme işlemleri sonrasında 

mülteci statüsü verilir”. 

2. Şartlı Mülteci (Conditional Refugee) 

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 62. maddesinde “şartlı mülteci”yi 

düzenlemekte ve bu statünün Avrupa dışındaki ülkelerden kanunda sayılan 

nedenlerle Türkiye’ye göç eden kişilere verileceğini hükme bağlamaktadır: “Avrupa 

ülkeleri dışında meydana gelen olaylar sebebiyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir 

toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme 

uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında 

bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan, ya da söz konusu korku 

nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden 

yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku 

nedeniyle dönmek istemeyen vatansız kişiye statü belirleme işlemleri sonrasında şartlı 

mülteci statüsü verilir. Üçüncü ülkeye yerleştirilinceye kadar, şartlı mültecinin 

Türkiye’de kalmasına izin verilir”. Bir bakıma şartlı mülteci; Avrupa dışında meydana 

                                                 
10 Kanunda yer alan ve mülteci kavramının tanımı ile ilgili “coğrafi sınırlama”nın geçmişi/temeli 
Türkiye’nin 1951 tarihli “Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Sözleşme”ye ve 1967 tarihli 
“Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Protokol”e taraf olurken kullandığı coğrafi sınırlama hakkına 
dayanmaktadır. Gerçekten de Türkiye, Cenevre Sözleşmesi’ne 30 Mart 1962 tarihinde, sözleşmenin 1 
(B) hükmüne dayanarak çekince koymuş ve sözleşmeyi yalnızca Avrupa’dan gelen kişileri “mülteci” 
olarak tanıyacağını belirterek coğrafi sınırlama ile onaylamıştır (Güneydoğum Derneği ve Ankara 
Ticaret Borsası, 2016:87). Türkiye 1967 tarihli “Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Protokol”e de, 
01.07.1968 tarihli 6/10266 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, yine aynı çekince ile katılmıştır (İB GİGM, 
2015:70). 
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gelen olaylar nedeniyle, mülteci tanımındaki nitelikleri haiz olduğunu iddia ederek, 

üçüncü ülkelere iltica etmek üzere Türkiye’den uluslararası koruma talebinde 

bulunan kişidir11. 

3. İkincil Koruma (Subsidiary Protection) 

Kendilerine “ikincil koruma” statüsü verilecek kişilere ilişkin nitelikler, 6458 sayılı 

kanunun 63. maddesinde sayılmaktadır. Buna göre; “Mülteci veya şartlı mülteci olarak 

nitelendirilemeyen, ancak menşe ülkesine veya ikamet ülkesine geri gönderildiği 

takdirde; a) Ölüm cezasına mahkûm olacak veya ölüm cezası infaz edilecek, b) 

İşkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacak, c) 

Uluslararası veya ülke genelindeki silahlı çatışma durumlarında, ayrım gözetmeyen 

şiddet hareketleri nedeniyle şahsına yönelik ciddi tehditle karşılaşacak olması 

nedeniyle menşe ülkesinin veya ikamet ülkesinin korumasından yararlanamayan 

veya söz konusu tehdit nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancı ya da vatansız” 

kişilere statü belirleme işlemleri sonrasında “ikincil koruma” statüsü verilecektir. 

II. TÜRKİYE’DE BULUNAN GEÇİCİ KORUMA KAPSAMINDAKİ SURİYELİLER 

Aşağıda Türkiye’deki Suriyelilerin hukuksal statüleri, bu konudaki temel yasal 

düzenlemelerden Geçici Koruma Yönetmeliği’nin önemli bazı hükümleri ve Suriyeli 

göçmenlerin Türkiye’deki demografik görüntüsündeki son durum ile geçici koruma 

kapsamındaki Suriyelilerin temel ihtiyaç ve beklentileri hakkında çeşitli bilgiler 

paylaşılmaktadır. 

A. Türkiye’deki Suriyelilerin Hukuksal Statüleri: Geçici Koruma 

2011 başlarında başlayan ve 2018 Eylülü itibarıyla devam eden Suriye İç Savaşı 

süresince ülkelerini terk ederek Türkiye’ye sığınan Suriyeliler için; bilimsel 

metinlerde, siyasal ve bürokratik söylemlerde, yazılı ve görsel medyada ve toplumsal 

ilişki süreçlerinde birbirinden farklı çok sayıda kavramın kullanıldığı görülmektedir. 

“Suriyeliler”, “Suriyeli sığınmacılar”, “Suriyeli yabancılar”, “Suriye vatandaşları”, 

                                                 
11 İB GİGM, http://www.goc.gov.tr/mobilicerik/uluslararasi-koruma-cesitleri_546_548, Erişim: 
13.09.2018) 

http://www.goc.gov.tr/mobilicerik/uluslararasi-koruma-cesitleri_546_548
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“Suriyeli göçmenler” ve “Suriyeli mülteciler” söz konusu tanımlamalar içerisinde en 

yaygın olanlarını oluşturmaktadır. Bunlar arasında -ilginç bir şekilde- en çok 

kullanılan ikinci tanımlama (ilki “Suriyeliler”), yukarıda sayılanlar içindeki tek yanlış 

ifade olan “Suriyeli mülteciler”dir12. Oysa Türkiye’de bulunan Suriyeliler göç ve iltica 

hukukuna göre “mülteci” olarak tanımlanamamaktadırlar. Zira Türkiye 1951 tarihli 

“Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Sözleşme”ye (Cenevre Sözleşmesi) taraf 

olurken bu sözleşmeyi coğrafi sınırlama ile uygulayacağını belirtmiş, benzer şekilde 

1967 tarihli “Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Protokol”ü (New York Protokolü) 

onaylarken de coğrafi sınırlamayı uygulayacağını teyit etmiştir. Türkiye’nin 1951 

Cenevre Sözleşmesi’ni coğrafi sınırlama ile uygulaması sebebiyle mülteci sayılmaya 

ilişkin tüm diğer kriterler yerine gelmiş olsa bile Avrupa dışından gelmeleri nedeniyle 

Suriyelilere “mülteci” statüsünün verilmesi mümkün görünmemektedir. Mülteci 

statüsü sadece Avrupa’dan gelenler için söz konusu olabilmektedir (Kaya ve Yılmaz 

Eren, 2014:29-30). Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda bir uluslararası 

koruma uygulaması olarak öngörülen “şartlı mülteci” statüsünün de, Türkiye’de 

bulunan milyonlarca Suriyeli ile ilgili olarak, bireysel başvuru süreçleri üzerinden 

değerlendirilerek kabul edilmesi önemli bir güçlük içermektedir (Aydın Yılmaz, 

2016:199). Diğer yandan Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu “Uluslararası 

veya ülke genelindeki silahlı çatışma durumlarında, ayrım gözetmeyen şiddet 

hareketleri nedeniyle şahsına yönelik ciddi tehditle karşılaşacak” kişilere “ikincil 

koruma” (subsidiary protection) verileceğini hükme bağlamaktadır. Ancak bu 

statünün tanınması için statü belirleme işlemlerinin gerçekleşmesi gerekmektedir. 

Suriyelilerin çok sayıda, aniden ve kitlesel olarak Türkiye’ye giriş yapmaları nedeniyle 

statü belirleme sürecinin (status determination process) kolay işletilemeyeceği pratik 

bir sorun olarak ortadadır (Kaya ve Yılmaz Eren, 2014:30). 

                                                 
12 Bu çalışmanın yazarının, dünyanın en çok kullanılan internet arama motoru Google’da çift tırnak 
(“*”) kullanarak yaptığı 16.09.2018 tarihli aramada; “Suriyeliler” için 21 milyon, “Suriyeli mülteciler” 
için 304.000, “Suriyeli sığınmacılar” için 180.000, “Suriyeli göçmenler” için 49.300, “Suriye vatandaşları” 
için 15.300 ve “Suriyeli yabancılar” için 1.270 sonuç elde edilmiştir. 
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Bu konuyla ilgili bir ara formül olarak Türkiye; 2013 tarihli ve 6458 sayılı 

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun “Geçici koruma” başlığını taşıyan 91. 

maddesi13 ile Suriye’den gelen göçmenler için “geçici koruma” adıyla yeni ve farklı bir 

koruma statüsü geliştirerek söz konusu göçmenlerin statü sorununu çözme yoluna 

gitmiştir.  

Geçici koruma statüsünün verilme şartı olarak; ülkesinden ayrılmaya zorlanmış 

olmaları, ayrıldığı ülkeye geri dönememeleri, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla 

kitlesel olarak Türk sınırlarına gelmeleri veya Türk sınırlarından içeri girmiş olmaları 

gerekmektedir. Bu statü ile Türkiye’de bulunan savaş mağduru Suriyeli göçmenlere 

geri gönderilmeme ve geri gönderilme noktasında korunma, sağlık, seyahat, ticari iş 

yeri açma, oturma izni ve konut edinme konularında imkânlar tanınmıştır. Bununla 

birlikte geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin çalışma izni, sosyal güvenlik ve 

vatandaşlık hakları mevcut değildir (Aydın Yılmaz, 2016:200). 

B. 2014 Tarihli Geçici Koruma Yönetmeliği 

Türkiye yukarıda zikredilen ve “geçici koruma”yı hükme bağlayan 91. madde ile, 

izlediği uluslararası göç politikaları gereği Suriye’den Türkiye’ye göçen insanları 

“geçici koruma” kapsamına almış, ilgili maddenin ikinci fıkrasına dayanarak çıkarılan 

2014 tarihli “Geçici Koruma Yönetmeliği” ile de konunun ayrıntılarını düzenlemiştir 

(Öztaş, Erol ve Yılmaz, 2017:2045). Yönetmeliğin -bu çalışmanın konusuna ilişkin- 

önemli bazı hükümleri şöyle belirlenebilir: 

1. Geçici Koruma Sağlanacak Yabancılar 

Yönetmeliğin 7. maddesi ile “geçici koruma”nın kimleri kapsayıp kapsamayacağı 

hükme bağlanmaktadır. Buna göre geçici koruma; “ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, 

                                                 
13 Madde 91- (1) Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici 
koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen yabancılara geçici 
koruma sağlanabilir. 
(2) Bu kişilerin Türkiye’ye kabulü, Türkiye’de kalışı, hak ve yükümlülükleri, Türkiye’den çıkışlarında 
yapılacak işlemler, kitlesel hareketlere karşı alınacak tedbirlerle ulusal ve uluslararası kurum ve 
kuruluşlar arasındaki iş birliği ve koordinasyon, merkez ve taşrada görev alacak kurum ve kuruluşların 
görev ve yetkilerinin belirlenmesi, Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir 
(02.07.2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 71’inci maddesiyle, maddede daha önce yer alan “Bakanlar 
Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir). 
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ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel veya 

bu kitlesel akın döneminde bireysel olarak” Türkiye sınırlarına gelen veya sınırları 

geçen yabancılardan haklarında “bireysel olarak uluslararası koruma statüsü 

belirleme işlemi yapılamayan” yabancılara uygulanacaktır.  

Maddede geçici korumanın -Bakanlar Kurulu tarafından aksi 

kararlaştırılmadıkça- “geçici koruma ilanının geçerliliğinden önce”, geçici koruma 

ilanına esas teşkil eden olayların olduğu ülkeden veya bölgeden Türkiye’ye gelmiş 

olanları kapsamayacağı belirtilmektedir. Ayrıca maddeye göre, geçici korunanlar 6458 

sayılı kanuna göre belirlenen uluslararası koruma statülerinden herhangi birini 

doğrudan elde etmiş sayılmayacaktır. 

Bu maddeye ilaveten yönetmeliğin 8. maddesinde hangi yabancıların geçici 

korumadan yararlandırılmayacağı, yararlandırılmışsa bu korumanın iptal edileceği 

ayrıntılı olarak sayılmaktadır. Buna göre, örneğin; belli fiillerden suçlu olduklarına 

dair ciddi kanaat bulunanlar, Türkiye dışında zalimce eylemler yaptığını 

düşündürecek nedenleri bulunanlar, milli güvenlik, kamu düzeni veya kamu 

güvenliği açısından tehlike oluşturduğu değerlendirilenler ve uluslararası 

mahkemelerce hakkında insanlık suçu işlediğine dair karar verilmiş kişiler geçici 

korumadan yararlandırılmazlar. 

2. Geçici Koruma Kapsamındaki Yabancıların Uluslararası Koruma Başvuruları, 

Kayıt ve Kimlik Belgesi 

Geçici korumanın uygulandığı süre içinde, geçici koruma kapsamındaki yabancıların 

bireysel uluslararası koruma (mültecilik, şartlı mültecilik ve ikincil koruma) 

başvurularının, geçici koruma tedbirlerinin etkin şekilde uygulanabilmesi amacıyla 

işleme konulmayacağı (md.16) da yönetmeliğin önemli maddeleri arasındadır.  

Ayrıca yönetmelikle; geçici koruma kapsamına alınacak yabancıların kaydının yeterli 

donanıma sahip Göç İdaresi Genel Müdürlüğü personeli tarafından yapılacağı 

(md.21), kayıt işlemleri tamamlananlara valilikler tarafından “geçici koruma kimlik 

belgesi” düzenleneceği (md.22) hükme bağlanmıştır. 
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3. Geçici Korunanlara Sağlanacak Hizmetler 

Yönetmelik kapsamındaki yabancılara; sağlık, eğitim, iş piyasasına erişim, sosyal 

hizmetler ve yardımlar ile tercümanlık ve benzeri hizmetlerin sağlanabileceği 

yönetmeliğin 26. maddesinde öngörülmektedir. Ayrıca yukarıda yer almayan diğer 

hizmetler de kamu kurum ve kuruluşlarınca imkânlar ölçüsünde sağlanabilecektir. 

Maddeye göre, ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen 

hizmetler Göç İdaresi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülecektir. 

Geçici Koruma Yönetmeliği, geçici korunanlara sağlanacak hizmetleri “Sağlık 

Hizmetleri”, “Eğitim Hizmetleri”, “İş Piyasasına Erişim Hizmetleri”, “Sosyal 

Hizmetler ve Yardımlar”, “Tercümanlık Hizmetleri” ve “Gümrük İşlemleri” başlıkları 

altında düzenlemektedir. Bu çerçevede; 

 Sağlık hizmetlerinin geçici barınma merkezlerinin içinde ve dışında Sağlık 

Bakanlığı’nın kontrolü ve sorumluluğunda yapılacağı veya yaptırılacağı, sağlık 

hizmetlerini yürütmek üzere sürekli faaliyet gösterecek sağlık merkezleri 

kurulabileceği, sağlık merkezlerinde yeterli sayıda ambulans ve sağlık personeli 

bulundurulacağı, temel ve acil sağlık hizmetleri ile bu kapsamdaki tedavi ve ilaçlardan 

hasta katılım payı alınmayacağı, geçici korunanların acil ve zorunlu haller dışında, 

özel sağlık kuruluşlarına doğrudan başvuramayacakları, bulaşıcı hastalık riskine karşı 

gerekli tarama ve aşıların yapılarak her türlü önlem ve tedbirin alınacağı vb. (md.27), 

 Eğitim faaliyetlerinin, geçici barınma merkezlerinin içinde ve dışında Millî 

Eğitim Bakanlığı’nın kontrolünde ve sorumluluğunda yürütüleceği, bu kapsamda; 

okul öncesi eğitim çağındaki 36-66 aylık çocuklara okul öncesi eğitim hizmeti 

verilebileceği, ilköğretim ve ortaöğretim çağındakilerin eğitim ve öğretim 

faaliyetlerinin Millî Eğitim Bakanlığı’nın ilgili mevzuatı çerçevesinde yürütüleceği ve 

her yaş grubuna yönelik dil eğitimi, meslek edindirme, beceri ve hobi kursları talebe 

bağlı olarak düzenlenebileceği, geçici korunanların belirli usul ve esaslara göre ön 

lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi alabileceği (md.28), 

 Geçici koruma kimlik belgesine sahip olanların, Bakanlar Kurulu’nca 

belirlenecek sektörlerde, iş kollarında ve coğrafi alanlarda (il, ilçe veya köylerde) 
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çalışma izni almak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvurabilecekleri, 

geçici korunanlara verilen çalışma izinlerinin sürelerinin, geçici korumanın 

süresinden fazla olamayacağı ve geçici koruma sona erdiğinde, bu kapsamda verilen 

çalışma izninin sona ereceği, geçici korunanlara verilen çalışma izninin, kanunda 

düzenlenen ikamet izinleri yerine geçmeyeceği (md.29), 

 Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemlerde, yabancıyla tercüman olmaksızın 

istenilen düzeyde iletişim kurulamadığında, tercümanlık hizmetlerinin ücretsiz olarak 

sağlanacağı (md.31), 

 Geçici koruma amacıyla Türkiye’ye gelen yabancıların ve varsa aile üyelerinin 

yanlarında getirecekleri eşya ve taşıtlar ile Türkiye’de bulundukları süre içerisinde bu 

kişilere çeşitli yollarla gönderilebilecek eşyalara dair yürütülecek işlemlere ilişkin 

esasların, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı tarafından belirleneceği (md.32) hükme bağlanmıştır. 

4. Geçici Korunanlara Yönelik Sosyal Hizmetler ve Yardımlar 

Bu çalışmanın temel konusunu oluşturan büyükşehir belediyelerinin Suriyeli 

göçmenlere yönelik politikaları ve uygulamaları ağırlıklı olarak sosyal hizmet ve 

yardımlara ilişkin olduğundan, Geçici Koruma Yönetmeliği’nin bu konudaki 

hükümleri özel önem taşımaktadır. Yönetmeliğin 30. maddesinde ele alınan geçici 

korunanlara sağlanacak sosyal hizmetler ve yardımlara dair şu hükümlerin altı 

çizilebilir: 

 Yönetmelik kapsamındaki yabancılardan ihtiyaç sahibi olanlar, Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu’nun belirleyeceği usul ve esaslar 

çerçevesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamındaki 

sosyal yardımlardan yararlandırılabileceklerdir. 

 Yönetmelik kapsamındaki özel ihtiyaç sahiplerinin geçici barınma 

merkezilerinin içinde ve dışında yararlanacakları sosyal hizmetler ve yardımlar ile bu 

yabancılara sağlanacak psikososyal destek çalışmaları Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı kontrolünde ve sorumluluğunda yürütülecektir. 
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 Refakatsiz çocuklar, esas olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

koordinesinde barındırılacaktır. Ancak uygun koşullar sağlandığında refakatsiz 

çocuklar, geçici barınma merkezlerinin ayrı bir bölümünde, Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı’nın kontrol ve sorumluluğunda Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile işbirliği 

halinde barındırılabilecektir. 

 Geçici barınma merkezleri içinde ve dışında yaşayan özel ihtiyaç sahiplerinin 

psikososyal destek ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla belirli usul ve esaslara göre 

hane ziyaretleri gerçekleştirilecektir. 

 Geçici barınma merkezleri içinde ve dışında uluslararası ve ulusal sivil toplum 

kuruluşları tarafından verilmesi planlanan psikososyal destek hizmetleri belirli usul 

ve esaslara göre takip ve kontrol edilecektir. 

5. Ulusal ve Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliği 

Yönetmeliğin 46. maddesi ile İçişleri Bakanlığı, yönetmelikte belirtilen ve geçici 

korumayla ilgili diğer konularda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ve diğer 

ülke ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapma konusunda yetkilendirilmiştir. Bu 

hükümden bakanlığın diğer kurum ve kuruluşlarla beraber, yerel yönetimlerle ve 

özellikle belediyelerle de işbirliği yapabileceği anlaşılmaktadır. Nitekim belediyeler 

yerel halkla/beldede yaşayanlarla en fazla iletişim ve etkileşim içinde olan kamu 

örgütleri olarak geçici koruma altındaki yabancılara yönelik önemli hizmetler 

sunmaktadırlar. Yönetmelik kapsamındaki yabancılara, hizmetlerin sağlanabilmesi 

amacıyla “uluslararası külfet paylaşımı” kapsamında Dışişleri Bakanlığı tarafından 

diğer ülkelerden, uluslararası kuruluşlardan ve sivil toplum kuruluşlarından destek 

talep edilebilmesi yönetmeliğin 47. maddesinde hükme bağlanmıştır. 

C. Türkiye’de Bulunan Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilere İlişkin Genel 

Manzara 

Türkiye’de bulunan geçici koruma kapsamındaki Suriyelilere ilişkin son durumu; 

sayıları, yaş ve cinsiyet dağılımı, geçici barınma merkezleri içinde ve dışında kalanlar 

ve bunların dağılımı, illere göre dağılımları vb. bakımlardan tespit etmek, konuya 

ilişkin sağlıklı değerlendirmeler yapmaya fırsat vermesi yönüyle yararlı olacaktır. 
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1. Türkiye’de Bulunan Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin Sayıları 

Türkiye Cumhuriyeti devletinin 2011’de başlayan iç savaştan kaçan ve sınır 

kapılarının önünde biriken Suriyelilere kapılarını açtığı ilk gün olan 29 Nisan 2011 

tarihinden14 bu tarafa Türkiye’deki Suriyelilerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Göç 

İdaresi Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre 2012 yılında 14.237 olan sayı, Ağustos 

2018 sonu itibarıyla 3.552.303’e ulaşmıştır. Son günlerde (Eylül 2018) ülkenin 

kuzeybatısındaki İdlib kentindeki yaşanan çatışmalar/savaş bu sayının ilerleyen 

dönemde daha da artabileceğinin işaretini vermektedir. 

2. Türkiye’de Bulunan Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin Yaş ve Cinsiyet 

Dağılımı 

Türkiye’de bulunan geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin yaş ve cinsiyet 

dağılımına (Tablo 1) bakıldığında, 2018 Ağustos sonu itibarıyla Suriyeli erkek oranının 

(%54,22, 1.926.067 kişi) kadınlara (%45,78, 1.626.236 kişi) göre daha fazla olduğu dikkat 

çekmektedir. Tabloda dikkat çeken bir diğer husus da Suriyeli göçmenlerin çok genç 

bir nüfusa sahip olmalarıdır. Nitekim toplam nüfusun %62,15’i (2.207.773 kişi) 25 

yaşından, %79,60’ı (2.827.569 kişi) 35 yaşından küçüktür. 65 ve üzeri yaştakilerin oranı 

ise yalnızca %1,84’te (65.288 kişi) kalmaktadır. 

Tablo 1. Geçici Koruma Kapsamında Bulunan Suriyelilerin Yaş ve Cinsiyet 

Dağılımı 

YAŞ ERKEK KADIN TOPLAM YAŞ ERKEK KADIN TOPLAM 

0-4 279.938 261.367 541.305 50-54 46.660 44.736 91.396 

5-9 247.534 232.308 479.842 55-59 31.249 31.259 62.508 

10-14 191.471 175.746 367.217 60-64 22.468 23.106 45.574 

                                                 
14 Hürriyet, Türkiye 2011’den bu yana 2.1 milyon Suriyeli mülteciye 8 milyar dolar harcadı, 
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/turkiye-2011den-bu-yana-2-1-milyon-suriyeli-multeciye-8-
milyar-dolar-harcadi-40007235, Yayın Tarihi; 28.10.2015, Erişim: 13.09.2018. 

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/turkiye-2011den-bu-yana-2-1-milyon-suriyeli-multeciye-8-milyar-dolar-harcadi-40007235
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/turkiye-2011den-bu-yana-2-1-milyon-suriyeli-multeciye-8-milyar-dolar-harcadi-40007235
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15-18 158.282 127.475 285.757 65-69 14.554 14.624 29.178 

19-24 312.136 221.516 533.652 70-74 8.080 8.912 16.992 

25-29 195.656 141.391 337.047 75-79 4.574 5.496 10.070 

30-34 162.099 120.650 282.749 80-84 2.567 3.319 5.886 

35-39 112.759 88.366 201.125 85-89 1.325 1.677 3.002 

40-44 76.327 69.277 145.604 90+ 697 903 1.600 

45-49 57.691 54.108 111.799 TOPLAM 1.926.067 1.626.236 3.552.303 

Kaynak: İB GİGM, http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-

koruma_363_378_4713_icerik, Erişim: 06.09.2018. 

3. Geçici Barınma Merkezleri İçinde ve Dışında Kalan Suriyelilerin Sayıları 

Türkiye’de geçici koruma statüsünde yaşamlarını sürdüren Suriyelilerin (3.553.302) 

ancak %5,54’lük (196.728 kişi) kısmı geçici barınma merkezlerinde kalmaktadır. Geçici 

barınma merkezleri dışında kalanlar ise %94,46’lık (3.355.575 kişi) bir orana sahiptir. 

Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin geçici barınma merkezlerine göre 

dağılımına bakıldığında; Şanlıurfa’daki geçici barınma merkezinin (3 çadırkent, 1 

konteynerkent) en fazla Suriyelinin misafir edildiği merkez (68.031 kişi) olduğu 

görülmektedir. Şanlıurfa’yı 26.768 kişiye ev sahipliği yapan Adana geçici barınma 

merkezi (Sarıçam Konteynerkenti) ile 20.733 kişiye ev sahipliği yapan Kilis geçici 

barınma merkezi (2 konteynerkent) izlemektedir. 17.064 kişiyi misafir eden Hatay 

geçici barınma merkezi (3 konteynerkent ve 1 çadırkent) ile 14.451 kişiyi misafir eden 

Gaziantep geçici barınma merkezi (3 çadırkent, 1 konteynerkent) en fazla Suriyelinin 

barındığı diğer merkezlerdir15. 

                                                 
15 Türkiye’deki faaliyet gösteren geçici barınma merkezleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Afet ve Acil 
Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 
https://www.afad.gov.tr/upload/Node/2374/files/Barinma_Merkezlerindeki_Son_Durum+6.pdf, 
Erişim: 07.09.2018. 

http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik
http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik
https://www.afad.gov.tr/upload/Node/2374/files/Barinma_Merkezlerindeki_Son_Durum+6.pdf
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Tablo 2. Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin Geçici Barınma Merkezlerine 

Göre Dağılımı 

GEÇİCİ BARINMA MERKEZLERİ TOPLAM 

ŞANLIURFA 68.031 

GAZİANTEP 14.451 

KİLİS 20.733 

KAHRAMANMARAŞ 15.804 

MARDİN 2.339 

HATAY 17.064 

ADANA 26.768 

ADIYAMAN 8.510 

OSMANİYE 13.793 

MALATYA 9.235 

TOPLAM 196.728 

GEÇİCİ BARINMA MERKEZLERİ DIŞINDA KALAN 3.355.575 

Kaynak: İB GİGM, http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-

koruma_363_378_4713_icerik, Erişim: 06.09.2018. 

4. Türkiye’de Geçici Koruma Kapsamında Bulunan Suriyelilerin İllere Göre 

Dağılımı 

Türkiye’de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin illere göre dağılımına 

bakıldığında Suriyeli göçmenlerin Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgeleri dışındaki 

bölgelerde daha yoğunluklu olarak bulundukları görülmektedir. Özellikle 

http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik
http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik
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Güneydoğu Anadolu, Marmara ve Ege bölgeleri en fazla Suriyeli’nin yaşadığı bölgeler 

olarak öne çıkmaktadır. 

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye’de geçici 

koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin 29 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla en fazla 

nüfusa sahip oldukları ilk 20 il şu şekilde sıralanmaktadır16: 

İstanbul: 563.963, Şanlıurfa: 469.215, Hatay: 442.091, Gaziantep: 392.998, Adana: 

223.026, Mersin: 208.267, Bursa: 153.145, İzmir: 138.897, Kilis: 129.993, Mardin: 92.060, 

Konya: 90.452, Ankara: 81.312, Kahramanmaraş: 76.656, Kayseri: 75.497, Kocaeli: 

49.726, Osmaniye: 47.118, Diyarbakır: 33.197, Adıyaman: 29.613, Malatya: 26.997, 

Batman: 21.512. 

Söz konusu illerde yaşayan Suriyeli göçmenlerin sayıları, Türkiye’deki toplam Suriyeli 

göçmen nüfusu içindeki oranları ve sınırları içinde yaşadıkları illerin nüfusları ile 

karşılaştırma yüzdeleri ise aşağıdaki şekilde tablolaştırılabilir: 

 

Tablo 3. Türkiye’de Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin Dağılımı, Toplam 

Suriyeli Göçmen Nüfusu İçindeki Oranları ve İl Nüfusu ile Karşılaştırma 

Yüzdeleri (İlk 20 İl) 

Sır

a 

İl Suriy

eli 

Nüfu

s 

TTSGN

İO 

İNİK

Y 

Sır

a 

İl Suriy

eli 

Nüfu

s 

TTSGN

İO 

İNİK

Y 

1 İstanbu

l 

563.9

63 

%15,88 %3,7

5 

11 Konya 90.45

2 

%2,55 %4,1

5 

                                                 
16 Türkiye’de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin aynı tarih itibarıyla en az nüfusa sahip 
oldukları başlıca iller ise; Bayburt (31 kişi), Artvin (42 kişi), Tunceli (48 kişi), Gümüşhane (73 kişi), Iğdır 
(88 kişi), Bartın (90 kişi), Erzincan (105 kişi), Sinop (114 kişi), Ardahan (127 kişi) ve Giresun’dur (141 
kişi). 
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2 Şanlıurf

a 

469.2

15 

%13,21 %23,

63 

12 Ankara 81.31

2 

%2,29 %1,4

9 

3 Hatay 442.0

91 

%12,45 %28,

07 

13 Kahramanm

araş 

76.65

6 

%2,16 %6,8

0 

4 Gaziant

ep 

392.9

98 

%11,06 %19,

60 

14 Kayseri 75.49

7 

%2,13 %5,4

8 

5 Adana 223.0

26 

%6,28 %10,

06 

15 Kocaeli 49.72

6 

%1,40 %2,6

4 

6 Mersin 208.2

67 

%5,86 %11,

61 

16 Osmaniye 47.11

8 

%1,33 %8,9

3 

7 Bursa 153.1

45 

%4,31 %5,2

1 

17 Diyarbakır 33.19

7 

%0,93 %1,9

5 

8 İzmir 138.8

97 

%3,91 %3,2

5 

18 Adıyaman 29.61

3 

%0,83 %4,8

1 

9 Kilis 129.9

93 

%3,66 %95,

36 

19 Malatya 26.99

7 

%0,76 %3,4

3 

10 Mardin 92.06

0 

%2,59 %11,

37 

20 Batman 21.51

2 

%0,61 %3,6

8 

TTSGNİO: Türkiye’deki Toplam Suriyeli Göçmen Nüfusu (3.552.303) İçindeki Oranı. 

İNİKY: İl Nüfusu ile Karşılaştırma Yüzdeleri. Kaynak: Tablo İçişleri Bakanlığı Göç 

İdaresi Genel Müdürlüğü verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. 

http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik, Erişim: 

06.09.2018. 

Tabloya (Tablo 3) göre en fazla Suriyelinin yaşadığı ilk 10 il; İstanbul (%15,88), 

Şanlıurfa (%13,21), Hatay (%12,45), Gaziantep (%11,06), Adana (%6,28), Mersin 

http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik
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(%5,86), Bursa (%4,31), İzmir (%3,91), Kilis (%3,66) ve Mardin (%2,59) olarak 

sıralanmaktadır. Yine tablodan anlaşıldığı üzere Suriyeli göçmenlerin il nüfusu ile 

karşılaştırma yüzdelerinin en yüksek olduğu 10 il; Kilis (%95,36), Hatay (%28,07), 

Şanlıurfa (%23,63), Gaziantep (%19,60), Mersin (%11,61), Mardin (%11,37), Adana 

(%10,06), Osmaniye (%8,93), Kahramanmaraş (%6,80) ve Kayseri’dir (%5,48). 

Türkiye nüfusunun %20’sine yakınının17 yaşadığı İstanbul ile, Suriyelilerin il nüfusu 

ile karşılaştırma yüzdesinin %95’ten fazla olduğu Kilis gibi istisnai iller hariç 

tutulduğunda, yukarıdaki her iki sıralamada da yer alan 3 il, gerek sınırları içinde 

yaşayan toplam Suriyeli sayısı (Türkiye’deki toplam Suriyeli göçmen sayısının 

%36,72’si) ve gerekse il nüfusu ile karşılaştırma yüzdeleri (ortalama %23,77) 

bakımından Türkiye’de yaşayan Suriyeli göçmenlerle en fazla muhatap olan iller 

olarak öne çıkmaktadır. Bu iller; Şanlıurfa, Hatay ve Gaziantep’tir. Söz konusu 3 il aynı 

zamanda birer büyükşehir belediyesine sahiptir. Türk yerel yönetim sisteminde köklü 

değişiklikler yapan 2012 tarihli ve 6360 sayılı kanunun18 getirdiği yeniliklerden biri de 

büyükşehir belediyelerinin görev alanının il mülki sınırlarına kadar taşınmış 

olmasıdır. Dolayısıyla Şanlıurfa, Hatay ve Gaziantep il sınırları içinde yaşayan tüm 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, yabancılar ve bu arada geçici koruma 

kapsamındaki Suriyeliler de büyükşehir belediyelerinin hizmetlerine ve çeşitli 

faaliyetlerine muhatap olmaktadırlar. 

5. Türkiye’de Bulunan Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin Temel 

İhtiyaçları 

Türkiye’de geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin çok büyük bir kısmının 

ekonomik bakımdan düşük seviyede oldukları, önemli bir bölümünün kendilerinin ve 

ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamakta (dışarıdan bir destek olmaksızın) yetersiz 

kaldıkları ortadadır. Bu nedenle Suriyeli göçmenler merkezi yönetim örgütlerinden, 

                                                 
17 2017 yılı sonu itibarıyla %18,6. Türkiye İstatistik Kurumu, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 
Sonuçları, 2017, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27587, Erişim: 08.09.2018. 
18 2012 tarihli ve 6360 sayılı “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, Yayımlandığı 
Resmî Gazete: Tarih: 6/12/2012, Sayı: 28489. 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27587
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belediyelerden, sivil toplum kuruluşlarından, özel sektör kuruluşlarından ve Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaşlarından temel ihtiyaçlarının karşılanması için yardım ve destek 

beklentisi içindedirler. 

Göçmenlerin en fazla beklenti içinde oldukları hizmet alanları; beslenme, 

barınma/konut, güvenlik ve asayiş, giyecek, ısınma, sağlık, temizlik, 

istihdam/çalışma, eğitim, ulaşım/seyahat, evlenme, boşanma, nüfus kayıt işlemleri, 

cenaze ve defin hizmetleri ile toplumsal uyum/bütünleşme/entegrasyon hizmetleri 

olarak sıralanabilir. Listeye kültürel ve sanatsal hizmetler ile spor ve eğlence 

hizmetlerini de ilave etmek mümkünse de, diğer ihtiyaçlarının yanında bu hizmetleri 

aciliyet arz etmeyen hizmetler olarak değerlendirmek mümkündür. 

III. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE GEÇİCİ KORUMA KAPSAMINDAKİ 

SURİYELİLER 

Büyükşehir belediyelerinin Türkiye’deki geçici koruma kapsamındaki Suriyelilere 

yönelik hizmetlerini incelemeden önce belediye ve büyükşehir belediyeleri ile ilgili 

kısa bilgiler vermek ve belediyelerin yabancılara yönelik faaliyetlerinin yasal 

dayanakları hakkında bazı değerlendirmeler yapmak yararlı olacaktır. 

A. Belediyeler ve Büyükşehir Belediyeleri 

Tarihsel geçmişi 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar uzanan belediye yönetimleri gerek 

demokratik değerler ve gerekse halkın yerel ihtiyaçlarının etkin ve verimli olarak 

karşılanması bakımlarından kamu yönetimi sisteminin en önemli kuruluşları arasında 

yer almaktadır. Yasal tanımı ile belediye; belde sakinlerinin mahallî müşterek 

nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından 

seçilerek oluşturulan, idari ve malî özerkliğe sahip” kamu tüzel kişileridirler (Belediye 

Kanunu19, md.3). Halka en yakın idari örgütlenmeler olarak belediyelerden belde 

halkının beklentisi de her zaman yüksek olmaktadır. 

                                                 
19 2005 tarihli ve 5393 sayılı “Belediye Kanunu”, Yayımlandığı Resmî Gazete: Tarih: 13/7/2005, Sayı: 
25874. 
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Büyükşehir belediyeleri ise kanunda “sınırları il mülki sınırı olan ve sınırları 

içerisindeki ilçe belediyeleri arasında koordinasyonu sağlayan; idarî ve malî özerkliğe 

sahip olarak kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren, yetkileri 

kullanan; karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisi” 

olarak tanımlanmaktadır (Büyükşehir Belediyesi Kanunu20, md.3). İlk uygulamalarına 

İstanbul örneğinde Osmanlı Devleti’nde rastlanan büyükşehir belediyesi modeline 

Cumhuriyet döneminde ilk kez 1984 yılında İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir 

Belediyeleri’nin kurulmasıyla başlanmış, büyükşehir belediyesi sayısı zamanla artış 

göstermiştir. 1999 yılında Adapazarı (şimdiki adıyla Sakarya) Büyükşehir 

Belediyesi’nin (BŞB) kurulmasıyla 16’ya ulaşan Türkiye’deki BŞB sayısı, kuruluş 

kanununda yapılan nüfus kriterine ilişkin değişiklik sonucu bir sıçrama göstermiş ve 

yeni kurulan 14 büyükşehir belediyesi ile birlikte sayı 30’a yükselmiştir. 2017 yılı sonu 

itibarıyla Türkiye’de toplam 1.398 belediye bulunmaktadır. Bunlardan 30’u 

büyükşehir belediyesi, 51’i il belediyesi, 921’i ilçe belediyesi ve 396’sı belde 

belediyesidir21. 

B. Belediyelerin Yabancılara Yönelik Hizmetleri ile İlgili Yasal Dayanak Tartışması 

Türkiye’de yerel yönetimlerin, özelde belediyelerin beldedeki yabancılar ya da 

yabancı göçmenler konusunda hangi esaslara göre faaliyet göstereceği ve hizmet 

sunacağına dair ciddi bir belirsizlik olduğu genel olarak kabul edilmektedir. Bu 

konuda temel hukuki kaynakların 5393 sayılı “Belediye Kanunu” ile 6458 sayılı 

“Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu” olduğu bilinmektedir (Erdoğan, 

2017:40). 

2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu belediyelerin çalışma usul ve 

esaslarını belirleyen temel kanundur. Kanunda yer alan ve başta sosyal yardım 

niteliğindeki hizmetler olmak üzere, belde sınırları içinde yaşayan/bulunan halka 

sunulacak/sunulabilecek hizmetleri düzenleyen hükümler ile belediyelerin söz 

                                                 
20 2004 tarihli ve 5216 sayılı “Büyükşehir Belediyesi Kanunu”, Yayımlandığı Resmî Gazete: Tarih: 
23/7/2004, Sayı: 25531. 
21 Türkiye İstatistik Kurumu, Belediye Sayısı ve Nüfusu, 
http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1336, Erişim: 05.04.2018. 

http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1336
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konusu hizmetleri yabancılara sunup sunamayacağı konusunda şu değerlendirmeler 

yapılabilir22: 

Belediye Kanunu’nun “Hemşehri Hukuku”nu düzenleyen 13. maddesine göre 

“Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir” ve “Hemşehrilerin ... belediye 

idaresinin yardımlarından yararlanma hakları vardır.” Ayrıca “Yardımların insan 

onurunu zedelemeyecek koşullarda sunulması zorunludur”. Aynı maddede “belediye 

sınırları içinde oturan, bulunan veya ilişiği olan her şahıs”ın “belediyenin kanunlara 

dayanan kararlarına, emirlerine ve duyurularına uymakla ve belediye vergi, resim, 

harç, katkı ve katılma paylarını ödemekle yükümlü” oldukları hükmü de yer 

almaktadır. Bu hükümden belediye sınırları içinde yaşayan -ki büyükşehir 

belediyelerinin görev alanları kuruldukları ilin mülki sınırlarına kadar uzanmaktadır- 

herkesin, bu arada Suriyeli göçmenlerin de belediyelerin muhatabı oldukları ve 

dolayısıyla belediye hizmetlerinden yararlanabileceği sonucuna varılabilir. Ancak 

“hemşehri”nin tanımında “ikamet etme”nin temel alındığı da göz ardı edilmemelidir. 

Diğer taraftan, kanunun 14. maddesinde, hizmetin nerede ve hangi yöntemlerle 

sunulacağından söz ederken “vatandaşlar” kavramına da yer verdiği görülmektedir: 

“Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle 

sunulur”. 

Belediye Kanunu’nun yabancılara hizmet sunumu bağlamında çelişkili gibi 

görülen bu iki hükmü, kimi zaman belediyelerin faaliyetlerine de etki etmektedir. Bazı 

belediyeler vatandaş olmayanlara yapılacak, özellikle de belediye bütçesinden kaynak 

gerektiren hizmetlere/faaliyetler ilişkin harcamaların Sayıştay tarafından 

“usulsüzlük” olarak nitelenebileceğinden endişe etmektedirler (Erdoğan, 2017:41). 

                                                 
22 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun bu çalışmada ele alınan hükümleri büyükşehir belediyeleri ve 
büyükşehir ilçe belediyeleri hakkında da geçerlidir. Bu konuda 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 
Kanunu’nun 10. ve 28. maddeleri yol gösterici olacaktır: “Madde 10- Büyükşehir ve ilçe belediyeleri; 
görevli oldukları konularda bu Kanunla birlikte Belediye Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile 
ilgisine göre belediyelere tanınan yetki, imtiyaz ve muafiyetlere sahiptir”. “Madde 28- Belediye Kanunu 
ve diğer ilgili Kanunların bu kanuna aykırı olmayan hükümleri ilgisine göre büyükşehir ve ilçe 
belediyeleri hakkında da uygulanır”. 
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Belediye Kanunu’nun 14. maddesindeki hükme amacı/ruhu bakımından 

bakıldığında; “vatandaşlara en yakın yerlerde” ifadesinde geçen “vatandaş” teriminin 

doğrudan 1982 Anayasası’nın 66. maddesinde geçen “Türk Devletine vatandaşlık bağı 

ile bağlı” olan “vatandaş”ları içerdiği ve hükümde “uyrukluk”a atıf yaptığı düşüncesi 

tartışmalı gözükmektedir. Zira ilgili cümlede geçen hüküm, belediye hizmetlerinin 

“sadece T.C. vatandaşlarına sunulabileceği”ne değil, hizmetlerin vatandaşlara “en 

yakın yerlerde” sunulması gerektiğine (hizmette halka yakınlık/subsidiarity ilkesine) 

vurgu yapmaktadır. Bir görüşe göre de, her ne kadar 14. maddede “vatandaşlar”dan 

söz edilse de, yabancı göçmenlerin de belediye hizmetleri kapsamına alınmasının 

mümkün olacağı iddia edilebilir. Nitekim aynı kanunun 38. maddesinin birinci 

fıkrasının “n” bendinde de; belediye başkanının “Bütçede yoksul ve muhtaçlar için 

ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler 

merkezini oluşturmak” görev ve yetkisine sahip olduğu şeklinde bir düzenleme yer 

almaktadır. Bentte sözü edilen yoksul ve muhtaçların “T.C. vatandaşı” yoksul ve 

muhtaçlar olduğuna dair bir ibare (doğaldır ki) bulunmamaktadır. 

Buna karşın, 5393 sayılı Belediye Kanunu açık olarak vatandaş olmayanların da 

belediye hizmetlerinin muhatabı olduğundan söz etmediği için, belediye 

yönetimlerinin bu konuda mütereddit davrandıkları görülmektedir. İstanbul’da 

yapılan bir alan çalışmasında, Sayıştay denetimi halinde bu tür harcamalarda sorunlar 

yaşanma ihtimalinin gayet yüksek olduğu belediyeciler tarafından sıklıkla ifade 

edilmiştir. Bu konudaki tereddütlere, Marmara Belediyeler Birliği tarafından yapılan 

bir çalıştayda da temas edilmiş ve çalıştay raporunda “Hukuksal, yönetsel ve finansal 

bağlamlardaki belirsizlikler nedeniyle belediyeler, mültecilere yönelik yardım ve 

çalışmalar yaparken endişe duymaktadır”... Mülteciler ile ilgili açık hükümlerin ve net 

bir yasal çerçevenin olmaması, belediyeleri mültecilere yönelik yardım ve çalışmalar 

ile ilgili karar alma noktasında zor duruma düşürmektedir” ifadeleri yer almıştır 

(Erdoğan, 2017:41) 

Belediyelerin yabancılara yönelik hizmetlerine ilişkin olarak 6458 sayılı 

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 96. maddesi de önemli bir yasal 



Internation Eurasia Migration Conference 
9-13 October 2018, Turkestan, Kazakhstan   
Proceedings Book 

 

216 

 

dayanaktır. Kanun, “Uyum” başlıklı söz konusu maddede Göç İdaresi Genel 

Müdürlüğü’nün; yabancı ile başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi 

kişilerin Türkiye’deki “toplumla karşılıklı uyumlarını kolaylaştırmak”, Türkiye’de, 

yeniden yerleştirildikleri ülkede veya döndüklerinde kendi ülkelerinde sosyal hayatın 

tüm alanlarında bağımsız hareket edebilmelerini kolaylaştıracak bilgi ve beceriler 

kazandırmak amacıyla, “kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum 

kuruluşları, üniversiteler ile uluslararası kuruluşlar”ın “öneri ve katkılarından” da 

faydalanarak uyum faaliyetleri planlayabileceğini öngörmektedir. Ayrıca maddede 

genel müdürlükçe; kamusal ve özel mal ve hizmetlerden yararlanma, eğitime ve 

ekonomik faaliyetlere erişim, sosyal ve kültürel iletişim, temel sağlık hizmeti alma gibi 

konularda kurslar, uzaktan eğitim ve benzeri sistemlerle tanıtım ve bilgilendirme 

etkinliklerinin “kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarıyla da iş 

birliği” yapılarak yaygınlaştırılacağı ifade edilmektedir. 

6458 sayılı kanun, yerel yönetimler için “öneri ve katkılar”la sınırlı bir görev alanı 

öngörmekte ve “yabancıların uyumu” konusunda Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nü 

asıl yetkili olarak tanımaktadır. Bu durumun, ülke sathına yayılmış milyonlarca 

yabancı göçmenle ilgili “merkezi planlamanın ve koordinasyonun zorunluluğu” 

bağlamında makul karşılanması gerektiği söylenebilir. Kanunun, hizmetlerden 

yararlanma, faaliyetlere erişim, iletişim, kurslar, eğitim, tanıtım ve bilgilendirme 

etkinliklerinde iş birliği yapılacak kuruluşlar arasında “yerel yönetimler”i açıkça 

zikretmemiş olması üzerinde çok da fazla durmaya gerek olmadığı, kanunun onları 

da birer kamu tüzel kişisi olmalarına binaen “kamu kurum ve kuruluşları” arasında 

kabul ettiği düşünülebilir. 

Diğer yandan tartışma konusuna ilişkin olarak; 6458 sayılı kanunun 91. 

maddesine dayanılarak çıkarılan 2014 tarihli Geçici Koruma Yönetmeliği’ne 

08.01.2018’de eklenen ve “belediyeler”i bizzat zikreden Geçici Madde 2’ye dikkat 

çekmek gerekmektedir. Maddeye göre; ilgili yönetmelik “kapsamında yürütülen ve 

ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerin kendi bütçe imkânları dahilinde 

karşılanamayan iş ve işlemler, ... Genel Müdürlük tarafından yapılacak talep üzerine 
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AFAD tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerin özel hesabına 

aktarma yapılarak ... belirtilen usul ve esaslara göre bu ödeneklerin harcanması 

suretiyle gerçekleştirilir”. 

Görüldüğü üzere yönetmelik sarih bir şekilde; “belediyeler”den bizzat söz 

ederek, belediyelerin de ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte yönetmelik 

kapsamındaki “iş ve işlemler”in yürütücüsü olabileceklerini teyit etmektedir. 

Sonuç olarak belediyeler kanunlarla kendilerine verilen imar, çevre, ulaşım, 

altyapı, atık yönetimi, zabıta, itfaiye, acil yardım, defin vb. görevleri -ki bu görevler 

tamamen yerel ve ortak ihtiyaçlarla ilgilidir- belde sınırları içindeki herkese ayrım 

yapmaksızın yerine getirmekte ve hizmetlerinin muhatabının T.C. vatandaşı olup 

olmadıklarına bakmamaktadır. Dolayısıyla belediyelerin tıpkı geçmiş dönemlerde 

olduğu gibi, belde sınırları içinde farklı miktarlarda Suriyeli göçmenin yaşadığı yeni 

dönemde de “vatandaşlık”a ilişkin herhangi bir ayrım yapmaksızın faaliyetlerine 

devam etmeleri beklenmelidir. Ancak yine de kimi belediye yöneticilerinin ve ilgili 

diğer kesimlerin yaşadığı tereddüdü gidermek bakımından; yasal metinlerde 

yapılacak düzenlemeler ya da değişikliklerle “yabancılara yerel kamu hizmeti 

sunulması” konusunun açıklığa kavuşturulması ve (T.C. vatandaşı olmayan) 

“yabancılar”ın hangi “istisnai” hizmetlerden yararlanamayacaklarının yoruma gerek 

bırakmayacak ifadelerle belirtilmesi yararlı olacaktır. 

C. Büyükşehir Belediyelerinin Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilere Yönelik 

Uygulamaları 

Büyükşehir belediyelerinin örgüt yapısı; 5216 sayılı kanunun 21. maddesinin gereği 

olarak genel sekreterlik, daire başkanlıkları ve müdürlüklerden oluşmaktadır. Kanun 

hangi daire başkanlıklarının, hangi adlar altında kurulacağına ve örgütleneceğine 

büyükşehir belediye meclislerinin karar vereceğini hükme bağlamıştır. Büyükşehir 

belediyelerinin il mülki sınırları içinde geçici koruma statüsü altında bulunan Suriyeli 

göçmenlere yönelik hizmetleri genellikle “sosyal hizmetler” ya da “sağlık ve sosyal 

hizmetler” daire başkanlıkları ve onlara bağlı müdürlükler tarafından ifa 

edilmektedir. Buna ilaveten sağlık işleri, gençlik ve spor, kültür ve sosyal işler, zabıta 
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vb. daire başkanlıkları da göçmenleri doğrudan ya da dolaylı yoldan etkileyen kimi 

hizmetleri yerine getirmektedir. 

1. Belediye ve Büyükşehir Belediyesi Kanunlarının İlgili Hükümleri 

a. Belediyelerin Görev ve Sorumlulukları 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun belediyelerin görev ve sorumluluklarını düzenleyen 

14. maddesinde belde sınırları içinde yaşayan Suriyeli göçmenleri de yakından 

ilgilendiren çok sayıda hizmet alanından söz edilmektedir. Söz konusu hizmetler 

boyutuyla belediyeler, “su ve kanalizasyon, ulaşım ...; çevre ve çevre sağlığı, temizlik 

ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; ... defin ve mezarlıklar; 

ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, ... gençlik ve spor ...; sosyal 

hizmet ve yardım, … meslek ve beceri kazandırma; … hizmetlerini” yapmak veya 

yaptırmak zorundadırlar. Yine aynı maddeye göre büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 

100.000’in üzerindeki belediyelerin, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak 

zorunlulukları bulunmaktadır. 

Bunlara ilaveten belediyeler, isteğe bağlı olarak da (belediyeler) sağlıkla ilgili her 

türlü tesisi açabilir ve işletebilirler ve gıda bankacılığı yapabilirler. 

Aynı maddeye göre (yukarıdaki yasal dayanak bahsinde de değinildiği üzere) 

belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. 

Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun 

yöntemler uygulanır (md.14). 

Bu hükümlerden, Suriye’den gelen göçmenlerin kentsel yaşam kalitelerine 

önemli ölçüde destek sağlayacak çok sayıda görev dizisinin belediyelere verildiği 

anlaşılmaktadır. 

b. Kent Konseyleri ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım 

Belediye Kanunu’nun 76. maddesine göre kent konseyleri, “kent yaşamında; kent 

vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun 

korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve 

dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim 
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ilkelerini hayata geçirmeye çalışır”. Görüldüğü üzere kent konseylerinin kurulmasının 

temel amaçlarından biri de “sosyal yardımlaşma ve dayanışma ilkeleri”nin hayata 

geçirilmesidir. İlgili madde ile belediyelere, toplumun çok farklı kesimlerinden 

temsilcilerin bir araya gelerek oluşturdukları ve söz konusu ilkeleri gerçekleştirmek 

üzere, bünyelerinde kurdukları “meclisler” ve “çalışma grupları” eliyle, yerel 

kalkınmaya ve demokrasiye önemli katkılar sağlayan kent konseylerinin 

faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlama 

görevi yüklenmiştir. Bu konuda, 2004 yılında kurulan ve Türkiye’de alanında öncü 

birimlerden birisi olan “Alanya Yabancılar Meclisi”, 2011 yılında kurulan “Bursa Kent 

Konseyi Yabancılar Çalışma Grubu” ve 2014 yılında Antalya ili Konyaaltı Belediyesi 

Kent Konseyi bünyesinde kurulan “Yabancılar Meclisi” kent konseylerinin 

yabancılarla ilgili örnek atılımları olarak dikkat çekmektedir (Erdoğan, 2017:43). 

“Belediye hizmetlerine gönüllü katılım” başlığını taşıyan 77. maddesinde 

Belediye Kanunu, belediyelerin çok sayıda hizmetin yerine getirilmesinde beldede 

dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak 

amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygulamasını 

öngörmektedir. Maddede sayma yöntemiyle belirtilen hizmet alanları arasında, 

özellikle Türkiye’de bulunan geçici koruma statüsündeki Suriyeli göçmenlere 

yakından ilgilendiren, sağlık, eğitim, çevre, sosyal hizmet ve yardım, yaşlılara, kadın 

ve çocuklara, engellilere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetler de yer almaktadır. 

c. Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu da, 7. maddesinde 

büyükşehir belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile ilçe belediyelerinin 

görev ve yetkilerini ayrıntılı bir biçimde belirlemektedir. Buna göre, büyükşehir 

belediyelerinin görev yaptığı illerde geçici koruma altında yaşayan Suriyeli 

göçmenleri de ilgilendiren; “büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; 

... katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf 

edilmesine ilişkin hizmetler, ... zabıta hizmetleri, ... gerektiğinde mabetler ile sağlık, 

eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, ... büyükşehir içindeki toplu 
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taşıma hizmetlerini yürütmek, ... su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ... 

mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin 

ile ilgili hizmetleri yürütmek ... sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile 

yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal 

ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, 

meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek” faaliyet ve 

hizmetleri büyükşehir belediyelerine birer görev olarak yüklenmektedir. 

Aynı madde ile büyükşehir ilçe belediyeleri Suriyeli göçmenleri de 

ilgilendirenler boyutuyla; yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik 

sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; 

mabetler ile sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı, defin 

ile ilgili hizmetleri yürütmek, afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından 

tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak ile görevlendirilmişlerdir. 

2. Büyükşehir Belediyelerinin Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilere Yönelik 

Faaliyetler Yürüten Başlıca Hizmet Birimleri 

Yukarıda; gerek sınırları içinde yaşayan toplam Suriyeli sayısı (Türkiye’deki toplam 

Suriyeli göçmen sayısının %36,72’si) ve gerekse il nüfusu ile karşılaştırma yüzdeleri 

(ortalama %23,77) bakımından Türkiye’de yaşayan Suriyeli göçmenlerle en fazla 

muhatap olan iller olarak öne çıktıkları ifade edilen Şanlıurfa, Hatay ve Gaziantep 

büyükşehir belediyelerinin geçici koruma kapsamındaki Suriyelilere yönelik 

faaliyetler yürüten başlıca hizmet birimleri, daire başkanlıkları düzeyinde şöyle 

sıralanabilir: 

Şanlıurfa BŞB: Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Kültür ve Turizm Daire 

Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı. 

Hatay BŞB: Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Sağlık 

ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 

Gaziantep BŞB: Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı (Göçmen İşleri Şube 

Müdürlüğü de bu daireye bağlı olarak faaliyet göstermektedir), Zabıta Dairesi 
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Başkanlığı, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Engelliler Dairesi Başkanlığı, 

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı. 

3. Büyükşehir Belediyelerinin Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilere Yönelik 

Başlıca Hizmetleri 

İç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeli göçmenlerin çoğunun ekonomik 

bakımdan zayıf ve ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz olmaları, yaşamlarını 

sürdürdükleri kentlerdeki belediyelerin iş, zaman ve mali yüklerini da oldukça 

artırmaktadır. Buna rağmen belediyeler ve özelde büyükşehir belediyeleri 

normal/olağan dönemlerde yürüttüğü rutin beledi hizmetlerini, göçmenlerin illerine 

kitleler halinde misafir olmalarından sonra da devam ettirmeye ve yerel 

halka/hemşehrilerine sundukları tüm hizmetleri onlara da sunmaya çalışmaktadırlar. 

Ayrıca büyükşehir belediyeleri görev alanları içinde yaşayan Suriyeli göçmenlere, 

“özel durumları”nı da göz önünde tutarak bazı hizmet alanlarında özel/farklı 

politikalar geliştirmekte ve uygulamaktadırlar. Büyükşehir belediyelerinin söz 

konusu hizmetlerinden başlıcalarını, “eğitim, kültür ve spor”, “sosyal yardım ve 

sağlık” ve “barınma” başlıkları altında sınıflandırmak mümkündür. Diğer taraftan 

özellikle büyükşehirlerde yaşanan “Suriyeli dilenciler” ve “Suriyeli seyyar satıcılar” 

sorunları bakımından belediye zabıtasının yürüttüğü mücadeleyi de (Suriyeliler 

bakımından) “hizmet”ten daha çok bir “faaliyet” türü olarak nitelendirmek daha 

doğru olacaktır. 

Bu arada belirtmek gerekir ki, büyükşehir belediyeleri Suriyeli göçmenlere 

yönelik hizmetlerinin bir kısmını sadece kendi kaynakları ile gerçekleştirmenin 

yanında, önemli bir kısmını da ulusal ve uluslararası kuruluşlarla, gönüllü 

kuruluşlarla/sivil toplum kuruluşları ile ve yardımsever/hayırsever iş adamları, 

vatandaşlar ve özel sektör kuruluşları ile iş birliği içinde yürütmektedir. İşbirliği 

yapılan başlıca ulusal kurum ve kuruluşlar arasında; valilikler, kaymakamlıklar, il göç 

idaresi müdürlükleri, il emniyet müdürlükleri, il milli eğitim müdürlükleri, il sağlık 

müdürlükleri, AFAD il müdürlükleri, il aile ve sosyal politikalar bakanlığı il 

müdürlükleri sayılabilir. 
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Büyükşehir belediyelerinin beldelerindeki Suriyeli göçmenlere yönelik hizmet ve 

faaliyetlerinden bazıları ile çeşitli uygulama alanları ve örnekleri aşağıda 

gösterilmektedir: 

a. Eğitim, Kültür ve Spor Hizmetleri 

Bu hizmetler kapsamında büyükşehir belediyeleri, özellikle yabancıların Türkçe 

öğrenmelerini sağlamak amacıyla çeşitli dil eğitimi/kursları düzenlemektedir. 

Gaziantep BŞB Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Göçmen İşleri 

Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan “Suriyeli Misafirler Bilgi ve Eğitim 

Merkezi” dil eğitimi veren hizmeti belediye birimleri arasında yer almaktadır. 

Merkezde aralarında Suriyeli öğretmenlerin de bulunduğu uzman bir eğitim kadrosu, 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın görevlendirdiği temsilcilerin koordinatörlüğünde binlerce 

Suriyeli çocuğa Türk okullarına geçişi kolaylaştırmak adına, yoğunlaştırılmış Türkçe 

dil eğitimi vermektedir. (Gaziantep BŞB, 2016:108; Gaziantep BŞB, 2018:131) Suriyeli 

Misafirler Bilgi ve Eğitim Merkezi’nde sadece 2016 yılında 1.192 öğrenci eğitim 

görmüş, 107 öğrenci mezun olmuştur Gaziantep BŞB, 2017:126). Yine aynı müdürlük 

bünyesinde faaliyet gösteren Ensar Toplum Merkezi de göçmenlere yönelik rehberlik 

ve danışmanlık hizmetleri, eğitim faaliyetleri, mozaik, resim, fotoğrafçılık, maket 

yapımı kursları, dil kursları, kültürel geziler vb. faaliyetler düzenlemektedir. 

Merkezce kuruluşundan itibaren yaklaşık 11.000 Suriyeliye hizmet verilmiştir 

Gaziantep BŞB, 2018:131). 

Suriyeli göçmenlerin, özellikle kadın ve çocukların büyükşehir alanında yaşadığı 

sorunlar ve çözüm yolları konusunda bilimsel organizasyonlar (çalıştay, konferans, 

panel vb.) düzenlenmesi ve çeşitli raporlar hazırlanması da diğer eğitim ve kültür 

hizmetleri arasında yer almaktadır. Adana BŞB bünyesinde kurulan Büyükşehir 

Atölye Ekibi tarafından düzenlenen “Suriyeli Kadınların Şehrimizde Yaşadıkları 

Sorunlar” başlıklı bilimsel etkinlik (Adana BŞB, 2016:98) Adana Kent Konseyi’nin 12 

Haziran “Dünya Çocuk İşçiliğine Karşı Mücadele Günü” dolayısıyla hazırladığı ve 

Suriyeli çocukların sorunlarının da ele alındığı rapor (Adana BŞB, 2016:104) bu tür 

faaliyetleri örneklemektedir. 
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Spor eğitimi de eğitim hizmetlerinin bir başka boyutunu oluşturmaktadır. Bu 

kapsamda Gaziantep BŞB Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın yönettiği spor 

salonlarında aralarında çok sayıda Suriyelinin de bulunduğu yüzlerce çocuk ve gence 

sunduğu spor eğitimi (Gaziantep BŞB; 2016:107) örnek olarak gösterilebilir. 

Suriyeli göçmenlerin bilgi ve becerilerini artırmaya ve meslek edinmelerine 

yönelik eğitim faaliyetleri de büyükşehir belediyelerinin faaliyetleri arasındadır. 

Gaziantep BŞB Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Meslek Edindirme ve Eğitim 

Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gaziantep BŞB Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK) 

tarafından verilen meslek edindirme ve etüt kurslarından çok sayıda Suriyeli de 

yararlanmaktadır. 2014-2017 döneminde bu kurslardan yararlanan Suriyeli sayısı 

1.262’dir (Gaziantep BŞB, 2018:130). 

“Suriyeli Misafirlerin Eğitim ve Sosyo-Ekonomik Kazanımlarının Arttırılması 

Yoluyla Toplumsal Entegrasyonlarının Geliştirilmesi Projesi”, “Suriyeli ve Türk 

Çocuklara Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi ile Sosyal Uyumun Güçlendirilmesi 

Projesi (IOM)” ve Suriyeli çocukların hem spor yolu ile kaynaşmalarını sağlama, hem 

de fiziksel olarak daha sağlıklı yetişmelerine katkı sağlama amaçlı “Çocuklar için 

Sportif Eğitime Destek Projesi” gibi projeler de Gaziantep BŞB tarafından çeşitli kurum 

ve kuruluşlarca ortaklaşa olarak yürüttüğü projeler arasındadır. 

Büyükşehir belediyelerinin Suriyeli çocuk ve gençlere yönelik kitap ve kırtasiye 

desteğinin sağlanması faaliyetlerini de eğitim hizmetleri içinde saymak yerinde 

olacaktır. 

b. Sosyal Yardım ve Sağlık Hizmetleri 

Büyükşehir belediyelerinin Suriyeli göçmenlere ulaştırdığı ya da doğrudan sunduğu; 

gıda (su, çorba, aşure, yemek, et, un, yağ, kuru gıda, makarna, konserve, çocuk 

maması, sebze, meyve vb.), giyecek (kıyafet, ayakkabı, çocuk bezi vb.), ev eşyası (halı, 

ranza, battaniye, yatak, yorgan, yastık, battaniye, nevresim takımı, koltuk, kanepe, 

mutfak malzemesi, deterjan vb.), yakacak (odun, kömür vb.) ve benzeri yardımları 

sosyal yardım hizmetleri arasında saymak mümkündür. Bu tür yardımlar büyük 

ölçüde büyükşehir belediyeleri, sivil toplum kuruluşları ve hayırsever vatandaşlar 
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arası iş birliği ile yürütülmektedir. Şanlıurfa BŞB’nin sosyal hizmetler bağlamında 

örnek uygulamalar olarak; Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı Sosyal 

Yardım ve Şube Müdürlüğü eliyle Kobani’den gelen Suriyeli göçmenler için hamam 

yaptırılıp hizmete sunduğunu ve geçimini ressamlık yaparak sağlayan ve engelli 

çocuk sahibi bir Suriyeli göçmene resim malzemesi (tual, boya, fırça vb.) ve tekerlekli 

sandalye yardımı yaptığını da belirtmek gerekir (Şanlıurfa BŞB, 2015:222, 224). 

Büyükşehir belediyelerinin başlıca sağlık hizmetleri olarak; sağlık merkezleri, 

hastaneler ve gezici sağlık üniteleri eliyle Suriyeli göçmenlere sağlık taraması, tedavi, 

aşı vb. hizmetleri vermeleri, sağlık konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmaları, 

çeşitli sağlık kuruluşlarına araç desteği sağlayarak göçmenlerin aşılarının yapılmasına 

katkıda bulunmaları ve vefat eden Suriyelilerin defin ve mezarlık işlemlerinin 

yürütmeleri sayılabilir. 

c. Barınma Hizmetleri 

Türkiye’de bulunan Suriyeli göçmenlerin en önemli ve aciliyet arz eden 

ihtiyaçlarından biri de kendilerinin ve yakınlarının başlarını sokabilecekleri, 

barınabilecekleri kapalı ve emniyetli mekânlardır. Göçmenlerin önemli bir kısmı 

garajlarda, ardiyelerde, işyerlerinin depolarında ve bodrum katlarında yaşamak 

zorunda kalmaktadır. Belediyeler; ellerinde yeterli konut stoku bulunmadığından, 

göçmenlere daha çok, ihtiyaçlarını asgari düzeyde karşılayacak nitelikte ucuz 

konutların kiralanması sürecinde destek verilebilmektedir. Belediyelerin sadece birkaç 

parça eşya ile gelen ve çoğunlukla yeterli parası olmayan bu kişilere, konutlarında 

kullanabilecekleri temel ihtiyaç malzemelerinin (halı, ranza, yatak, yorgan, yastık, 

nevresim takımı, koltuk, kanepe, mutfak malzemesi vb. ev eşyasının) sağlanmasında 

da özel bir rol üstlendikleri görülmektedir (Erdoğan, 2017:78). 

IV. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN SURİYELİ GÖÇMENLERE YÖNELİK 

HİZMETLERİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Türkiye’de büyükşehir belediyelerinin Suriyeli göçmenlere yönelik hizmetlerinde 

karşılaşılan başlıca sorunları; yasal düzenlemelerdeki belirsizlik sorunu, sağlıklı bilgi 

ve veri eksikliği sorunu, kurumlar arası koordinasyon eksikliği sorunu, personel 
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yetersizliği sorunu, mali yetersizlik sorunu ve Suriyeli dilenciler ve Suriyeli seyyar 

satıcılar sorunu olarak sıralamak mümkündür. 

A. Yasal Düzenlemelerdeki Belirsizlik 

Yukarıda “Belediyelerin Yabancılara Yönelik Hizmetleri ile İlgili Yasal Dayanak 

Tartışması” başlığı altında da değinildiği üzere, belediye yönetimlerinin hangi 

hizmetlerinin yabancıların yararlanmasında açık ya da kapalı olduğu konusunda tam 

bir netlik gözükmemektedir. Bu nedenle Belediye Kanunu’nun 13. ve 14. maddeleri ile 

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 96. maddesinde yapılacak 

değişikliklerle konunun yoruma gerek bırakmayacak şekilde sonuca bağlanması 

gerekmektedir. Her ne kadar Geçici Koruma Yönetmeliği’ne Ocak 2018’de eklenen 

Geçici Madde 2, belediyelerin geçici koruma statüsündeki göçmenlere yönelik “iş ve 

işlem”lerde harcama yapacak ve kendileriyle iş birliği içinde olunacak örgütlerden 

olduğunu ifade etmiş ise de konunun kanun hükümleriyle de kesinleştirilmesi ve 

uygulayıcıların tereddütten kurtarılması yararlı olacaktır. 

B. Sağlıklı Bilgi ve Veri Eksikliği 

Çok sayıda yabancı göçmen barındıran belediyelerin göçmenlere yardım/destek 

çalışmalarında en ciddi sorunlarından biri de sağlıklı bilgi ve veri eksikliğidir. Merkezi 

yönetimin mültecilere dair verileri belediyeler ile paylaşmaması belediyelerin 

mültecilere sunacakları hizmetleri doğru planlayabilmesinin önünde ciddi bir engel 

olarak durmaktadır (Erdoğan, 2017:119). 

Belediyelerin kendi sınırları içinde yaşayan göçmenlere yönelik veri tabanı 

oluşturma işleminin, son derece gerekli olmasına karşın, zaman zaman “kişisel 

verilerin mahremiyeti” ilkesiyle çelişecek şekilde yapıldığı da gözlenmektedir. 

Göçmenlere ilişkin bilgi ve verilerin toplanmasında ortak bir veri tabanı 

oluşturulmasının; ihtiyaçların ve ihtiyaç sahiplerinin daha sağlıklı bir şekilde 

saptanması, mükerrer faydalanıcıların engellenmesi ve en önemlisi belediyeler 

arasında makul bir yük paylaşımının gerçekleşmesi bakımlarından önemli bir 

gereklilik olduğu değerlendirilmektedir (Erdoğan, 2017:120). 
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C. Kurumlar Arası Koordinasyon Eksikliği 

Büyükşehir alanlarında kurumlar arası koordinasyonsuzluk sorunu; hem büyükşehir 

belediyesi ile ilçe belediyeleri arasında hem ilçe belediyelerinin kendi aralarında ve 

hem de belediyelerin diğer kuruluşlar arasında yaşanmaktadır. Özellikle belediyelerin 

başta valilik, kaymakamlık, il göç idaresi müdürlüğü, sosyal yardımlaşma ve 

dayanışma vakfı, milli eğitim bakanlığı ve sağlık bakanlığı olmak üzere kamu 

kurumları ile ciddi bir koordinasyonsuzluk sorunu yaşadıkları gözlenmekte; en fazla 

dile getirilen koordinasyon eksikliği sorunu olarak da, ilçe belediyeleri ile büyükşehir 

belediyesi ve il göç idaresi müdürlüğü arasında yaşanan irtibatsızlığın ön plana çıktığı 

değerlendirilmektedir.  

Sorunun giderilmesi bakımından da, büyükşehir belediyeleri bünyesinde bir 

koordinasyon birimine ihtiyaç olduğu belirtilmektedir (Erdoğan, 2017:120). 

D. Personel Yetersizliği 

Yabancı göçmen sayısının yüksek olduğu büyükşehir alanlarında personel yetersizliği 

sorunu en önemli sorunlardan birisi olarak ortaya çıkmaktadır. Personel ile ilgili 

olarak yaşanan temel problem onların nicelik bakımdan değil, nitelik bakımından 

yetersizlikleri ile ilgilidir.  

Suriyeli göçmenlerin büyük bir kısmı Arapça konuştuğu ve Türkçe bilmediği 

için, onlarla iletişim sağlayabilecek seviyede Arapça dil bilgisine sahip personele 

ihtiyaç bulunmaktadır. Ancak bu nitelikteki personel sayısı büyükşehir 

belediyelerinde oldukça sınırlıdır. 

Artan göçmen sayısı ile orantılı olarak, yabancı dil (Arapça) bilen personele olan 

ihtiyaç her geçen gün daha da artmaktadır (Erdoğan, 2017:120). Her ne kadar 

büyükşehir belediyelerinin kurdukları uluslararası işbirliği ve kardeş şehir ilişkileri ile 

beldeye Batı’dan gelen yabancı/turist ziyaretçiler, onlarla iletişim kuracak personelin 

yeterli seviyede İngilizce bilmesini gerektiriyorsa da, Suriye İç Savaşı’nın ortaya 

çıkardığı yeni durum belediye personeli açısından, İngilizceye ilaveten Arapçayı da 

öğrenilmesi gereken bir ikinci dil olarak öne çıkarmaktadır. 
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E. Mali Yetersizlikler 

Belediyelerin Suriyeli göçmenlere hizmet sunabilmek için tahsis edebilecekleri mali 

kaynakları oldukça sınırlıdır. 2008 tarihli ve 5779 sayılı “İl Özel İdarelerine ve 

Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun” 5. 

maddesinde, genel bütçe vergi gelirleri toplamından belediyeler için ayrılacak payın23 

%80’inin belediyelerin nüfusuna, %20’lik kısmının ise gelişmişlik endeksine göre 

dağıtılacağı öngörülmektedir. Dağıtılacak merkezi yönetim paylarının 

hesaplanmasında, beldede yaşayan yabancı göçmen nüfusun hesaba katılmaması 

belediyeleri mali bakımdan zor durumda bırakmakta, rutin belediye hizmetlerinin 

aksamasına yol açmaktadır. Ayrıca en çok Suriyeli göçmenin yaşadığı iller Batı 

bölgelerine nispeten daha az gelişmiş oldukları ve toplanan vergiler daha az olduğu 

için, buralardaki büyükşehir belediyelerinin 5779 sayılı kanunun 2. maddesinde 

öngörülen “büyükşehir belediye sınırları içinde yapılan genel bütçe vergi gelirleri 

tahsilatı toplamı”ndan alacakları payın parasal karşılığı da doğal olarak az olacaktır. 

Bu da söz konusu büyükşehir belediyeleri için bir başka handikapı oluşturmaktadır. 

Bu nedenle belediye gelirleri ile ilgili yasal mevzuatın yeniden gözden geçirilmesi ve 

yabancı göçmenlerin miktarının, belediyelerin görevlerinin ve mevcut mali 

kapasitelerinin özenle hesaba katıldığı yeni bir paylaşıma gidilmesi gerekmektedir. 

Buna ilaveten, belediyelerin öz kaynaklarının artırılmasını sağlayacak vergi kanunu 

düzenlemelerinin de yeniden gündeme getirilmesi yerel özerkliğin artırılması 

bakımından yararlı olacaktır. 

F. Suriyeli Dilenciler ve Seyyar Satıcılar 

Suriyeli göçmenlerle ilgili olarak toplumda en fazla rahatsızlık duyulan sorunlardan 

biri belki de ilk akla geleni, özellikle büyükşehir alanlarında sıklıkla karşılaşılan 

                                                 
23 5779 sayılı kanunun söz konusu payları düzenleyen 2. maddesine göre, genel bütçe vergi gelirleri 
tahsilatı toplamının yüzde 1,5’i büyükşehir dışındaki belediyelere, yüzde 4,5’i büyükşehirlerdeki ilçe 
belediyelerine ve yüzde 0,5’i il özel idarelerine ayrılmaktadır. Aynı maddeye göre “... listede yer alan 
mallardan tahsil edilen özel tüketim vergisi hariç olmak üzere, büyükşehir belediye sınırları içinde 
yapılan genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamının yüzde 6’sı ile genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı 
toplamı üzerinden büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerine ayrılan payların yüzde 30’u büyükşehir 
belediye payı olarak ayrılır. 
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Suriyeli dilenciler sorunudur. Daha önceki dönemlerde de kentlerde yaşanan dilenci 

sorunu milyonlarca Suriyelinin Türkiye’ye gelmesi ile daha da yoğunlaşmıştır. 

Kalabalık şehir alanlarında, neredeyse her köşe başında genellikle “küçük yaştaki bir 

çocuk”, “anne-baba-çocuk üçlüsünden oluşan bir aile” ya da “bebekli bir anne” 

formatlarında yerel halkın karşısına çıkan Suriyeli dilencilerin, halkın merhamet 

duygularını sömürerek para kazanan kişiler olduğu konusunda yaygın bir kanaat 

mevcuttur. Özellikle sosyal devlet ve sosyal belediyecilik anlayışının güçlü olduğu, 

kamu yararı gözeten sivil toplum örgütlerinin aktif bir şekilde faaliyet gösterdiği bir 

toplumsal vasatta, dilenmenin iyi niyetle bağdaşmadığı genel bir görüştür. Ayrıca 

yasalara göre dilencilik24 para cezasını ve elde edilen gelire el konulmasını gerektiren 

bir eylemdir ve belediye zabıtasının görevlerinden biri de dilencilerle mücadeledir. 

Suriyeli dilencilerle yürütülen etkin mücadeleye rağmen, küçük yaştaki dilencilere 

cezai müeyyide uygulanamaması belediye zabıtasının dilenci denetiminin başarısını 

zorlaştırmaktadır. Bu konuda bazı büyükşehir belediyelerinin zabıta birimleri Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile işbirliği yapmakta, çocuk yaşta dilencilik yapan 

çocuklar tespit edilerek, aileleri ile görüşüldükten sonra vakfa teslim edilmektedir 

(Mersin BŞB, 2015:233). Kimi belediyeler de yakaladıkları/topladıkları Suriyeli 

dilencileri geldikleri geçici barınma merkezlerine geri götürmektedir. 

Suriyeli göçmenlerle ilgili bir diğer sorun alanı da Suriyeli seyyar satıcılardır. Söz 

konusu kişilerin, kimi zaman halk üzerinde psikolojik ve fiziksel baskı kurdukları 

değerlendirilmekte, bazen de insanları kendilerinden mal satın almaya zorladıklarına 

dair haberler basına yansımaktadır25. “Suriyeli seyyar satıcılar” konusunda da 

belediye zabıta görevlileri mücadelelerini sürdürmekte ve satıcıları seyyar satıcılıktan 

men etmekte, mallarına el konulmakta, özellikle geçici barınma merkezlerindeki 

                                                 
24 2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, “Madde 33- (1) Dilencilik yapan kişiye, elli Türk Lirası 
idari para cezası verilir. Ayrıca, dilencilikten elde edilen gelire elkonularak mülkiyetin kamuya 
geçirilmesine karar verilir. ...”. 
25 CNN TÜRK, Alışveriş yapmadı diye kadının burnunu kırdılar, 
https://www.cnnturk.com/video/turkiye/alisveris-yapmadi-diye-kadinin-burnunu-kirdilar, Erişim: 
11.08.2018. 

https://www.cnnturk.com/video/turkiye/alisveris-yapmadi-diye-kadinin-burnunu-kirdilar
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çadırların önünde satış yaptıkları seyyar tezgâhlara el konulmaktadır (Şanlıurfa BŞB, 

2016:35). 

Özelde Suriyelilerle ilgili olmakla beraber, dilenciler ve seyyar satıcılar 

sorununun çözümü için; öncelikle kolluk tedbirlerinin yasal sınırlar içinde etkin bir 

şekilde uygulanmaya devam etmesi gerekmektedir. Ancak halkın bu mücadeleye 

destek vermesi ve merhamet duygularının kendilerini yanıltmasına izin vermemeleri 

en az kolluk tedbirleri kadar önemlidir. Zira, halkın özellikle dilenciler konusunda 

merhamet duygularının istismar edildiğinin farkında olarak dilencilere para 

vermediği, seyyar satıcılardan mal satın almadığı sürece dilenciler ve seyyar satıcılar 

amaçlarına ulaşamayacak ve zabıta güçlerinin etkin denetimi sonucunda da 

faaliyetlerine son vererek ihtiyaçlarını yasalar içinde kalarak karşılamanın yollarını 

arayacaklardır. 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

2011 yılının Mart ayında başlayan Suriye İç Savaşı’ndan güvenlik endişesiyle kaçarak, 

başta komşu ülkeler olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerine sığınan Suriyelilere 

Türkiye, devleti ve milletiyle kucak açmıştır ve 2018 yılı itibarıyla 3,5 milyondan fazla 

Suriyeli göçmeni misafir etmeye devam etmektedir. Türkiye’de 2013 tarihli ve 6458 

sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 91. maddesi uyarınca “geçici 

koruma” statüsü altında bulunan Suriyeli göçmenlerin çok büyük bir kısmı26 

büyükşehir belediyelerinin faaliyet gösterdiği illerde yaşamaktadır. Büyükşehir 

Belediyesi Kanunu’nda 2012 yılında yapılan bir değişiklikle büyükşehir 

belediyelerinin sorumluluk alanı il mülki sınırlarına kadar taşınmış ve dolayısıyla bu 

belediyeler tüm il halkının yerel ortak ihtiyaçlarını karşılamak gibi bir görevle karşı 

karşıya kalmışlardır. Yürürlükteki yasal düzenlemeler; geçici koruma altındakilerin 

toplumla olan karşılıklı uyumlarını kolaylaştırmak, onlara sosyal hayatın tüm 

alanlarında bağımsız hareket edebilmelerini kolaylaştıracak bilgi ve beceriler 

kazandırmak bilgi ve beceriler kazandırmak konularında temel aktör olarak merkezi 

                                                 
26 13 Eylül 2018 tarihi itibarıyla Türkiye’de bulunan geçici koruma statüsündeki toplam 3.559.262 
Suriyelinin %90,47’si (3.219.974 kişi) büyükşehir belediyeleri sınırları içinde yaşamaktadır. İB GİGM, 
http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik, Erişim: 16.09.2018. 

http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik
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yönetimi görevlendirmişse de, bu alanlarda yerel yönetimlerle de işbirliği yapılmasına 

ve onlardan katkı sağlanmasına da müsaade etmektedir. Diğer taraftan geçici koruma 

kapsamındaki yabancılara sağlanacak; sağlık, eğitim, iş piyasasına erişim, sosyal 

hizmetler ve yardımlar ve benzeri hizmetler de ilgili bakanlıkların kontrol ve 

sorumluluğunda yerel yönetimlerce de yürütülebilmektedir. Suriyeli göçmenler 

büyükşehir belediyelerinin il halkına sunduğu standart/rutin hizmetlerin çoğundan 

yararlandığı gibi, büyükşehir belediyeleri onların özel durumlarına/ihtiyaçlarına 

uygun başka hizmet politikaları da geliştirmekte ve uygulamaktadır. Söz konusu 

hizmetler özellikle, “eğitim, kültür ve spor”, “sosyal yardım ve sağlık” ve “barınma” 

alanlarında yoğunlaşmaktadır. 

Büyükşehir belediyelerinin Suriyeli göçmenlere yönelik hizmetlerinde 

karşılaşılan başlıca sorunları; belediyelerin Suriyelilere göçmenlere sunacağı 

hizmetlerinin yasal dayanakları ile ilgili yoruma açık hükümlerin bulunması, 

göçmenlerle ilgili sağlıklı bilgi ve verinin temininde yaşanan güçlükler, kurumlar arası 

koordinasyonda meydana gelen aksaklıklar, dil bilen ve nitelikli personel eksiğinin 

devam etmesi, belediyelerin Suriyeli göçmen misafirlerin gelmesiyle birlikte artan 

mali yükü ve mali kaynakların hizmetlerin ifasında yetersiz kalması ve Suriyeli dilenci 

ve seyyar satıcıların neden olduğu esenlik ve güvenlik sorunlarıdır. 

Söz konusu sorunların giderilmesi ve büyükşehir belediyelerinin Suriyeli göçmenlere 

sunduğu hizmetlerin daha etkin ve verimli olarak yürütülebilmesi için; başta Belediye 

Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve Yabancılar ve Uluslararası Koruma 

Kanunu olmak üzere yasal düzenlemelerde yerel hizmetlerin (istisnalar dışında) 

yabancılara da sunulacağının-sunulabileceğinin açıkça belirtilerek ortadaki 

muğlaklığın giderilmesi, göçmenlere ilişkin bilgi ve verilerin toplanmasında ortak bir 

veri tabanı oluşturulması, kent konseylerinin göçmenlere yönelik faaliyetlerde daha 

işlevsel hale getirilmesi, büyükşehir belediyeleri bünyesinde yabancı göçmenlere 

yönelik faaliyetlerin koordinasyonunu sağlayacak bir koordinasyon biriminin 

oluşturulması, hizmetlerin yürütülmesinde bilgi ve iletişim araçlarının etkin olarak 

kullanılması, göçmenlerle iletişim kurmaya yetecek kadar Arapça bilen personel 
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sayısının artırılması için programlar hazırlanması, merkezi yönetimden belediyelere 

aktarılacak paylarının ve belediyelerin mali kapasitelerinin artırılması, Suriyeli 

dilenciler ve seyyar satıcılarla etkin mücadelenin devam ettirilmesi ve bu mücadelede 

yerel halkın desteğinin kazanılması birer öneri olarak değerlendirilmelidir. 
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Osmanlı Şairinin Elinde Göç Kösü Nasıl Bir Ses Verir? 
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Özet 

Kuralları belirli bir edebî gelenek ekseninde eserlerini ortaya koyan ve dış dünyaya 
dair birçok unsurdan istifade eden Osmanlı şairleri, çevrelerinde yer alan hemen hiçbir 
şeye de kayıtsız kalmamışlardır. Bu bağlamda, Osmanlılar döneminde mehter 
mûsikîsinde kullanılan kös, şiirlerde zikredilen ve farklı çeşitleri bulunan vurmalı bir 
çalgıdır. Söz konusu kös türlerinden biri de, ordunun konak yerinden göçüşünü, 
donanmanın bir limandan ayrılışını bildirmek için çalınan göç kösüdür. Bildiride, 
Osmanlı şairlerinin göç kösünü ve dolayısıyla göçü hangi açılardan, hangi unsurlarla 
zikrettikleri, hangi çağrışım ve edebî sanatlarla söz konusu ettikleri üzerinde 
durulacaktır. Bu bağlamda, farklı yüzyıllara ait divanlardan yapılan taramalar 
sonucunda, göç kösünün (kûs-i rihlet) bayram ve savaş gibi toplumsal hadiselerin 
yanında, aşk, vefat, dünyanın faniliği, şiir kudreti, şairin iç dünyası gibi unsurlarla 
ilişkilendirildiği görülmüştür.  
Anahtar Kelimeler: Osmanlı Şiiri, Divanlar, Kûs-i Rihlet. 

How Does Migration Kös Sound In Ottoman Poet’s Hands? 

Abstract 

Ottoman poets using many elements of outer world and producing works within the 
framework of a literary tradition with particular rules don’t become indifferent 
towards things around them. Kös, used in the Ottoman Mehter Music, is a percussive 
instrument mentioned in poems with its different types. One of the kös types is the 
migration kös played to express the migration of the army from a stopover and the 
departure of the fleet from a port.  The presentation is about the migration kös of 
Ottoman poets, how they consider the migration and which association and figures of 
speech they use. In this context, as a result of the scans from the divans of various 
centuries, the migration kös (kûs-i rihlet) has been seen to be connected with such 
elements as love, death, mortality, poem power, poet’s inner world and social events 
like feasts and wars.   
Keywords: Ottoman Poetry, Divans, Migration Kös. 
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akademik çalışmaların da gösterdiği üzere, (Şen 2007: 467-506) Klâsik Türk şairleri, 
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eserlerini kaleme alırken, aralarında sosyal hayata dair birçok unsurun bulunduğu 

geniş bir malzeme dünyasından istifade etmişlerdir. Şairler, bu bağlamda mûsikî ve 

mûsikîye dair birçok ögeye de eserlerinde yer vermişlerdir (Sefercioğlu 1999: 649-668). 

Müstakil eserlerin yanında, kasidelerin nesib kısımlarıyla divanlarda beyit düzeyinde, 

mûsikî, makam adları (Nair 1999: 107 s.) ve mûsikîye dair birçok unsura yer verilmiştir 

(Erdoğan: 30). Sosyal hayattan alınan her türlü malzeme gibi, mûsikî de Klâsik Türk 

Şiiri’nde kurgulanarak kullanılmıştır. Bildiride, farklı yüzyıllardan olmak üzere, 

divanlar taranmış ve kösle ilgili malzeme ihtiva eden on beş divan çalışmaya dâhil 

edilmiştir. Tebliğde, Klâsik Türk şairlerinin şiirlerinde zikrettiği mûsikî aletleri 

arasında yer alan göç kösünün divanlarda bulduğu yansımalar dikkatlere sunulmaya 

çalışılacaktır.  

“Kûs, köbürge, tuğ, kûs-i hakanî, kûs-i şâhî” gibi adlarla anılan kös, Osmanlı 

mehter mûsikîsinde kullanılan vurmalı sazların en güçlü olanıdır (Güner 2007: 113). 

Diğer taraftan ordunun konak yerinden veya donanmanın limandan ayrılışı esnasında 

hareketi bildirmek için göç kösü çalınması söz konusudur. Bu kösün vurduğu ritme 

ise, “kûs-i rihlet” veya “kûs-i irtihal” denilmiştir (Güner 2007: 114). Bahsi geçen 

ifadeler; “bulunulan yeri değiştirmek (göç etmek), bu dünyadan göç etmek” (Önge 

2013: 97) anlamlarının yanında, “ölüm davulu” (Turabi: 4), “ölüm anını haber veren 

davul” (Zöhre 2017: 2336), “ölüm” (Kaya 2010: 142), “ölüm anı” (Sefercioğlu 2016: 169) 

karşılığında da kullanılmıştır. Yapılan taramalar neticesinde Klâsik Türk Şiiri’nde göç 

kösünün farklı kavramlarla bir arada zikredildiği görülmüştür. Bu bağlamda; bayram, 

dünyanın faniliği, hükümdarlık alametlerinden biri oluşu, işret sahnesi, şairin kendi 

durumu ve kendisine nasihati, şiir kudreti, vefat hadisesi göç kösüyle birlikte söz 

konusu edilmiştir. 

YÖNTEM 

Öncelikle, Klâsik Türk şairlerinin şiirlerini topladıkları ve adına divan denilen eserleri, 

hemen her yüzyıldan seçilen isimlerle, her biri “göç kösü” anlamında gelen “kûs-ı 

rıhlet, kûs-ı rihlet” veya “kûs-ı rahîl” ifadeleri açısından taranmıştır. Daha sonra, elde 

edilen malzeme göç kösünün şiirlerde ilişkilendirildiği kavramlar açısından tasnif 
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edilmiş ve alt başlıklar hâlinde ortaya konulmuştur. Her başlığın altında yer alan 

konuya dair beyit örnekleri değerlendirilmiş ve böylece, göç kösünün Klasik Türk 

Şiiri’nde bulduğu yansımalar ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

BULGULAR 

Klâsik Türk şairleri, sosyal hayata dair birçok unsurdan istifade etmelerinin bir sonucu 

olarak, mûsikîye, mûsikî terimlerine ve mûsikî aletlerine de kayıtsız kalmamışlardır. 

Bu bağlamda, şairlerin esasen Osmanlı mehter mûsikîsinde kullanılan vurmalı 

sazlardan olan kösü de, şiirlerinde farklı tahayyül ve ilgiler noktasında söz konusu 

ettikleri görülmüştür.  

Aşağıda, alt başlıklar altında bahsi geçen tasavvur ve tahayyüller detaylı olarak 

ele alınmaktadır. 

1. Göç Kösü-Bayram  

Göç kösü, şairler tarafından bayramda çalınan bir mûsikî aleti oluşu bakımından da 

ele alınmıştır. Bayram davulunun sesi kulağına göç kösü gibi gelen Ramazan hilâli, hiç 

vakit kaybetmeksizin yola çıkmak üzere ayağa kalkmıştır. Beyitte, Osmanlılar 

döneminde hilâlin hem Ramazan ayının (Özden 2006: 86) hem de bayramın gelişinde 

(Özcan 2007: 541) bir tespit aracı olduğuna işaret edilmiştir. Ayrıca, bayram 

günlerinde ve gecelerinde kös çalınması şeklindeki tarihî gerçekliğe de atıfta 

bulunulmuştur (Güner 2007: 114) 

Bâng-i kûs-ı ‘id oldı gûşına kûs-ı rahîl 

     Kalmayup bir dem karârı itdi âheng-i kıyâm                        

(Kılıç 1994: Neylî, K. 14/2) 

2. Göç Kösü-Dünyanın Faniliği 

Klâsik Türk şairleri, göç kösü-vefat ilgisinin bir yansıması olarak, dünyanın fani 

oluşunu ifade etmek için göç kösüyle dünyanın faniliği arasında bir ilgi kurmuşlardır. 

Said Giray’ın beytinde akil bir kimsenin günler ve geceler boyu geçen her saatin ölümü 

haber veren göç kösü ve ceres (çan) sesi olduğundan gafil olması mümkün değildir. 
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Klâsik Türk Şiiri’nin bazı başka örneklerinde görüldüğü gibi ceres, bu beyitte de kösle 

birlikte bir uyarıcı fonksiyonundadır (Selçuk 2012: 2243). Şairin amacı, geçen zamanla 

birlikte insanın her an eceline yaklaşmakta olduğunu ifade etmektir: 

Rûzân u şebân ‘âkil olan gâfil olur mı  

Her sâ‘at ana kûs-ı rahîl bâng-ı ceresdür                                 

(Karaköse 2017: G. 47/3) 

Hakîkî’nin beytindeki tahayyüle göre kişi, vefatını ilan edecek olan göç kösü 

vurulmadan önce yol için gerekli bütün araçları hazırlamalı, yol azığını görmelidir. 

Ölümün her an gelebileceğinin bilincinde olarak yol hazırlığı yapmaktan gafil 

olmamalıdır. Beyitte kösün, ölüm haberi vermede kullanılması hadisesine (Sanal 2002: 

272) işaret vardır: 

Hay gâfil olmanuz görelüm yol yaragını  

Şol demden ön ki urıla kûs-ı rahîlümüz                                           

(Boz 2017: G. 216/5) 

Usûlî, dünyayı, eski bir kervansaray veya tekke olarak nitelendirmiştir. Şairin 

tasavvuruna göre, böyle bir âlemde yolcu olan kimsenin kulağına göç kösü sesi 

dokundukça, yani her vefat haberini aldıkça huzur bulması mümkün değildir:  

Bu ribât-ı köhnede sâlik nice kılsın huzur 

Dokunurken gûşına âvâze-i kûs-ı rahîl                                              

(İsen 1990: G. 74/6) 

Üsküplü İshak Çelebi, bir musammat şiirinde insanların bu dünyadaki çeşitli 

hâllerini ortaya koymaktadır. Şair, ilk bendde, insanların bazılarının hayran, 

bazılarının ağlamaklı, bazılarının sersem şekilde mütebessim, bazılarının kuru sevda 

peşinde koştukları bir tablodan söz etmiştir. Durum böyle iken ecel zurnası hâl diliyle 

bir şeyler anlatmaya çalışırken çalınan göç kösü de, bu dünyaya gelenlerin gittiğinden 

bahsetmektedir. Bir cenaze töreninin sesini duyurmaya çalışan (Eke 2007: 374) bu 
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beyitte, Türklerde cenaze merasimi esnasındaki ağlama töreninde zurnanın da çalınan 

mûsikî aletlerinden biri arasında yer alışına (Cumagulov 1997: 143) işaret vardır: 

Kimi hayrân kimi giryân kimi bî-hûş güler 

Kimisi yel gibi olup kurı sevdâda yeler 

Hâl dili ile sûrnây-ı ecel dinle ne der 

Kûs-ı rıhlet çalınur geldi gider geldi gider 

İki dünya arasındaki merhale, esasen bir adım mesabesindedir. Hâl böyle iken 

durmadan gelip giden ömür kafilesinin yol azığı, gönül kederidir. Diğer taraftan, 

çalınan göç kösü de, kendi dilinde ömrün hızla geçip gittiğini söylemektedir: 

Bir kadem menzil iken iki cihân merhalesi 

Yüklenür zâd-ı gam u gussa-i dil râhilesi 

Turmadın gitmededür ‘ömrimüzün kâfilesi 

Kûs-ı rıhlet çalınur geldi gider geldi gider 

İnsanlardan kiminin yüreğinde aşk yarası varken kimi de her gününü bayram ve 

düğün eğlencesi içinde geçirmektedir. Aslında herkes, her gün ve her gece, göç 

kösünün de dile getirdiği durumu, yani vefat sırasının kendisine ne zaman geleceğini 

gözlemektedir: 

‘Işk dâgı kiminün yüregine kodı dögün 

‘Ayş u ‘işretle kimi bayram ider kimi düğün 

Her kişi nevbetini gözlemededür dün ü gün 

Kûs-ı rıhlet çalınur geldi gider geldi gider 

Birçok sancağı, davulu, at takımı, hizmetçisi bulunan Acem ve Arap 

padişahlarından kimse kalmamıştır. Bu sultanların her biri, ömür sermayelerini 

çaldırıp gider oldukları esnada, arkalarından her saltanatın gelip geçici olduğunu 

dillendiren göç kösü çalınmaktadır: 

Kanı ol mâlik-i mülk-i ‘Arab u şâh-ı ‘Acem 
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Kanı ol sâhib-i hayl u haşem ü tabl u ‘alem 

Çaldırup nakd-i hayâtı gider oldukları dem 

Kûs-ı rıhlet çalınur geldi gider geldi gider  

Ufuklar, sevgilinin aşkıyla muhayyer ve uşşak makamlarının zevkini, lezzetini 

verecek bir sesle dolmaktadır. Ecelin her an gelebileceğini kendi dilince haber veren 

göç kösünün çalındığı bu atmosferde şair de, aşk ezgisine uyup oynamalı, usulden 

çıkmamalıdır. Beyitte zikredilen muhayyer, Türk mûsikîsinin oldukça eski 

makamlarından biri iken (Özkan 2006: 22) uşşak ise, Türk mûsikîsinde kullanılan, dinî 

ve coşkulu duygular uyandıran ağır başlı bir makamdır (Özkan 2012: 231): 

  ‘Işkunun sît u sadâsıyla tolupdur âfâk 

   Lezzet-i zevk u semâ‘ında muhayyer ‘uşşâk 

Oyna ol ezgüye sen çıkma usûlden İshâk 

Kûs-ı rıhlet çalınur geldi gider geldi gider     

(Çavuşoğlu ve Tanyeri 1989: Mus. 2/I-V) 

Firâkî’nin aşağıdaki beytinde “padişah” istiaresi muhtemelen, sevgili için 

kullanılmıştır. Şairin, padişah sevgiliye yaptığı hatırlatma, lale gibi her yerde kızıl otağ 

kursa (Bayram 2007: 213) dahi eninde sonunda göç kösünün çalınmasıyla dünya 

menzilinden göçeceği şeklindedir:  

Göçersin kûs-ı rihlet çalınur âhir bu menzilden 

Otagun pâdşâhum lâle-veş her yirde kurdun tut                     

(Güler 2010: 1043; G. 1/2) 

3. Göç Kösü-Hükümdarlık Alameti 

Klâsik Türk şairlerinin göç kösüyle ilişkilendirdikleri kavramlar arasında, padişah da 

yer almaktadır. Örnek beyitte Âhî, Klâsik Türk şairlerinin hemen tamamında 

görüldüğü gibi, kendisini “aşk padişahı” olarak nitelendirmiştir. Bu durumda, bir 

padişah olarak, göç kösüyle fanilik diyarından göçen şairin ordusu ayrılık, ülkesi de 
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yokluk mülküdür. Şair, kösün, sadece hükümdar takımlarında, bir de sefer zamanında 

çalınması gerçeğine (Güner 2007: 114) göndermede bulunmuştur: 

Şâh-ı ‘ışkam kûs-ı rihletle fenâdan göçmişem 

Bana hicrân leşkeri mülk-i ‘adem kişver yeter                                     

(Kaçalin: G. 35/2) 

Benzer bir ilgi, Ravzî’nin aşağıdaki beytinde de yer almaktadır. Beyitteki 

tasavvura göre, aşk padişahı olan şair, yokluk mülküne sefer kılmak için ah ve gamını 

göç kösü olarak kullanmayı tercih etmiştir: 

Şâh-ı ‘ışkam ben ‘adem mülkine kılmaga sefer  

Kûs-ı rıhletdür gamunda âh u efgânum bana                            

(Aydemir 2017: G. 36/3) 

4. Göç Kösü-İşret Âleti 

Nev’î’nin beytinden anlaşıldığına göre, Osmanlılar döneminde kös, eğlence veya 

şenliklerde de kullanılan bir mûsikî aletidir (Güner 2007: 114). Şair, düşmanların 

başından akan kanların yerini şarabın, göç kösünün yerini ise, işret köslerinin aldığı 

bir sahneyi resmetmiştir: 

Kü’ûs-ı işrete tebdîl olundı kûs-i rahîl  

Dimâ’-ı kelle-i a’dâ yirine mâ’-i müdâm                                                     

(K. XXXII/3) 

5. Göç Kösü-Şairin Kendi Durumu 

Şairler, göç kösünü, kendi ruhsal durumlarını ifade etmede bir unsur olarak da söz 

konusu etmişlerdir. Bursalı Rahmî’nin dert dolu sinesinin durağı gurbet sahrası, 

inlemeleri çan sesi, sinesindeki feryadı da göç kösüdür. Kös ile sine arasındaki ilgi, 

hem şekil benzerliği hem de ikisinin üzerinin de deriyle kaplı olması (Sanal 2002: 271) 

sebebiyledir: 

Dil-i pür-derdümün ser-menzili sahrâ-yı gurbetdür  



Uluslararası Avrasya Göç Sempozyumu 
9-13 Ekim 2018, Türkistan/Kazakistan   
Tam Metin Bildiri Kitabı 

 

241 

 

Ceresdür nâleler feryâd-ı sînem kûs-ı rıhletdür                         

(Erdoğan 2017: G. 67/1) 

6. Göç Kösü-Şairin Kendisine Hitap Veya Nasihat 

Şairler, divanlarda, kendilerine hitap ederken veya nasihatte bulunurken göç 

kösünü bir araç olarak zikretmişlerdir. Ravzî, “Ölmeden evvel ölünüz” sözünü (Bilgin 

2007: 42-53) hatırlatan beyitte, kendisine seslenmiş ve beka bulmak isterse, göç 

kösünün çalındığını, kafilesinin göçtüğünü farz ederek kendisini ölülerden kabul 

etmesi tavsiyesinde bulunmuştur: 

Bekâ bulmak dilersen kendüni ‘addeyle mevtâdan 

Çalındı kûs-ı rıhlet kâfilen turdun göçürdün tut                                                

(G. 137/5) 

Azmi-zâde Hâletî, göç kösünün sesi kulağına girmeyen, bu sebeple de 

kendisinde sefere çıkacak birinin alametleri bulunmayan bir kimsedir. Beyitte, 

etrafında gördüğü veya haberdar olduğu ölümlere âdeta kulaklarını tıkayan, bir gün 

öleceğinin idrakinde olmayan, dolayısıyla ölümden sonrası için herhangi bir hazırlığı 

bulunmayan kişinin durumundan söz edilmiştir: 

Sende esbâb-ı seferden nesne yok ey Hâletî  

Gûşuna girmez mi hiç âvâze-i kûs-ı rahîl                                      

(Kaya 2017: G. 469/6) 

Nev’î, kendisine, eninde sonunda kulağına göç kösünün sesinin erişeceği, bu 

sebeple sıra kendisine gelmeden Hakk’a dönmesi gerektiği nasihatinde bulunmuştur. 

Beyitte, “sadâ”, “kulağına çalınmak” ve “mûsikîde sırayla söylenen ara nağme” (Çalka 

2008: 188) ile “Türklerde günün belirli zamanlarıyla hükümdar saraylarının önü, 

kaleler gibi belirli yerlerde halka verilen askerî konser” (Öztuna 2000: 295) anlamında 

bir terim olan “nevbet” olmak üzere başka mûsikî terimlerine de yer verilmiştir: 

Kulağuna sadâ-yı kûs-ı rihlet çalınur âhır  

Henüz irişmedin nevbet inâbet kılsan olmaz mı  
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(Tulum ve Tanyeri 1977: Trc. B. VII/1-5) 

Sinenin kafes, içinde atan kalbin de bir kuş olarak nitelendirildiği beyitte, Âsâf, 

gönül kuşuna göç kösünün çalındığını, artık bu kafes cezasına son vererek yârin 

diyarına yönelmek gerektiğini öğütlemiştir. Burada, sinenin dışını çevreleyen kaburga 

kemiklerinin şekli sebebiyle kafes olarak nitelendirilmesi söz konusudur. Diğer 

taraftan, gönül, hem göğüs kafesinde hem de bütünüyle kafes hükmünde olan tende 

mahpus bir kuş (Kurnaz 1996: 151) durumundadır. Ayrıca, “kafes cezası” ifadesi, 

Osmanlılar döneminde hem sarayda kafes hayatı yaşayan şehzadelerin hem de 

içlerinin dışarıdan görünmemesi için kafes kullanılan eski evlerde yaşayanların 

durumunu akla getirmektedir (Pakalın 1993: 133): 

Ey murg-ı sîne gûş et çalmakda kûs-ı rıhlet 

‘Azm-i diyâr-ı yâr et besdir kafes cezâsı                           

(Ceylan 1994: Âsâf, G. 163/5) 

7. Göç Kösü-Şiir Kudreti 

Şairler, şiirde ne kadar başarılı ve kudretli olduklarını anlatmak istediklerinde, 

heybetli görünümü ve sesinden yola çıkarak, kösü sanatkârlık güçleriyle 

ilişkilendirmişlerdir. Süheylî, öncelikle kendisinden evvel gelen üstat şairlerin göç 

kösünü vurduğunu, yani bu dünyadan göçüp gittiklerini söylemiştir. Daha sonra da, 

belagat sahasında davul çalma, yani kaliteli şiirler ortaya koyma sırasının kendisine 

geldiğini ifade etmiştir: 

Âsaf u hâkân Süheylî urdı kûs-ı rıhleti  

Degdi şimdi çal belâgat tablını nevbet sana                             

(Harmancı 2017: G. 14/7) 

Figânî ise, şiir konusunda üstat oluşunu ifade etmek isterken bir adım daha 

ileriye gitmiştir. Nev-âyin ile Nevâyî kelimeleri arasındaki ses benzerliğinden de 

yararlanarak, getirdiği yeni tarz ile şiir mülkünde bir çığır açtığından söz etmiştir. 

Figânî’nin tasavvuruna göre, Ali Şir Nevâyî, kendisinin şiire getirdiği bu yeni ve 
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başarılı tarzı görünce, söz ülkesinde göç davulunu çalacak, yani şiir mülkünden göç 

edecek, buranın hükümranlığını Figânî’ye bırakacaktır. Ali Şir Nevâyî, Klâsik Çağatay 

edebî geleneğine mensup, Osmanlı edipleri üzerinde de tesirleri bulunan şair ve devlet 

adamıdır (Kut 1989: 449):   

Görse nev-âyinümi Nevâyî bu resm ile  

Mülk-i sühanda urur idi kûs-ı rıhleti                                          

(Karahan 1966: G. 90/5) 

8. Göç Kösü-Vefat Hadisesi 

Klâsik Türk Şiiri’nde, eski Türklerde cenaze törenlerinde davulun yer alması 

gerçeğinin bir yansıması olarak (Vural Göher 2013: 5), göç kösü-vefat ilişkisine yer 

verilmiştir. Bu bağlamda, mesela, Bâkî’nin beytinde göç kösü, bir ölüm hadisesinden 

sonra vefatı duyurmak üzere kullanılan bir araç durumundadır. Beyitte aynı zamanda, 

muhatabın ölümden sonra cennet bahçelerine misafir olduğundan da söz edilmiştir: 

Âhir çalındı kûs-ı rahîl itdün irtihâl 

 Evvel konagun oldı cinân bûstânları                                        

(Küçük 1994: Mus. VI/7) 

Beyânî’nin Farsça gazel beytinde ecel, göç kösünü vuran bir kafile reisi olarak 

nitelendirilmiştir. Onun, göç kösünü çalmasından sonra salâ okunmakta, böylece de 

fani âlemden baki olana doğru yola çıkılmaktadır: 

Bi-zened kâfile-sâlâr-ı ecel kûs-i rahîl  

Bi-koned azm-i sefer vakt-i salâ âmede est                                       

(Başpınar: G. 21/3) 

Bâlî, muhatabın vefatı dolayısıyla bütün dünyayı doldurduğunu söylediği 

inlemelerle bir ölüm hadisesi için vurulan göç kösü arasında bir ilgi kurmuştur. 

Nitekim şair, böyle bir kösün sesini duyurmak için “güm güm” ibaresine yer vermiştir. 

Beyitte, özellikle deve ve fil köslerinin ses itibariyle çok kuvvetli bir vurmalı saz 

oluşuna (Güner 2007: 113) işaret vardır. Diğer taraftan kösler, Osmanlılar döneminde 
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hem görünüşlerinin hem de seslerinin heybetiyle ordunun maneviyatını yükseltip 

düşman askerini perişan etme fonksiyonuyla kullanılmıştır (Öztuna 2000: 210): 

Güm güm cihânı nâleler inletdiler yâhûd 

Mevtâya kûs-ı rıhlet-ile nevbet urdılar                                            

(Sinan 2004: K. 19/5) 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Günümüze kadar ve günümüzde yapılan birçok akademik çalışma neticesinde, Klâsik 

Türk şairleri tarafından sosyal hayattan alınan birçok malzemenin şiirlerde bir 

vesileyle söz konusu edildiği artık bilinen bir gerçektir. Bu hakikatin bir yansıması 

olarak, şairler, mûsikî ve mûsikî unsurlarına dair birçok öğeye de şiirlerinde yer 

vermişlerdir. Nitekim yapılan taramalar neticesinde esasen Osmanlı’da mehter 

mûsikîsine ait sazlardan biri olan göç kösünün de Klâsik Türk Şiiri’nde yer verilen 

mûsikî aletlerinden biri olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda, şairlerin göç kösü 

kavramını “kûs-ı rıhlet, kûs-ı rihlet, kûs-ı rahîl” tamlamalarıyla karşıladığı 

görülmüştür. 

Klâsik Türk Şiiri’nde göç kösü şairler tarafından farklı tahayyül, tasavvur ve 

tedailerle söz konusu edilmiştir. Şairler, şiirlerinde kösün bayramlarda çalınması, 

hükümdarlık alametlerinden biri oluşu, işret sahnesi içinde bir eğlence aracı olarak 

kullanılması ve bir vefat hadisesinin ilanında söz konusu edilmesi gibi özelliklerine 

yer vermişlerdir. Diğer taraftan, şairler, zaman zaman dünyanın fani oluşunu, ölümü 

fani âlemden baki âleme göç olarak kabul etmenin bir yansıması olarak, göç kösü 

kavramından yararlanarak ortaya koymuşlardır. Şairlerin göç kösüyle bir arada 

zikrettiği hususlar arasında şiir yazmadaki beceri ve kudretleri de yer almaktadır. 

Böylelikle, kendilerinin şiir meydanında kös gibi güçlü bir ses bıraktıklarını anlatmak 

istemişlerdir. Şairler, aynı zamanda içinde bulundukları durumu ifade ederken veya 

kendilerine dünyanın faniliğini ve ölümü hatırlatıp bu hususta nasihatte bulunurken 

de göç kösünün çağrışım dünyasından istifade etmişlerdir. O hâlde, Klasik Türk 
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şairleri, şiirlerinde, farklı terkiplerle karşıladıkları göç kösünü çok geniş bir 

perspektifte ele almışlardır. 
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Göç Hareketlerinin Küreselleşme Üzerinde Olumlu Etkileri 

Kemal Yavuz ATAMAN1 

Özet 

Göçler siyasi, kültürel, iktisadi, dini, ideolojik sebep ve amaçlarla gerçekleşmiştir. 
Göçler nedeniyle insanların başka coğrafyalara erişmesi, çeşitli değerlerin, 
birikimlerin diğer toplumlara, devletlere taşınmasını sağlamıştır. Tarihin sahifelerine 
baktığımızda bu gelişmelerin bir nevi küresel niteliğe büründüğünü de görüyoruz. 
Küreselleşme bilgi, eşya, sermaye ve insanların siyasi, ekonomik ve kültürel sınırları 
aşan bir akışıdır. Küreselleşme; insanlar, toplumlar ve devletler arasında artan bir 
etkileşim, iletişim, bağımlılık sürecidir. Bu süreç toplumların sosyal hayatını da 
değiştirmektedir. Küreselleşmenin göçlere sebep olduğu ve bunun olumsuz sonuçları 
çok tartışılmaktadır. Biz ise, bu tebliğde göç hareketlerinin küreselleşme üzerindeki 
olumlu etkilerini ele alacağız. Ayrıca küreselleşmenin temellerini oluşturan 
dinamiklerin göçler nedeniyle de tarihte çok önceden yer aldığını ortaya 
koyacağız.  Küreselleşmenin oturduğu zeminde bir arada yaşama ve çok kültürlülük 
en önemli unsurdur. Göç hareketleri sadece insan kaynaklarını ve beyin göçünü değil, 
yaşam biçimlerini, pratiklerini, değer ve anlayışları, inanç ve düşünceleri de bir 
toplumdan diğerine aktarmıştır. Bu nedenle göçler, küreselleşme iradesini, 
yapılanmasını, kapsamını, boyutlarını ciddi şekilde etkilemiştir. Nitekim göçler 
nedeniyle zenginlik kazanan ve belirleyici kimliğe sahip, küreselleşmenin simgesi 
haline gelen şehirler, şirketler, siyasi, ekonomik, kültürel aktörler, şahıslar da bunların 
sonucudur.  
Anahtar Sözcükler: Göç, Küreselleşme, İnsanlık, Bir arada olma, İletişim, Karşlılıklı 
etkileşim 

Positive Influences Of Migration Movements on Globalization 

Abstract 
Migrations happen due to political, economic, religious and ideological reasons. 
Migration enables the transmission of people to other geographies, and of several 
values and accumulations to other states and societies. When we look at the history, 
we see that these developments have global character. Globalization is the flow of 
information, goods, capital and people that transcends political, economic and cultural 
boundaries. Globalization is a process of increasing interaction, communication and 
dependence between people, societies and states. This process also changes the social 
life of societies. The idea of globalization triggering immigration and the negative 
consequences of globalization have discussed in the literature. In this paper, we will 
examine the positive effects of migration movements on globalization processes. We 
will also show that the founding dynamics of globalization based on migrations are 
already rooted in history. 
Keywords: Migration, Globalization, Human, Coexistence, Communication, Mutual 
interaction 
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GİRİŞ 

Göçler, insanlık tarihi kadar eskidir. İnsanlık tarihini yaşayan mahlukların ve 

bitkilerin hayatını ve yeryüzüne dağılışını etkileyen en önemli olgudur (Karpat, 2016). 

Savaşlar, doğal afetler, beslenme, geçim ve yaşama zorlukları, açlık ve kıtlıklar, dini, 

siyasi, etnik baskılar, soykırım, katliam, terör, kan davası, güvenlik sorunları 

nedeniyle zorunlu göçler tarih boyunca devam etmiştir. Bunun yanında isteğe bağlı, 

iradi olarak daha iyi yaşam koşulları, eğitim, sağlık ve iş imkanları için bir yerden 

diğerine göçler özellikle son yüzyıllarda artmıştır. Göç, insanın mekanını 

değiştirmesidir. İnsan ve mekan arasında ciddi bir değişim, etkileşim ve başkalaşma 

yaşanmaktadır. Göçün, hem göç edenlere, hem de göçülen yerdeki mukim, yerleşik 

insanlara doğrudan etkisi vardır. Göçmenlerin ayrıldıkları yurtlarında kalanlara da 

dolaylı etkisi vardır. Ülkelerin kendi sınırları içerisinde gerçekleşen iç göçlerin sosyal, 

kültürel ve ekonomik etkilerinin yanında, ülke siyasetine de yansıyan tarafları vardır. 

Dış göçlerin etki ve sonuçları ise farklıdır. Dış göçlerde farklı ırk, dini, etnik yapı, çevre, 

hukuki düzen, sosyal ve kültürel yaşamla karşılaşan göçmenler kadar, yerli, yerleşik, 

mukim olanlar da farklı birikim, eğitim, anlayış, bakış, düşünce ve kültüre sahip 

insanlarla karşılaşmakta, bir arada bulunmanın hem güçlük ve zorluklarını, hem de 

faydalarını birlikte yaşamaktadırlar. 

Ulaşım ve iletişimin hız kazanması, ucuzlaması, turizm, ticaret, eğitim amaçlı 

seyahatlerin artması, malın, hizmetin insanın ve paranın dolaşımının çok kolay ve 

yoğun olmasıyla birlikte isteğe bağlı göçler son yüzyıllarda çoğalmıştır. Küreselleşme, 

zamanın ve mekanın sıkışması olarak, tanımlanmıştır. Göçler mekanın değişmesi 

demektir. Bu mekansal değişim, kişiler ve toplumlar arası da birçok değişimi çift 

taraflı, olumlu-olumsuz yansıtmaktadır. Küreselleşme sürecinin göçleri artırdığı, 

haksızlığa, eşitsizliğe, ötekileştirmeye, zulme, adaletsizliğe sebep olduğu birçok 

araştırmacı tarafından dile getirilmiştir. Bu alanda dünyanın her yerinde yaşanan 

siyasi, sosyal ekonomik olaylar, gelişmeler nedeniyle insanların, ailelerin, kadınların, 

çocukların, yaşlıların büyük sorunlar yaşadıkları, mağdur oldukları açıktır, bunlar 

yoğun ve her şekilde dile getirilmektedir. Biz, bu tebliğimizde göçlerin küreselleşme 
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sürecine olumlu etkileri üzerinde duracağız. Göçler, sadece insanı değil, kültürü, 

anlayışı ve yaşam biçimlerini de taşımaktadır. Göçlerin bir dinamizme, bir arada 

yaşama kültürünün yerleşmesine sebep olduğu, katkı sağladığı, siyasi, sosyal, 

ekonomik ve kültürel anlamda insani ve evrensel değerlerin gelişmesine yol açtığı 

üzerinde duracağız. Küreselleşme sürecinin olumsuz ve haksız işleyişine karşı bir 

dirence sebep olduklarını ve olumlu yönelimlere sebep olduklarını ifade etmeye 

çalışacağız.  

I.1 GÖÇ KAVRAMI, SEBEPLERİ, TÜRLERİ: 

Göç, bir yer değişikliğidir. Bir mekandan, yaşanılan bir çevreden diğer bir mekana, 

yere insanın taşınmasıdır. Bu taşınma ve mekan değişikliği sadece mekanın değişmesi 

ve insanın taşınmasından ötedir. İnsanın çevresi de değişmektedir. İnsan başka bir 

inanç, kültür, yaşam, tarih çevresine taşınmaktadır. İnsan için, yeni bir çevre vardır. 

Sosyolojinin kurucusu olan İbn-i Haldun çevre şartlarının toplumsal ilişkileri 

geliştirdiği ve coğrafyanın medeniyetler üzerindeki etkisini Mukaddime’de ifade 

etmiştir. Bu nedenle mekanın değişimi (Bozkurt, 1996: 21) kişinin kendi psikolojik hali 

de olmak üzere topluma dair her şeyini etkileyen bir olgudur. Çevrenin değişimi 

kişinin değişiminde önemli yer tutmaktadır. 

Göç toplumda muhtelif değişikliklere sebep olur. Gelenler çevrelerini bırakır, 

gittikleri yerlere kendi kültür, anlayış, düşünce ve değer yargılarını da götürürler. 

(Ekici, Tuncel, 2015)  

Ancak, geldikleri toplumun hukuki, sosyal, siyasi ve kültürel yapısı farklıdır. 

Bunların bir kısmına uymak zorundadırlar. Toplumun bazı şartlarına uyum sağlarlar, 

bazılarına zorlanırlar, bazılarına direnirler, bazılarının değişmesine sebep olurlar. 

Kendileri de kısmen değişirler. Aidiyet ve kimliğin oluşumda kişinin yaşadığı yer, 

vatan, yurt, köy, şehir, ülke ve mekan önemlidir. Göçler, bu aidiyet ve kimliğin 

oluşmasında etkin olan mekandan sıyrılan, uzaklaşan kişilerde çalkalanmalara, 

yıpranmalara, depremlere sebep olur. Göçmenlerin geldiği yeni toplumda yerleşik, 

yerli ve mukimlerin farklı ırk, etnik kimlik, din, ahlak ve anlayışa sahip kişi ve 
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toplulukların etkisine de maruz kalırlar. Bu arada tarih boyunca göçler medeniyetlerin 

teşekkülüne sebep olan sosyal hareketlerdir. 

Bilginin, tekniğin, kültürün, standartların, kalitenin, nitelikli insanların, 

tecrübenin, iş, çalışma, ahlakı ve disiplinin, aile ilişkilerinin, örf ve adetlerin 

taşınmasına/transferine sebep olan göçler, tarih boyunca en büyük sosyal, ekonomik 

ve siyasal değişimi sağlamış (Karpat, 2015) insanlık tarihinin değişim ve gelişim 

motoru olmuştur.  

Bu nedenlerle dolayı, artıları, eksileri ile göç çok önemli sosyal bir olgudur. 

1.2 Göçlerin Sebepleri: 

Göçler doğal afetler, açlık, kıtlık, savaşlar, terör, şiddet, sürgün, soykırım, katliam, 

siyasi ve dini baskılar gibi ekonomik, siyasi, sosyal sebeplerle gerçekleşmiştir. Tarihsel 

olarak sırasıyla, geçimini sağlamak için daha iyi tarım alanlarına ulaşmak, 

hayvancılığa, balıkçılığa elverişli sahalara yerleşmek, sanayi ve ticaretin yoğun 

olduğu, istihdam imkanı bulunan yerlere yerleşmek üzere göçler yaşanmıştır. Bunun 

yanında ise, iyi bir eğitim almak, sağlık, ticaret, iş, yaşam standartlarının daha iyi 

olduğu yerlerde yaşamak, iyi bir hayat sürmek ve evlilik gibi sebeplere bağlı olan 

göçler de vardır. (Çobanoğlu, 1996; Keleş, 1996; Yaşar, 1979) 

Yukarıda belirttiğimiz göçlerin sebepleri, itici ve çekici faktörler diye de 

literatürde zikredilmektedir. 

1.3 Türleri: 

Göçler, iç göçler ve dış göçler diye ayrılır. İç göçler aynı vatan, yurt, ülke veya bölge 

veya il içinde yaşanan, kırsal kesimden şehre yapılan göçler olarak sayılır.  

Dış göçler ise uluslararası göçlerdir. Komşu, bölge veya uzak, başka ülkelere 

yapılan göçlerdir. (Taştan, 2018: 10) Bunlar, bir ülkeden bir başka ülkeye yapılan 

uluslararası göçlerdir. Bu göçlerde kitlesel olduğu gibi bireysel de olabilmektedir. Dış 

göçlerin tarihteki örnekleri ile son yüzyıllarda olanları arasında bazen farklılıklar 

vardır. Sınırların çok kesin ve keskin olmadığı zamanlarda savaş, soykırım, sürgün, 

terör, doğal afetler, açlık, kıtlık, salgın hastalık, iklim değişikliklerinden dolayı zorunlu 
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göçler çokça görülürken, iş, ticaret, evlilik, eğitim ve daha iyi yaşam şartlarından 

dolayı isteğe bağlı dış göçler ise son yüzyıllarda daha çok görülen göç hareketleridir. 

Tebliğimizde biz dış göçlerden bahsedeceğiz. 

Göçler kitlesel olduğu gibi, bireysel de olabilir. Kitlesel göçlerde sayı da 

önemlidir. Çünkü ülkeler sayıca büyük göçleri karşılamak ve gelenleri yerleştirmek, 

eğitmek, istihdam etmek, beslemek, entegrasyonu /uyumu sağlamakta güçlük 

çekebilmektedirler. Bu durumda birçok sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel sorunlar 

da ortaya çıkmaktadır. 

Göçler zorunlu ile iradi, isteğe bağlı olarak da sınıflandırılır. Savaş, doğal afetler, 

sürgün, baskı ve güvenlik sorunları ile gerçekleşen göçler zorunlu göçlerdir. Daha iyi 

yaşam şartları, evlilik gibi sebeplerle gerçekleşen göçler ise, isteğe bağlı, iradi 

göçlerdir. 

Göçlerin nitelikli, vasıflı insan, emek gücüne yönelik olanlarının yanında vasıfsız 

insan, emek gücüne yönelik olanları da vardır. Burada çift taraflı bir irade söz 

konusudur. Şöyle ki, mesela ABD her yıl yeşil kart (Green card) uygulaması ile 

belirlediği şartlara göre isteyenlere yerleşme hakkı tanımaktadır. Burada seçici 

davranmakta, nitelikli insanlara imkan tanımakta oluyorsa da, aslında kendi insan 

kaynaklarını zenginleştirmektedir. Yine Türkiye, Suriye’den gelen mültecilere oturum 

imkanı vermektedir. Ancak, mülteciler içinde belirli vasıflara sahip mühendis, doktor 

gibi kimselere vatandaşlık hakkı tanımıştır. Burada kişilerin isteği vardır ancak göç 

alan yerin belirlediği kriterlere göre kişiler o ülkeye kabul edilmektedirler. 

1.4.2 Dış Göçler: 

2.1 Dış Göçlerin Tarihi 

İnsanlık tarihinin ilk evrelerinde göçler daha çok açlık ve kıtlık tehlikeleri, beslenme 

ihtiyaçlarından dolayı görülmüştür. Devletlerin egemenlik sahalarını, topraklarını 

geliştirmek istemeleri, parçalanma ve bölünme sebepleri, isyanlar, savaş ve sürgünler, 

verimli toprakları ele geçirmek, deniz kıyısına açılmak, yeraltı zenginliklerine sahip 

olmaktan dolayı göçler yaşanmıştır. Dini, milli, etnik, mezhebi nedenlerle de ortaya 



Uluslararası Avrasya Göç Sempozyumu 
9-13 Ekim 2018, Türkistan/Kazakistan   
Tam Metin Bildiri Kitabı 

 

253 

 

çıkan göçler insanlık tarihinde en çok görülenlerdendir. Bu konularda sayısız örnek 

verilebilir. Mesela Büyük Selçuklu Devletinin Bölünmesi, Moğol İstilası, Timur’un 

Seferleri, Haçlı Seferleri, Avrupa’da Yüzyıl Savaşları, Mezhep Savaşları, Çerkez 

Sürgünü, Kırım Sürgünü, Amerika’nın Keşfi, İpek Yolunun üzerinde İngiltere, Rusya 

ve Çin’in mücadeleleri, Bosna, Çeçenistan, Afganistan, Irak, Suriye, Libya’da yaşayan 

iç savaş, dış müdahale gibi sebeplerden dolayı yerel halkın başka ülkelere göç 

etmelerini bu kategoride sayabiliriz. 

Sanayi toplumu ile birlikte iş gücü ihtiyacı olan ülkeler, işsizlik sorunu yaşayan 

ülkelerden işçi alımına başlamışlardır. Daha iyi yaşam şartlarını elde etmek üzere 

birçok ülkeden bir başka ülkeye göçler başlamıştır. Yine uluslararası ticaretin, hizmet 

sektörünün de gelişmesiyle birlikte bazı ülkelerden diğerlerine göçler olmuştur. 

Mesela, Türkiye gibi ülkelerden Avrupa ülkelerine, Bangladeş, Pakistan, Mısır gibi 

ülkelerden ise petrol zengini Suudi Arabistan ve diğer körfez ülkelerine her alanda işçi 

akını başlamıştır. Sovyetler Birliği döneminde Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve 

diğer Sovyet Egemenliğindeki ülkelerden Rusya’ya göçler olmuştur. Meksika’dan, 

Latin Amerika ülkelerinden ABD ye de göçler devam etmiştir. (Bakırtaş, Kandemir, 

2010) 

Aidiyet, akrabalık, hemşerilik gibi nedenler de göçleri geliştiren bir husustur. 

Aynı köy, şehir, okul, ülkeden yakınlık duyan kişiler gittikleri yerlere yakınlarını da 

götürmüşlerdir. 

20. ve 21. yüzyılda ve özellikle küreselleşmenin baskın bir rol oynadığı iletişim 

ve ulaşımın hız kazandığı 1980’lerden sonra ise ticaret, iş, ilim, bilgi, sanat, müzik, 

spor, eğitim, teknoloji amaçlı göçler yoğunluk kazanmıştır. İsteğe bağlı göçler 

teknolojinin gelişmesi, mal, hizmet ve insanın dolaşımının kolaylığı nedeniyle daha 

çok artmıştır.  

3.Geçici Göçler  

Savaş, sürgün gibi sebeplerden dolayı komşu veya başka ülkelere taşınan insanların 

kendi ülkelerine bir süre sonra dönmeleridir. Örneğin, Irak’ta Saddam Hüseyin 

rejiminin devrilmesinden sonra ülkelerine dönen çok sayıda insan vardır. Türkiye’de 
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12 Eylül askeri ihtilalinden sonra yurtdışına giden daha sonra ülkelerine dönenler bu 

kapsamdadır. İş, ticaret amaçlı başka ülkelere gidip, daha sonra ülkelerine geri 

gelenler de geçici göçmenler olarak sayılabilir. 

4-Tersine Göçler  

Tersine göçlerin küreselleşme sürecinde artışı daha çok görülmektedir. Bunun önemli 

sebeplerinden birisi iletişim ve ulaşım imkanlarının kolaylığı ve maliyetlerinin 

düşüklüğüdür. Ayrıca, aidiyet duygusunun kabarması nedeniyle kendi ülkesine 

hizmet verme isteği ve amacı taşıyan kalifiye kişilerin dönüş tercihleri de vardır. 

Özellikle belirli yaşa gelmiş kişiler kendi ülkelerine dönseler de çoğunlukla yetişkin 

çocukları göç edilen ülkede kalmaktadırlar. İletişim ve ulaşım imkanlarının artması 

nedeniyle tersine göçler başka bir düzleme taşınmıştır. Mesela, baba dönüyorsa 

çocuklar kalmaktadır, nesil devam etmektedir. Gidiş gelişler devam etmektedir. Bu 

durumda iki vatan olgusu çift taraflı, anavatan ve ikinci vatan şeklinde ve süreklilik 

arz etmektedir. (Tanyıldız, 2011) 

5-Göçlerin Dinamik Etkisi 

Göçler gelişmenin, medeniyetlerin muharrik unsuru olmuşlardır. İnsanın yaratılışı bu 

hikmetle örgülüdür. Doğum ve ölüm, göçle ifade edilmiştir. İnsan, doğar, göçer, ölür. 

Kuran-ı Kerim’de Adem (a.s.) Cennet’ten dünyaya göç etmiştir. İnsanlarda dünyadan 

göç edeceklerdir. Kuran-ı Kerime göre ruhlar aleminden dünyaya göç eden insan, 

diğer dünyaya ölümüyle göç etmektedir. İnsan, bebeklikten çocukluğa, gençliğe, 

yetişkinliğe, olgunluğa, yaşlılığa ve ölüme göç eder. Evlenir ailesinden göç eder. Okul 

için, iş, aş için memleketinden göç eder, Hz. Muhammed (s.a.v.) Mekke’den Medine’ye 

göç etmiştir. Bu göç/hicret yeni bir dünyanın başlangıcı, değişimi ve insanlığın 

gelişimi için başlangıç olmuştur. Tasavvufta kişi kötü huylardan iyi huylara göç eder. 

Nefsin terbiyesi budur. Göç insan hayatının, insanlık tarihinin ve toplumların doğal 

ve geliştirici bir serüvenidir. Göç insanı daha çalışkan, üretken, daha güçlü yapabilir, 

yapmıştır. İnsanın bakış açısı, davranış kalıpları genişler, etkin hale gelir. (Çapku, 

2018: 15) 
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Göçler, daima hüzün ve acıları da bünyesinde taşır. Açlıklar, yokluklar, 

sürgünler, savaşlar, acılar, ölümler, ayrılıklar göçlerin bütün serencamını yansıtır. 

Göçlerin edebiyatı, sanatı, musikisi, filmi, tiyatroları vardır, engin, geniş, zengin bir 

alanı, güçlü bir kültürü vardır.  

Göçmen psikolojisi azınlık, yalnızlık, öteki psikolojisidir. Göç edenler gittikleri 

ülkelerde kendi topraklarının kültürünü, anlayışını, toplumsal ilişkilerini bırakıp, 

dönüşü belirsiz her şeyin yeniden başladığı zor bir döneme başlarlar. Çevre insan için 

güçtür. İnsanın hikayesi kendi maneviyatını güçlendirir, aidiyet duygusunu artırır. 

Aidiyeti, çevre ve geçmişi insanların hayata tutunmalarında önemli bir yer tutar. Göç 

eden kişiler, başkalarının yanında öteki haline geliyor, başka insan ve toplumların 

hikayelerinin, tarihlerinin, kültürlerinin olduğu bir çevrede yaşamaya başlıyorlar. Bu 

durum göçle ilgili en büyük sorunların kaynağıdır. Oysa, küreselleşme sürecinde 

iletişim kanalları, TV, medya, özellikle sosyal medya ağları, web siteleri göçmen 

kişilerin hikayelerini canlı tutabiliyorlar. Gerek bilgi ve görsel malzemelerle, canlı ve 

sürekli olarak, gerekse geldikleri yerde bulunan yakınları ve çevreleri ile iletişimlerini 

sağlayarak devam ettiriyorlar. İnternet yoluyla anavatan topraklarındaki milli ve yerel 

TV’leri evlerinde açık tutuyorlar, haberleri takip ediyorlar. İşte bu, küreselleşme 

sürecinde giderek dezavantajdan avantaja dönüşebilmektedir. Göç eden birinci nesil 

“öteki” olarak gittiği ve yerleştiği ülkede vatandaş olmakta, her iki kültürün ve 

toplumun sıkıntılı ve sorunlu olsa da giderek ortak bir düzleme yerleşmesine 

çalışmaktadırlar. Yerleşilen ülkede başarılı olan kişiler geldikleri ülkeye karşı da 

yerleştikleri ve vatandaşı oldukları ülkenin bazen elçisi de olabiliyorlar. Son 

zamanlarda ticaret, sanayi teknoloji, siyaset, uluslararası ilişkilerde karşılıklı olarak 

her iki ülkeler bu avantajı kullanmaktadırlar. Mesela, Amerika’da yerleşik Hint 

vatandaşları, Avrupa’da yerleşik Türk vatandaşları bulundukları ülke ile geldikleri 

ülkeler arasında bu ilişkileri geliştirebilmektedirler. Daha önce milli takımlar 

seçiminde Almanya milli takımını tercih eden Türk kökenli milli futbolcu Mesut Özil, 

Türkiye Cumhurbaşkanı ile görüşmesi üzerine Almanya resmi makamlarının, futbol 

sorumlularının yaptığı suçlayıcı açıklamalar nedeniyle Alman milli takımını terk 

etmiştir. Kendisinin her iki topluma ait olduğunu açıklamıştır. Daha sonra Almanya 
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Başbakanı Merkel, futbolcu Mesut’a yanlış yaptıklarını söylemiştir. Bu meseleden 

dolayı Almanya’da ayrımcılık konusu çok tartışılmıştır. Bu süreçte sosyal medya 

yoluyla Mesut Özdil’e binlerce destek gelmiştir. Ayrıca uzlaşma, hoşgörü, bir arada 

yaşama konusunda Mesut’un haklı beyanları destek bulmuştur. ABD, Çin’e karşı bir 

taraftan ağır yaptırımlar uygularken Ali Baba’nın Çinli sahibi, merkezi ABD ‘de 

bulunan şirketi ile harikalar üretmektedir. Bunlar şu gerçeği ortaya çıkarmaktadır: 

Milli, dini ve diğer bazı düşünceleri ayrımcılık gerekçesi yapmadan insanlara sevgi, 

saygı ve hoşgörü ile yaklaşarak birlikte yaşamadan öte “birlikte var olmayı” ve 

“başarmayı“ sağlamak gerekmektedir. 

6-Göçler Ve Medeniyetler Arasında İlişki 

Göçlerin medeniyetlerin oluşumuna katkı verdiğini, adeta muharrik unsuru 

olduğunu tarihte görüyoruz. Medeniyet merkezleri çeşitli şekilde nitelikli insan 

gücünü kendi alanlarına çekmişlerdir. Osmanlı’yı kuran halklar Asya’dan 

gelmişlerdir. Timur birtakım kişileri Semerkant’a getirmiş yerleşimlerini sağlamıştır. 

Yine Endülüs’te kurulan medeniyet de Emevilerin göçleriyle mümkün olmuştur. 

Selçuklular, Babürlüler, Osmanlılar göçlerle kurulan ve İslam Medeniyetinin önemli 

devletleridir. Mısır’da Memluklarda öyledir. Amerika göçlerle kurulmuştur ve 

gelişmesini göçmenlerle sağlamıştır. Göçlerle entelektüel birikim de taşınmıştır. 

Osmanlı’da Asya’dan, Afrika’dan, Avrupa’dan gelen birçok Müslüman, gayrimüslim 

bilim adamı, iş adamı, sanatkar, asker ve diğer uzmanlar devletin gelişmesine katkılar 

sunmuşlardır.  

Yaşadığımız çağda da ABD, Avrupa ülkeleri bu entelektüel birikim için cazibe 

merkezi olmuşlardır. Göçmenlere yönelik uygulamalar ülkelerin gelişmelerini 

doğrudan etkilemiştir. İkinci dünya savaşından sonra Almanya’dan ABD’ ye, 

İngiltere’ye, hatta Türkiye’ye gelen Yahudi Bilim adamları da ilmi gelişmenin öncüsü 

olmuşlardır. (Kurtuluş, 2000) 

II-1.KÜRESELLEŞME  

Küreselleşme, zaman ve mekanın kısalması, ürün, hizmet, finansman ve insanın 

dolaşımı, iletişim araçlarının hızı, ulaşımın kolaylığı ile uluslar ve ülkeler arasında 
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karşılıklı olarak bağımlılığın artması olarak tanımlanmıştır. (Yıldız, Alaeddinoğlu, 

2015) 

Özellikle 1980 ‘den sonra ve 2000li yıllardan itibaren hızla artan teknolojik 

gelişmeler küreselleşmenin etkisini daha çok göstermeye başlamıştır. Küreselleşme 

öncelikle ekonomik olarak, egemen güçlerin ekonomiyi ve siyaseti belirlemek, kontrol 

etmek amacıyla gündeme getirilmiştir. Küreselleşme ile ulus devletleri küresel kural 

ve kurumlara bağlı olmaya mecbur edilmektedirler. Bireyler ve toplumlar da küresel 

medya, internet ve sosyal medya araçları ile evrensel bir zemine çekilmektedirler. 

Toplumlar, bu süreçte küresel - kültürel egemenliğin denetimine girmektedirler. Yine 

bu sürecin geliştirdiği araçlarla, mail, mesaj yoluyla her bireyin ve topluluğun da 

kendisini ifade etme ve istediği yere mesajını ulaştırma imkanları da doğmuştur. 

Kürselleşmenin taraftarları olduğu gibi karşıtları da vardır. Faydaları da , zararları da 

görülmektedir. Milli egemenliği sınırlamış, ulus devletleri küresel merkezlerin 

çemberi , hatta baskısı altına almıştır. Küreselleşmenin öncelikle ekonomik alanlarda 

görülen, daha sonra siyasi ve sosyal sahalara da yayılan etkileri giderek, kültürel 

zemini de kapsamına almıştır.  

2.2 Küreselleşme Sürecinde Göçmenler: 

Genellikle küreselleşme sürecinin göçlere olan etkileri, bu vesile ile göçlerden zarar 

gören insanlar birçok ilmi tartışma, araştırma ve incelemenin konusudur. Özellikle 

ABD‘nin Afganistan, Irak işgali ile Arap Baharı ve Suriye’de yaşanan krizler 

vesilesiyle, büyük bir mülteci/ göçmen akımı ile karşılaşan ülkemizde ve Avrupa’da 

göç konusu kapsamlı şekilde ele alınmaktadır. Çocuklar, kadınlar, uyum sorunları, 

eğitim, sağlık, çalışma konuları sıkça ve kapsamlı şekilde ele alınmaktadır. 11 Eylül 

İkiz kule saldırılarından sonra türeyen veya türetilen El-Kaide, Daeş gibi terör 

örgütleri nedeniyle Batı’da körüklenen İslamofobi ile ırkçılık, milliyetçilik dalgaları 

yayılmıştır. ABD ve Avrupa’daki ekonomik krizlerden dolayı yabancı düşmanlığı 

hortlamış, o ülkelerde yaşamını sürdüren göçmenler hedef haftasına oturtulmuştur. 

ABD Başkanı Trump’ın göçmenlerle ilgili tasarrufları, Meksika’ya duvar gibi 

uygulamaları göç ve göçmen konusunu yeryüzünün her tarafına yaymıştır. 
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Son yıllarda bazı ülkelerde göçmenler ikinci vatan olarak yerleştikleri vatandaş 

oldukları, üretimde, hizmette yer aldıkları, katma değer ürettikleri ülkelerde 

sorgulanır, yargılanır, dışlanır hale gelmişlerdir. Savaş, terör nedeniyle sığınacak 

yerleri olmayan milyonlarca insana ülkeler kapılarını kapatmışlardır.  

Bu olumsuz gelişmelerin karşısında, göçlerle ilgili yaşanan sorunlara rağmen, 

isteğe bağlı göçlerin gelişmiş ülkelerde özel bir yeri vardır. Başta ABD olmak üzere 

Batı ülkelerinin çoğu cazip şartlarla, her zaman beyin göçü transferini sürdürmektedir. 

(Kurtuluş,2000) 

1960lı yıllardan sonra iş gücü talebi ile bu ülkelere giden işçilerin çocukları 

eğitimli hale gelmiş, hatta vatandaşlık almışlardır. Ayrıca eğitim, iş, ticaret yoluyla bu 

ülkelere giden, burslu olarak çağrılan öğrenci, akademisyen ve bilim adamları verilen 

teşvik, destek ve tanınan imkanlarla söz konusu ülkelerde önemli işler yapmışlardır, 

makamlar elde etmişlerdir. Göçü ve göçmenleri engelleyen uygulamalara rağmen 

yetişmiş insan gücüne açık bir siyaseti Batılı ülkeler halen izlemektedirler. Son olarak 

Suriye’den gelecek mültecilere kapılarını kapatan Avrupa ülkeleri Suriye’nin birikimi 

olan ilim ve iş adamlarına kolaylıkla oturum ve vatandaşlık hakkını tanımaktadırlar.  

Küreselleşme sürecinin tarihini 1980’den sonra ele aldığımızda bu süreçte göçmenler 

geldikleri ülkelerle, yaşadıkları ülkeler arasında köprü olmuşlardır. Yerel kimlik, 

kültür ve değerlerini olabildiğince korumaya çalışırken, yaşadıkları ülkeye de sadık 

kalmışlar, her iki tarafa faydalı olmaya çalışmışlardır. ABD ‘de, Avrupa’da yaşayan 

Çinli, Koreli, Hint, Iraklı, Pakistanlı, Türkiyeli ve diğer birçok ülkeye mensup 

göçmenlerin hepsi böyle olmayabilir. Ama önemli bir kısmının bu işlevi doğrudan ve 

dolaylı olarak yerine getirdiğini görmekteyiz. Göçmenler için iki önemli konu vardır. 

Asimilasyon ve entegrasyon. Göçmen toplulukları asimilasyona genellikle 

direnmişler, yerleştikleri ülke ise onların entegrasyonunu asimile olarak 

gerçekleştirmeyi hedeflemişlerdir. Küreselleşme sürecinin amiral gemisi teknoloji 

sayesinde iletişim ve etkileşimle, asıl yurtları, kültürleri ve çevreleri ile ilişkilerini 

geliştiren topluluklar asimile olmadan entegre olunabileceğini ispata çalışmaktadırlar. 

Bugünkü iletişim araçları göçmenler üzerindeki özgüven kırıklığını gideren, öteki 
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olmaktan çıkaran, hatta çok kültürlü olmanın avantaj olduğunu ortaya koyan 

gelişmelere sebep olmaktadır.  

ABD’de göçmenlerle ilgili Başkan Donald Trump’un göçmenlik politikalarına karşı 

önemli iki haberi aşağıya alıyoruz. 

“Birçok Amerikan şirketinin, ülkenin yeni Başkanı Donald Trump’ın göçmenlik 

politikalarına karşı çıkmasının altında göçmenler tarafından kurulmuş olmaları 

yatıyor. 

ABD Başkanı Trump’ın çoğunluğu Müslüman olan 7 ülkenin vatandaşlarının 

ülkeye girişini yasaklaması, başta teknoloji şirketleri olmak üzere iş dünyasının her 

kesiminden büyük tepki toplamaya devam ediyor. 

Son olarak Google, Apple, eBay, Facebook ve Microsoft’un da aralarında 

bulunduğu 100’e yakın şirket, Trump’ın vize yasağının ABD Anayasası’nı ihlal 

ettiğini savunan ortak bir bildiriye imza atarak hukuki sürece dahil oldu. 

Ülkede bankacılıktan savunmaya kadar birçok sektörde faaliyet gösteren dev 

şirketlerin, vize yasağına karşı çıkmasında ticari nedenlerin yanı sıra kurucularının 

göçmen olması da önemli rol oynuyor. Apple, Ebay, Google, Facebook gibi çok 

önemli şirketlerin kurucu, ortak ve CEOları, aileleri göçmendir. 

ABD’nin kapıları beyaz milliyetçilerin istediği gibi göçmenlere kapalı olsaydı, 

bugün milyonlarca Amerikalının ürün ve hizmetlerinden yararlandıkları birçok 

şirket belki de hiçbir zaman kurulamayacaktı.” (Anadolu Ajansı, 2017) 

ABD ‘de Nobel Ödüllü göçmenler vardır.Amerikalı göçmenler, sadece bilişim ve 

teknoloji alanında değil bilimde de önemli hizmetler verdi.Aralarında Nobel Ödüllü 

Türk bilim adamı Aziz Sancar'ın da bulunduğu birçok göçmen, farklı alanlarda 

çalışmalar, araştırmalar ve keşifler yaparak bilim dünyasına katkıda 

bulunuyor.Merkezi Washington'da bulunan Bilgi, Teknoloji ve Yenilik Vakfının 

teknoloji ve yaşam bilimi alanındaki çalışmalar yapan 6 bin 400 kişiyi kapsayan 

2016 araştırması, araştırmacıların yüzde 35,5'inin ABD dışında doğduğunu 

ortaya koydu.Araştırmacıların yüzde 10’unun bir ebeveyninin yabancı olduğunu 

gösteren çalışmaya göre, araştırmacıların yüzde 17'si ülke vatandaşı değil.ABD 
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nüfusunun sadece yüzde 13,5'ine denk gelen göçmenlerin, ülkedeki en önemli 

yeniliklere imza atanların yüzde 35'ini oluşturması ise dikkati çekiyor.  

APUV’un araştırmasına göre, işletme sahibi göçmenle, ülkedeki şirketlerin yüzde 

25'inden fazlasına sahiptir. (Euronews, 2017) 

2.3 Göçlerin Küreselleşmeye Olumlu Etkileri 

Küreselleşmenin göçler ve göçmenler hakkında birçok olumsuz gelişmelere sebep 

olduğu, kitlesel göçlerde mültecilerin ikinci sınıf muamele gördüğü, göçmenlerin 

ötekileştirildiği, yalnızlık hissettiği, özellikle kadın ve çocukların daha fazla acı çektiği 

bir gerçek olup, bu konularda sayısız çalışma yapılmaktadır. Göçmenleri kabul eden 

ülkelerin onları yük ve problem kaynağı gördüğü, son yıllarda ırkçılık ve din karşıtlığı, 

ki İslamofobi eğilimlerinin arttığı bir vakıadır. Biz, burada başka bir çerçeveden 

bakarak, göçlerin küreselleşmeye olumlu katkıları üzerinde duracağız. 

Küreselleşme vesilesiyle insanların bilgi, tecrübe, anlayış, kültür, yaşam 

pratikleri üzerine karşılıklı etkileşim içerisinde oldukları görülmektedir. Göçmenler 

bu açıdan önemli, rezerv ve kaynak insan topluluklarıdır. Çünkü onlar, iki toplum 

arasında köprü konumundadırlar. 

Küreselleşme ekonomi ağırlıklı olarak şekillenmiş, ülke ve toplumlar üzerinde 

geliştirdiği araçlarla, kurumlarla egemenlik kurmaya çalışmıştır, büyük ölçüde de 

başarmıştır. Üretim teknolojileri, süreçleri, finans yapıları, kuvvetli dağıtım, ulaşım ve 

pazarlama ağları, sistematik ve örgütlü eğitim kurumları, medya tekelleri, iletişim, 

internet, uygu teknolojileri, altyapıları, bilgisayar ve yazılım teknolojileri ile devasa bir 

etki, kontrol, yönlendirme ve hegemonya mekanizması kurmuşlardır.  

Küreselleşmenin sağladığı teknolojik imkanlar, sosyal medya ağları, dijital veri 

merkezleri, anında iletişim ve bilgiye ulaşmakla sağlanan döngü ile yeryüzünün 

bütün birikimini görme, bilme, elde etme, değerlendirme, kullanma, faydalanma 

imkanları, fırsatları vardır. Küresel güçler bütün bu çalışmaları yeryüzünün her 

noktasından çeşitli vesilelerle temin ettikleri, değerlendirdikleri insan kaynaklarıyla 

daha çok yapmışlardır. İnsanlığın birikimi göçler vesilesiyle de küreselleşmeye büyük 
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katkı sağlamaktadır. Küreselleşme süreci mi, bu katkıyı sağladı, göçmenler mi 

küreselleşmenin etkilerini artırdı, bu bir değerlendirme, analiz konusudur. Ancak, 

şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, göçler, göçmenler küreselleşme sürecinin önemli 

aktörleri olmakla birlikte, bu sürece çok olumlu katkılar da sağlamışlardır. 

Uluslararası göç, pek çok az gelişmiş ülke için küreselleşme ve ekonomik gelişmenin 

bir öğesidir. (Bakırtaş, Kandemir, 2010)  

Göçmenler küreselleşme vesilesiyle kendi yerel anlayış, inanç, düşünce ve 

değerlerini gittikleri ülkelere, devlet kurumlarına, kuruluşlara, şirketlere, yerleştikleri 

çevreye, topluma taşımışlardır. Bu şekilde bir nevi, küresel güçlere ait egemen 

unsurlarının tek yanlı, sömürücü, dışlayıcı, ötekileştirici siyasetleri de pasif, ama 

pozitif bir direnişle karşılaşmakta, törpülenmekte, yönlendirilmekte, adeta küresel 

siyaset daha gerçekçi, insanlık açısından daha olumlu bir zemine oturmaktadır.  

Göçmenler göç ettikleri, yaşadıkları toplumların yeme, içme, tüketim, dinlenme, 

sanat, edebiyat, spor, müzik, insani ilişkiler, komşuluk, iş, çalışma, dayanışma, 

yardımlaşma, duygu, düşünce, siyaset kültürüne, yaşam tarzına da tesir etmişlerdir. 

Göçmenlerin yerleştikleri ülke insanı TV, sosyal medya üzerinden göçmenlerin 

geldikleri ülkeleri ve toplumları internet ve diğer medya araçları yoluyla tanıma 

imkanı bulmaktadırlar. Bu arada ürün, hizmet akışı, turizm, ticaret vesilesiyle 

ülkelerarası gidiş-gelişlerin hızlanması da karşılıklı olarak tanımayı kolaylaştırmakta, 

insani dayanışma ve bütünleşmeyi de sağlamaktadır. Bütün bunlar küreselleşme 

sürecinin geliştirdiği imkanlarla oluşan etkileşimin sonucudur. Göçler sosyo-

ekonomik ve kültürel değişimin yanında toplumsal bütünleşmenin de bir aracıdır. 

(Çapcıoğlu, 2018: 28) 

Küresel güçler ülkelerin iş dünyasına bayii, distribütör, franchise imkanları 

vererek, ekonomik hayata girmişler, şirketler üzerinde bağımlılık sağlamışlardır. 

Uluslararası kuruluşlarla siyaseten de etki alanlarını geliştirmişler, çeşitli lobiler de 

oluşturmuşlardır.  

Küresel güçler diğer bir stratejiyi de şöyle uygulamaya koymuşlardır. Güçlü algı 

operasyonları ile birebir kişileri etki altına alarak, ulaştıkları coğrafyalarda insan 
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kaynaklarını kendi kapsamlarına dahil etmişlerdir. Cazip eğitim, araştırma, ücret, 

seyahat, toplantı imkanları sunularak üniversitelere, diğer kuruluşlara çekilen 

beyinler gittikleri ülkelerde kalmayı tercih etmişlerdir ve istekli olarak göçmüşlerdir. 

Kalifiye, eğitimli, teknik, tecrübeli ve yetişmiş elemanlar kendi ülkelerine göre daha 

iyi buldukları yaşam şartlarını seçerek, gittikleri ülkelerde önemli işler yapmışlardır.  

Gerek zorunlu, kitlesel göçler, gerekse isteğe bağlı, iradi göçler sebebiyle gelişmiş 

ülkelere taşınan kimselerin küreselleşme sürecine katkıları çoktur. Öncelikle 

göçmenler, azınlık psikolojisi ile daha çok çalışmaya, kendilerini ispat etmeye, 

yükselmeye, kazanmaya yönelmişlerdir. Bazı ülkelerde göçmen çocukları eğitimde 

daha başarılı olmaktadırlar. (Feng, Kayhan) 

Dünyanın farklı yerlerinden, farklı kültür, tecrübe ve geçmişe sahip olan insanlar 

hem kendi yerel birikimlerini hem de gittikleri ülkelerin kazanımlarını birlikte 

değerlendirmişlerdir. Bu arada başka ve farklı bir göçmen kitlesi de ortaya çıkmıştır. 

Küresel şirketlerin yerel birimlerinde görevli olup da daha sonra şirketin stratejik 

noktalarına, merkezine taşınan nice kalifiye insan gücü gittiği ülkeye katma değer de 

sağlamıştır. Bu insanlar istekli göçmen sınıfına girmişlerdir. Mesela ABD‘nin en büyük 

şirketlerinden Pepsi Cola Şirketinin CEO‘su Türk kökenli olmuştur. Bunun gibi yerel 

yöneticilikten merkezi yönetime geçen, çok sayıda nitelikli, üst düzey yönetici 

göçmen, şahsiyet vardır. Genellikle ekonomi ve teknoloji sahasında katkı sağlayan bu 

insan gücünün diğer bir versiyonunu ise siyasi, askeri, sosyal alanlarda da çalışan 

göçmen kişiler oluşturmaktadırlar. Mesela, BM Temsilcisi sıfatıyla genel sekreter 

olarak çalışan veya kriz bölgelerine temsilci olarak atanan, ya da IMF veya Dünya 

Bankası temsilcisi olarak görev yapan kimselerin başarılı olanlarının önemli kısmı 

dünyanın farklı yerlerinden gelip, ABD de hizmet veren kimselerdir. Küreselleşme 

vesilesiyle önleri açılan, şirketlerde ve uluslararası kuruluşlarda görev yapan bu yeni 

yüzyılın göçmen tipi başlangıçta bilimsel alanlarda kendilerini gösterirken, daha 

sonraları ekonomi, siyaset, sosyal ve kültürel alanlarda da dikkat çekici işlere damga 

vurmuşlardır. Bu durum sadece ABD için değil, diğer bazı ülkelerde de izlenmektedir. 

Mesela, başarılı iş adamları, bilim adamları içerisinde 1990’dan sonra Sovyet Bloku 
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kapsamında olan ülkelerden Rusya’ya göç eden, çok sayıda farklı etnik kimliğe ve 

ülkeye mensup kişiler ekonominin üst sıralarında da yer almış, siyasette etkin 

olmuşlardır.  

Özellikle çok kültürlü ülkelerde 2000li yıllardan sonra göçmenlerin ilim, siyaset 

ve iş dünyasında yer almaları, aynı zamanda bulundukları ülkelerin ekonomi, siyaset, 

sosyal ve kültürel yaşamına katılmalarını, etkilerini de artırmıştır. Avrupa’nın en 

önemli ve gelişmiş ülkelerinden Hollanda’nın ticari merkezi olan Rotterdam Belediye 

Başkanı Fas asıllı bir Müslüman seçilmiştir. Yine Londra’da Pakistan asıllı bir 

Müslüman Belediye Başkanı olmuştur. Avustralya’nın en önemli ve dünyanın da 

sayılı yaşanabilir önemli şehirlerinden sayılan Melbourne Belediye Başkanı Çin asıllı 

olmuştur. 

Eğitim amacıyla gelişmiş ülkelere giden öğrencilere cazip araştırma ve çalışma 

imkanları sunan ülkelerde yerleşen kişiler, daha sonra ailelerini de oraya 

taşımaktadırlar. Evliliklerle, akademik kadroya veya iş dünyasına dahil olmakla ciddi 

bir bilgi, tecrübe göç edilen ülkelere bu kişiler tarafından taşınmaktadır. 

Küreselleşmenin egemen güçleri bu fırsatları avantaj haline dönüştürmektedirler.  

Küreselleşme sürecine olumlu katkı sağlayan isteğe bağlı göçlerin içerisinde 

stratejik öneme sahip olan birisi de sanatçı, edebiyatçı ve sporcuların göçleridir. 

Edebiyat, sanat ve spor kitleleri en çok etkileyen kültürel, sosyal ve psikolojik 

araçlardır. 

Dolayısıyla küreselleşmenin “tek kültür” dayatması da, göçmenlerin yaşadıkları 

özellikle Batılı ülkelerde kendi kültür ve değerlerini muhafaza etmeye çalışmaları ve 

hatta onların zenginliğinin de anlaşılması nedeniyle “değişim”e uğramaktadır. Sosyal 

medya, diğer iletişim yolları, akademik, ilmi çalışma, araştırma ve gözlemler ile 

turizmin hareketliliği yeryüzünün zenginliği olan çok kültürlü yaşamın değerini, bir 

arada yaşama kültürünü öne çıkarmaktadır. Göçmenlerin her iki cenahta etkin 

olmaları da daha gerçekçi, insani değerlerle örgülenmiş, siyaset ve stratejilerin 

üretilmesi için fırsat olup, ayrıca önem kazanmaktadır. 
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O zaman, küreselleşme olgusunun insanlığa ve yeryüzüne bakışını, uygulamasını 

göçmen toplulukların giderek şekillendirdiği ve şekillendireceğini söyleyebiliriz. 

Küreselleşmeye en olumlu katkı ise insani değerlerin göçmenlerin etkisiyle öne 

çıkmasıdır. Çevrenin, havanın, suyun, toprağın korunmasından daha önemlisi aklın, 

malın, canın, nesillerin, ailenin, toplumun, insanlığın, değerlerin, kültürün, 

münasebetlerin korunmasıdır. Dünyanın muhtelif yerlerinden çeşitli vesilelerle, hatta 

acılarla gelmiş olan göçmenlerin yerleştikleri toplumda akli, vicdani, insani değerleri 

ve ilkeleri öne çıkaran bir konumda ve söylemde olduklarını ve olacaklarını 

söyleyebiliriz. Göçmenlerin karakteristik özellikleri gereği, bazılarının çok başarılı 

oldukları görülmekte, bu şekilde de etkili olmaktadırlar. Göçmenlik muharrik, itici bir 

güç vermektedir. İlimde, ekonomide, sporda, sanatta ve edebiyatta görülen 

küreselleşme rüzgarı, yerel değerleri de harekete geçirmektedir. Toplumlar yerel 

değerleri muhafaza etmektedirler. Bu refleks bir denge / balans unsuru da olmaktadır. 

Bu durumda ortaya çıkan şey şudur: Adalet, esenlik, barış, bütünlük, sadakat, 

geçmişe, değerlere sahip çıkma, anlayış, saygı, sevgi, diğerini düşünmek insanlığın 

ortak değerleridir. Kapitalizmin acımasız ve bencil uygulamaları yerine giderek 

ufukta bütün ekonomi, siyasi, sosyal ve kültürel proje ve uygulamaların insani 

değerler üzerine evirileceği doğal bir yönelim ve zemin görülmektedir. Bugün ve 

gelecekte başat kurucu ve etkili unsur ise, her iki toplumu bilen, anlayan, yaşayan 

göçmenler olacaktır. 

Göçlerin küreselleşme üzerindeki en önemli değişkeni vatan (mekan) ve insan 

olgusudur. Öyle ki, bazı aileler bölünmüştür. Özellikle zorunlu göçler tespih tanesinin 

dağılması gibi aileleri parçalamıştır. Ailenin bir kısmı ABD‘de, diğeri Avrupa’da, bir 

kısmı kendi ülkesinde veya başka yerde yaşamaktadırlar. Ailenin çocukları, yani bir 

sonraki nesil göç edilen ülkede evlilikler yapmaktadırlar. Bazısı göç ettikleri ülke 

vatandaşları ile evlenirken, bazıları da kendileri gibi farklı ülkelerden gelmiş, farklı 

ülkelere de yayılmış aile yapılarına mensup kişilerle evlilik yapmaktadırlar. Şöyle bir 

manzarayı gözümüzün önüne getirelim, hayal edelim, farz edelim: 
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ABD’ ye yıllar önce göç etmiş olan Türk ilim adamı Mısırlı bir hanım ile 

evlenmiştir. Hanımın annesi Müslüman olmuş Amerikalıdır. Hanım ve erkeğin 

kardeşleri de farklı milliyetlere mensup kişilerle evlenmişlerdir. Geniş aile Alman, 

Çinli, Hindistanlı, Brezilyalı, Somalili, Arabistanlı kişilerden oluşmuştur Bu ailenin 

dört çocuğu vardır. Bunlardan birisi Türkiye kökenli, diğeri Filistinli Müslümanla 

evlenirken, diğer ikisinden birisi Japon, diğeri Kazak’la evlenmiştir. Bunların 

kuzenleri de benzeri evlilikler yapmışlardır. Geniş aileye baktığımızda 30’a yakın 

etnik köken, farklı ülke vatandaşlığı ve dini mensubiyet vardır. Aile fertleri çeşitli 

mesleklere sahiptir. Üniversite hocası, doktor, mühendis gibi serbest meslek sahibi, 

devlet kurumlarında memuriyet, şirketler çalışan, yönetici, dükkan, işyeri, fabrika 

sahibi, teknoloji araştırma ofisi gibi alanlarda çalışmaktadırlar. Aile fertlerinin iş 

hayatında muhtelif etnik ve dini mensubiyeti olan çalışanları, ortakları, mesai 

arkadaşları, müşterileri, uzmanları, danışmanları vardır. İşlerinin önemli bir kısmı 

dünyanın muhtelif ülke ve insanlarıyladır, dünya ile sürekli irtibat halindedirler.  

Yukarıda çizdiğimiz tablo Avrupa’da veya Uzak Doğu’da, Hong Kong’da, 

Dubai’de, İstanbul’da, Londra’da, Berlin’de, Moskova’da, Paris’te bir başka daha 

küçük veya daha büyük bir şekilde vardır. Bu durum küreselleşme sürecinden bir 

kesittir. Böyle aile, işyeri, mahalle, şehir, memleket, ırk, din, etnik yapı manzarası 

hangi değerler üzerinde yaşayabilir, hayat bulabilir, devam edebilir? Şüphesiz insan 

olmak, adalet, merhamet, hoşgörü ve sevgiye dayalı bir proje ile bu yaşamın sürmesi 

sağlanabilir.  

Göçmenlerin ekonomi ve siyasette etkilerinin karşılığı sosyal ve kültürel 

alanlarda yeni yeni görülmektedir. Göçmenler bulundukları toplumun yerleşik, 

baskın sosyal ve kültürel dengelerini zorlamakta, değiştirmektedirler. Ekonomide 

matematiksel değerler çabuk kendisini gösterir. Sosyal ve kültürel değerler ise 

zamanla ve daha yüksek, ama kalıcı, uzun süreli görülür. Küreselleşme sürecinde ve 

özellikle iletişimin yoğunlaştığı 2000’ li yıllardan sonra göçmenin anavatanı ile 

göçtüğü ülke arasında akli, hissi bağlar, karşılaştırmalar, aidiyet duyguları olumlu 

gelişmelere sebep olmuştur. Mesela, Avrupa’da yaşayan Türkler ve yeni nesiller 
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2000’li yıllardan sonra anavatanla daha çok iletişim sağlamışlar, ulaşımın kolaylaşması 

ile daha çok ülkeler arasında gelip, gitmeye başlamışlardır. Her iki ülkeye aidiyet 

duyduklarından dolayı, her iki ülkenin gelişmesi, toplumlararası bağların 

kuvvetlenmesi inancını, amacını taşır hale gelmişlerdir. Şüphesiz bu her göçmen için 

geçerli bir düşünce ve duygu değildir. Ancak hayatın gerçekleri bu yapıcı düşünceyi 

de zorunlu kılmaktadır. Çünkü geçimlerini sağladıkları, çocukları ve torunlarının 

yaşadığı, eğitim aldığı, vatandaşı oldukları bir ülke ile doğdukları, geçmişleri tarihleri, 

çevreleri olan, çok sevdikleri anavatanları vardır. Bu durumda her iki tarafın ortak 

çıkarları, her iki tarafı dengede tutacak ortak payda ve birliktelikler öne çıkmaya 

başlamıştır. Ayrıca dünyanın herhangi bir yerinden özellikle ABD ve AB ye göç 

edenlerin zihinlerinde sürekli dolaşan soruları da vardır. Niçin geldikleri ülkeler geri 

kalmıştır, niçin kaynakları değerlendirilmemiş, sömürülmektedir, niçin diktatörler 

oradadır, niçin savaşlar, sürgünler vardır, niçin eğitim ve sağlık şartları 

anavatanlarında zayıftır? Niçin yaşam kalitesi düşüktür? Niçin yollar, alt yapı 

yatırımları yetersizdir? Bu sorgulamalar küreselleşme sürecinde, iletişim, 

etkileşimden dolayı daha yoğunlaşmıştır. Dolayısıyla yaşadıkları ülkeden doğdukları 

ülkeye süren bu muhakeme, beyin fırtınası küresel bir adalet arayışının, düzeninin 

zemini ve kurulması için ciddi bir harekettir. Kitlelere mal olan bu psikoloji bir 

değişimin de habercisidir. Göçmenler dünya düzeninin adalet, eşitlik, samimiyet, 

sevgi ve iç huzuru içerisinde mükemmele ulaşabileceğini en iyi kavrayan insanlardır. 

İnsani ve kültürel değerlerin öne çıktığı sosyal değişime en çok inanan ve bunu 

bekleyenler göçmenlerdir. 

Medeniyetler sadece siyasi ve ekonomik saiklerle değil, sosyal değişimle ve 

kültürel değerlerle inşa edilmiştir. Göçmenler tarihte medeniyetlerin oluşumuna 

büyük katkıda bulunmuşlardır. 

Göçmenler hüzün ve acı ile yaşarlar. Geride matem ve ıstırap dolu bir mazileri 

de vardır. Eğer sürgün, savaş, soykırım, katliam, terör, işgal, istila, kan davası gibi 

sebeplerle göçler yaşanmışsa bu acılar, ıstıraplar ruhlarında, ailelerinde ve 

hayatlarının her safhasında yer alır. Göçler gönülleri inceltmiş, gözleri daima yaşlı 
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tutmuştur. Bu durum, bir taraftan üzgünlük, kızgınlık, kin ve nefreti oluştursa da 

diğer taraftan iç zenginliğini, merhameti doğurmuş, gönülleri zenginleştirmiş, bir 

arada yaşamanın önem ve değerini ortaya çıkarmış, insana ve yeryüzüne saygıyı, 

adaleti, değerlere bağımlılığı artırmıştır. Zulme, gadre ise çelikten duvar örmüştür. 

Daha iyi ve güzel bir düzenin kurulmasını tahrik etmiştir. 

Bu nedenle küreselleşme mekanik, maddi, materyalist, hedonist, hazcı bir mono 

kültürü hedeflemiş olsa da kamu vicdanında tam olarak karşılığını bulamamaktadır. 

Göçmenlerin yaşadığı küresel güç merkezi ülke ve toplumlar bile böyle bir plan ve 

projeye doğal olarak elverişli değildir. Yeryüzünün bugünkü gerçeği daha çok 

kültürel çeşitliliği, zenginliği, birlikteliği, bir arada olmayı, empatiyi, 

ötekileştirmemeyi, hoşgörüyü, adaleti, ahlakı, ailenin korunmasını ve insani 

değerlerin öne çıkmasını gerektirmektedir. Bu hususta göçmenler en önemli 

unsurlardır. Çifte anavatan, çifte vatandaşlık, çok kültürlülük, birlikte olmayı 

gerektirmektedir. 

Göçmenler, küreselleşmenin sağladığı iletişim araçları TV, sosyal medya ağları 

vasıtasıyla anavatanları olan coğrafya, tarih, kültür, çevre, akraba, komşuları ile 

bağlarını daha da güçlendirmişlerdir. Millet ve toplum olarak güçlü bir geçmişleri 

varsa bu hal onlara psikolojik bir rahatlama da sağlamaktadır, güç vermektedir. 

Yerleştikleri ülkede ikinci sınıf muamele görüyorlarsa ki, gelişmiş ülkelerde maalesef 

böyledir, o zaman mazileri onlar için iftihar, gurur ve güven verici bir psikolojik 

destektir. Anavatan ülkelerine aidiyet duyguları bu şekilde canlanmaktadır. Ülkeleri 

ile olan iletişim ve aidiyet aynı zamanda süreklilik de kazanmaktadır. İnternet 

üzerinden milli TVleri, yerel haber kaynaklarını izlemekte, yakınları ile whatsapp ve 

diğer medya araçları ile haberleşmektedirler. Anavatanları ülke ile bir şekilde siyasi, 

ekonomik ve sosyal bağlarını sürdürmektedirler.  

Küreselleşme bilindiği üzere zamanın ve mekanın sıkışması olarak 

adlandırılmıştır. Göçmenler de anavatanı ülkenin, toplumun bilgi ve görsellerine, 

haberlerine bağımsız kaynaklar yoluyla internet üzerinden sayısız kaynaktan 

ulaşılabilmektedir. Zaman ve mekanı kısaltmaktadırlar. Bu durum çift taraflı olumlu 
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bir süreçtir. Önyargıları ortadan kaldırmakta, doğrudan bilgiye, habere 

ulaşılmaktadır. Aynı zamanda anavatan ülkelerin de kendi evlerinin içlerini 

düzeltmelerine, derlenip toparlanmalarına da sebep olmaktadır. 

Göç edenlerin anavatanı olan ülkelere bulundukları ülkelerin gelişmiş yönlerini, 

değerlerini taşımaları da mümkün olmaktadır. Ülkelerine kesin dönüş yapan veya her 

iki ülkede mekanları, ticaretleri, yatırımları, bağlantıları olanlar tam bir 

taşıyıcı/transfer unsuru olmaktadırlar. 

Esasen yukarıda da ifade ettiğimiz gibi göçmenlerin en büyük katkısı küreselleşme 

sürecinin sağladığı iletişim, ulaşım, erişim, etkileşim yolları ve kanallarıyla insani 

değerlerin, erdemlerin paylaşılması, sahiplenilmesi üzerine olmaktadır, olacaktır.  

Küreselleşme sürecinde lobilerin yerini adeta sosyal medya almıştır. Bu nedenle 

göçmenlerin kendi ülkeleri, toplumları ve yönetimleri ile ilgili algıların yerini, 

doğrudan iletişimle, anında haberdar olma ve tepki verme refleksleri almıştır. Bu 

nedenle her ülke ve toplum daha dikkatli olmak durumundadır. Yakın bir örnek 

olarak Türkiye’de yapılan seçimler nedeniyle Avrupa’da, Almanya, Hollanda, 

Avusturya gibi ülke makamlarının yapmış olduğu dayatma ve yönlendirmelerin ters 

tepmesini gösterebiliriz. Aynı şekilde Türk siyasetçilerinin sert ve suçlayıcı 

yaklaşımları da AB’deki Türk toplumu tarafından tam bir karşılık bulmamıştır. Çünkü 

onlar, Avrupa’da yaşamaktadırlar ve çıkan bedeli de ödemektedirler. Her iki tarafın 

yanlış davranışları ve söylemleri Avrupa’ya göç etmiş olan Türk göçmenler tarafından 

eleştirilmiştir. Her şeyin medya ve sosyal medya ağları ile biliniyor, görülüyor olması 

ve düşüncelerin de bu yolla dile getirilmesiyle gerçekler toplum diliyle ifade 

edilmiştir. Nitekim hükümetler arasında yakın zamanlarda sağduyunun hakim olması 

bu yaklaşımlardan, tespit ve tecrübelerden sonra mümkün olmuştur. Göçmenlerin her 

iki toplum ve ülke arasındaki görüş, tutum, davranış ve yaklaşımları belirleyici, 

düzenleyici işlev ortaya koymuştur. 

Birlikte yaşama kültürünün en önemli örneğini göçmenler oluşturmaktadırlar. 

Dünyanın küreselleşme ile geldiği süreçte bir arada aşama kültürünün, kabul 
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edilebilir, benimsenen, insani değerleri öne alan, sömürüden uzak, adalet, merhamet 

ve yardımsever bir felsefe üzerine bina edilmesi gerekiyor. 

Göçler sadece ABD ye ve Avrupa’ya değildir. Mesela Afrika’da birbirine yakın 

ülkelerden göçler vardır. Ruanda’dan, Somali’den, Sudan’dan, Mısır’dan birçok 

ülkeden birbirlerine göçler vardır. Uzakdoğu’dan Körfez Ülkelerine göçler vardır. 

Asya’da Arakan’dan Bangladeş’e, Afganistan’dan Pakistan’a, Doğu Türkistan’dan 

Türk Cumhuriyetlerine, Çeçenistan’dan çeşitli Kafkasya ve diğer ülkelere, 

Balkanlarda bazı ülkelerden diğerlerine göçler de vardır. Bu bölgelerde olan göçlerde 

maalesef kişilerin hakları, konumları, iş, eğitim, çalışma, ticaret şartları ve imkanları 

ABD ve Avrupa’da olduğu gibi iyi değildir. Türkiye’nin Suriye, Irak, Afganistan gibi 

ülkelerden gelenlere sağladığı imkanlar çoğu yerde yoktur. Bu nedenle göçmen 

sosyolojisi, psikolojisi ve kültürü dünyanın farklı coğrafyalarında çeşitli şekillerdedir. 

Biz küreselleşme sürecinde ve başat ülkelerde özellikle ABD Avrupa gibi ülkelere olan 

göçleri daha çok dikkate almış durumdayız. Yalnız şu bir gerçektir ki, bundan sonra 

insani değerlerin öne çıkmasında, hak, hukuk, adalet temelli yaşam projeleri, küresel 

ekonomi, siyaset ve kültür, toplumlar, ülkelerarası ilişkiler üzerinde yeryüzünün her 

noktasına yayılmış zorunlu veya iradi her göçmen topluluklarının büyük katkısı, 

emeği, desteği ve başarısı olacaktır. 

Müslüman devletlerin göçler, göçmen topluluklar ve göçebe topluluklar olarak 

tarihi tecrübeleri, başarılı pratikleri, takdire şayan karneleri vardır. Göçebe geldikleri 

yerlerde kurdukları devletler, açtıkları kapılar, göçmen olarak kurdukları, yeşerttikleri 

ve geliştirdikleri medeniyetler sevgi, adalet, merhametle insani değerleri öne 

çıkarmıştır, başka toplumlarca takdir ve kabul görmüştür. Gittikleri yerlerin veya 

ülkelerine gelenlerin katkılarını, birikimlerini almışlar, değerlendirmişler, değer 

kazanmışlardır. Kudüs, İstanbul, Saraybosna, Bağdat, Semerkant gibi medeniyet ve 

kültür merkezleri, Anadolu, Balkanlar, Kafkasya, Orta Asya, Hindistan, Endülüs gibi 

topraklar o eşsiz medeniyetin nadide örnekleriyle, eserleriyle, yaşam tarzlarıyla tarihe 

geçmiştir. Birlikte yaşama kültürü ile sadece diğer topluluklara adaletle davranmakla 

kalmamış, onların gelişmelerine de sebep olmuşlardır. Nitekim, 1492 İspanya’dan 
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kovulan ve Osmanlı’ya kabul edilen Seferad Yahudileri, Yahudiler içinde gelişmiş, 

kültürlü, entelektüel ve varlıklı olarak en üstün sınıftı. Burada Endülüs Medeniyetinin 

Yahudilere katmış olduğu değer söz konusudur. 

Bundan sonraki küreselleşme sürecinde de müslüman kişi, toplum ve ülkelere, 

aydınlara, akademisyenlere, siyasetçilere, sivil toplum kuruluşlarına diğer insanlara 

göre daha çok ödevler düşmektedir. Küreselleşmenin sunduğu fırsat ve imkanları 

değerlendirerek insanlığa yeni bir alan açılmalıdır. İnsani değerleri öne çıkaran, 

dayanışmayı, adaleti, eşitliği, anlayışı, sevgiyi ve saygıyı yerleştiren, Yaradılan’ı 

Yaradan’dan dolayı hoş , insanı en şerefli yaratık olarak gören zihniyetin küreselleşme 

sürecinin genlerine hakim olmasıyla yeryüzü huzur, sükun bulmakla kalmayacak, iç 

huzuruna kavuşacak, yüksek bir medeniyetin tesisi de küresel olarak sağlanacaktır. 

Şüphesiz bu çalışmayı sadece göçmenler değil, yerleşik, yerli ve göçmenler, 

yeryüzünün sakinleri birlikte gerçekleştirecek ve başaracaklardır. 

SONUÇ 

Göçlerin dünyayı değiştiren, geliştiren hareketler olarak insanlık tarihini etkilemiştir. 

Küreselleşme de dünyayı son dönemde her şeyiyle kapsayan bir süreçtir, döngüdür. 

Göçlerin küreselleşmenin önemli bir ögesi olduğu, hatta “küreselleşme dünyanın 

büyük medeniyetleri arasındaki artan bağlantının tarihidir” (Modelksi ) düşüncesi 

giderek önem kazanmaktadır. Medeniyetler, kültürlerarası etkileşimin tek taraflı 

tavan yaptığı bir dönemdeyiz. Göçlerin küreselleşme üzerine olumlu etkileri 

küreselleşmenin iletişim, ulaşım ve etkileşim kanallarının hızı, kapsamı ile daha fazla 

belirgin hale gelmektedir. Çünkü, göçmenler medeniyetlerin ve kültürlerin çok önemli 

taşıyıcısı halline gelmektedirler. Tek taraflı ve haksız, adaletsiz etkileşimin önünde 

duvar olmaktadırlar. Göçmenler her iki vatan, toplum ve çevre arasında oldukça 

gerçekçi ve olumlu köprüleri kurmaya elverişli durumdadırlar. Küresel güçlerin 

hırçın, çıkarcı, bencil düşünce ve amaçlarını engelleyen, gelişme, paylaşma ve empati 

yönüyle olumlu davranış ve duruşları ortaya koyabilecek konuma göçmenler 

sahiptirler. (Kürkçü, 2013) 
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Tarihe baktığımızda da güçlü aidiyet ve kültüre sahip olan göçlerin dünyanın 

olumlu anlamda nasıl değiştirdiklerini kolaylıkla görebiliyoruz. Mesela, 

bulunduğumuz Ahmet Yesevi Hazretlerinin bu bölgesine önce İslam’ı yaymak üzere 

Arap’lar gelmişlerdir. Gelen göçmenlerin toplumsal etkileri ve gelişmelerinden birkaç 

yüzyıl sonra ise Yesevi dervişleri Anadolu, Balkanlar, Kafkasya, Ortadoğu, Afrika, 

Hindistan’a uzanarak Maveraünnehir’de güçlü temelleri olan İslam Medeniyetinin 

unsurlarını taşımışlardır. Günün şartlarında bu göçler küreselleşmenin de değişik bir 

sürecidir. Yine müslümanlar açısından baktığımızda İslam’ın ilk devirlerinde yapılan 

göçler de coğrafyaları, insanları değiştirmiş, etkilemiştir. Müslümanlar gelişmenin 

motoru olmuşlardır. İstanbul’un bir fikir, ideal, güçlü teknik ve kültür birikimleriyle 

fethi de öyledir. Endülüs’e yapılan göçler sadece İslam Medeniyetinin yansımasını 

değil, Avrupa’da Rönesansı da tetiklemiştir. Bu fetihleri bir göç, bu göçleri de günün 

küreselleşme süreçleri arasında zikredebiliriz. Bu göçler toplumsal bütünleşmeleri de 

sağlamıştır. Bugün ABD göçmenlerin başarılı ülkesidir. Bir bütünleşmeden süper bir 

güç ortaya çıkmıştır. Demek ki göçler geliştirici, etkileyici dinamik bir unsuru 

taşımaktadır. Göçler insan, mekan, çevre değişikliğiyse küreselleşmenin araçlarıyla 

dünya küçük bir köy olduysa, uzaklar yakın hale gelmiştir. Bu bakımdan dünyanın 

her yerine yayılan ve sayıları artan göçmenler insani değerleri, ortak yaşam 

kültürlerini, adaleti, toplumsal ve kültürel bütünleşmeleri sağlayarak küresel 

medeniyetin tesisine ciddi katkılar sağlayacaklardır. Anadolu, Hindistan, 

Maveraünnehir, Balkanlar, Kafkasya, Endülüs, Afrika göçleri ile toplumları en 

mükemmel şekilde bütünleştiren Müslümanlara yaşadığımız yüzyılda ve 

küreselleşme sürecinde önemli görevler düşmektedir. 
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Göç Unsurlarından Keçe Yurdun Leksikolojik İncelemesi 

 

Tuğçe Nur KESİN1 
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi 

 
Özet 

Göç, insanlığın var olduğu günden bugüne devam eden toplumsal bir hareketliliktir. 
Ekonomik, kültürel, sosyal ve siyasi sebeplere bağlı olarak gerçekleşen göç sonucunda, 
bazı kültürel ögeler ortaya çıkmıştır. Bunların başında barınma ihtiyacını karşılamak 
için kurulan çadırlar gelmektedir. Çadır hayatı eski Türk toplumlarının vazgeçilmez 
unsurlarının başında yer almaktadır. Günümüzde hâla göçebe yaşayan ve bu çadır 
kültürünü devam ettiren topluluklar vardır. Çadır için Kazakçada kiyiz üy (Киіз үй) 
"keçe ev, keçe yurt" kelimesi kullanılmaktadır. Leksikoloji, bir dilin söz varlığını 
oluşturan birimleri ve bu birimlerin yapılarını ve anlamlarını, birbirleriyle ilişkilerini, 
zaman içinde yaşadığı değişim ve gelişmeleri araştıran dil bilimi dalıdır. Bu çalışmada 
göç unsurlarından keçe yurdun leksikolojik incelemesi yapılarak Kazak kültürü 
içerisindeki önemi üzerinde durulacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Göç, keçe yurt, Kazaklar, leksikoloji 
 

Lexicologic Examination of Felt Home as One of the Migration Elements 

Abstract 
Migration is a social movement that continues since the present day of humanity. Due 
to economic, cultural, social and political reasons, some cultural elements emerged as 
a result of migration. At the beginning of these tents are established to meet the need 
for shelter. Tent life is one of the indispensable elements of old Turkish societies. 
Today, there are communities that still live nomadic and continue this tent culture. For 
the tent, the word kiyiz üy (Киіз үй) "felt home, felt tend" is used in Kazakh. 
Lexicology is a branch of linguistics which investigates the units that make up the 
vocabulary of a language and the structures and meanings of these units, their 
relations with each other, the changes and developments they have experienced over 
time. In this study, the importance of felt home in Kazakh culture will be emphasized 
by the lexicologic examination of the migration factors. 

Keywords: Migration, felt home, Kazakhs, lexicology 
 
 
1. GİRİŞ 

Göç, insanlığın var olduğu günden bugüne devam eden toplumsal bir hareketliliktir. 

Ekonomik, kültürel, sosyal ve siyasi sebeplere bağlı olarak gerçekleşen göç sonucunda, 
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bazı kültürel ögeler ortaya çıkmıştır. Bunların başında barınma ihtiyacını karşılamak 

için kurulan çadırlar gelmektedir. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinin temelini, 

fiziksel ihtiyaçları oluşturan beslenme ve barınma oluşturmaktadır. Hayatta kalmak 

yiyeceğin yanında korunaklı bir yerde barınmaya da bağlıdır. Bu sebeple çeşitli 

barınaklar ortaya çıkmıştır. Bunların en eskisi çadırlar olmuştur.  Kelime, Asyalı 

milletler tarafından çeşitli lehçelerde çatur, çatır, çâçır, çâşır, şatır şeklinde telaffuz 

edilmektedir. Kelimenin kökeni hakkında Eski Türkçe "çat-" (birleştirmek, birbirine 

tutturmak) fiili ve Sanskritçe çhattra (şemsiye, gölgelik) kelimesinden Farsçaya geçen 

"çetr"  olduğu görüşleri ileri sürülmektedir. Kelimenin kökenini Poppe, Farsçaya; 

Vambery, Nemeth ve Gülensoy Türkçeye dayandırmaktadır. Eren, Doerfer, Menges 

ve Nişanyan konu hakkında çekimser kalmıştır. Türkçe sözlükte ise kelime hakkında 

Farsça "çāder" ifadesi yer almaktadır. Bizce de ağaçları çatarak kurulması yönüyle ve 

tüm boylarda kullanılması sebebiyle Türkçe olma ihtimali yüksektir. Gülensoy'un 

görüşü de bu yöndedir (Gülensoy, 2007: 209-210). 

Çadır, göçebelerin, çobanların ve askerlerin taşıması ve kurması kolay 

barınaklarıdır. Kur'an'da bu özelliği sebebiyle şükrü gerektiren nimetlerden 

sayılmıştır. "Allah, hayvanların derilerinden, gerek göç gününüzde gerekse 

konaklama zamanında sizin için taşınması kolay evler yarattı" (en-Nahl 16/ 80). 

Konargöçer toplumlar gerçekleşebilecek iklim değişiklikleri ya da herhangi bir ani 

tehlike karşısında her an harekete hazır olmalıdır. Hayvanlarını otlatmak için gittikleri 

bölgelerde de barınaklarını kısa sürede hazır hale getirebilmelidirler (Diyarbekirli, 

1972: 48).  

Orta Asya'da yaşayan Türk ve Moğol kavimleri arasında en yaygın olan çadır 

tipi "yurt", "topak ev" veya "kiyiz üy" (keçe ev) denilen ve çok eski bir geçmişi olan 

kubbeli çadırlardır. Bu çadırlar biri çevre duvarı, diğeri üst örtüsü olmak üzere iki 

kısımdan meydana gelir. 

Barınaklara, görev ve fonksiyonlarına göre değişik isimler verilmiştir. Bu da 

Türklerin yaşadıkları mekâna verdikleri önemi, dil zenginliklerini ve düşünce 

derinliklerini göstermektedir. Barınaklara verilen başlıca isimler  kiyiz üy, alaçuk,  
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alapçik, şâmî, çuvaç, alayik, değilmi üy, yurt, çadra, tekerlekli üy, kon, çadur, alaçu, keregi, 

kurıkan, çaşır, çatır, çetir, oda, çaçır, iv ve otağdır (Duman, 1999). 

Çadır için Türkiye Türkçesinde çerge, oba ve otağ isimleri kullanılmaktadır. 

Kazakça şatır ( Шатыр ), kiyiz üy (Киіз үй), Kırgızca boz üy (боз үй ), Rusça yurta 

(ю́рта) isimleriyle anılmaktadır.  

Çadırlar, kışın sıcak, yazın serin olması; bir ailenin yaşayabileceği bir mekân 

olması; kolayca kurulup toplanabilmesi; toplandığında sadece bir develik yük olması 

gibi özelliklerle hayatı kolaylaştırmıştır. Türk çadırı sahip olduğu işlevsel özelliklerle 

sadece Türk devletlerinin hayatlarını kolaylaştırmakla kalmamış onların yerleşik 

komşularının da oldukça dikkatini çekmiştir.  Örneğin, Çinli devlet adamlarının kışın 

büyük bir kısmını saraylarının avlularına kurdukları çadırlarda geçirmeleri, yedinci 

yüzyılda Çin’de bir Türk çadırı modası başlatmıştır (Gumilev, 2007: 224). 

Kiyiz üy; Kazak üy (Қазақ үй), kara üy (қара үй), boz üy (боз үй)  diye üçe 

ayrılmıştır. Bunun sebebi Kazakistan topraklarının doğudan batıya binlerce 

kilometreye kadar uzanması ve çadır yapımında kullanılan malzemelerin 

farklılaşmadır. 

Dayanıklı olması için mimari yapısı silindir şeklinde tasarlanmıştır. Bu sayede 

rüzgârın şiddeti azaltılmıştır. Kiyiz üyün girişi doğuya bakacak şekilde tasarlanarak 

hem soğuktan korunmak hem de güneşi görebilmek amaçlanmıştır.  

Bir dilin söz varlığını oluşturan birimleri, bu birimlerin yapılarını ve anlamlarını, 

birbirleriyle ilişkilerini, zaman içinde yaşadığı değişim ve gelişmeleri araştıran dil 

bilimi dalına leksikoloji (sözcük bilimi) denir (Richards 1985: 165). 

Yaklaşık üç bin yıllık tarihe sahip olan kiyiz üyü, diğer göçebe toplumlar gibi 

Kazakistan halkı da yaşamlarının her alanında kullanmışlardır. Toy merasimlerinde 

kiyiz üyde oyunlar ve eğlenceler düzenlemişler, çocuklarını evlendirmişler, ölüyü son 

yolculuğuna uğurlamışlar, önemli misafirlerini karşılamışlar ve kiyiz üyü çeyiz olarak 

vermişlerdir.  
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Bu çalışmada kiyiz üyün leksikolojik incelemesi gerçekleştirilecek ve kiyiz üylerin 

Kazakça sözvarlığındaki yeri üzerinde durulacaktır. 

2. KİYİZ ÜYÜN BÖLÜMLERİ 

Kiyiz üy, ağaç sırıklar, keçe ve ip malzemelerden oluşmaktadır. Aşağıda kiyiz evin 

bölümleri  incelenmiştir. 

2.1. Şañıraḳ / Шаңырақ 

Şañırak kiyiz evin en tepesinde yer almaktadır. Çadırın temeli sayılmıştır. Ağırlık 

merkezidir. Güneşi temsil eder. Göğe yakın olması sebebiyle de Göktanrı inancında 

kutsal sayılmıştır. Göç zamanında ve kurulup kaldırılmasında diğer malzemelerden 

ayrı olarak tek başına bir deveye yüklenmektedir. Yere bırakılmaz ve göğüs 

seviyesinden üstte tutulur. Şañırak kurulurken kimse konuşmaz. 

 

Şañıraḳ (Шаңырақ): Evin baş parçası.  

Toġın (Тоғын): Şanırağın yuvarlak çemberi (1). 

Küldireüiş (Күлдіреуіш): Ağaçtan yay yapılmış kısım (2). 

Üzerine atılan keçeyi tutmaya yarar ve pusula görevi görmektedir. 

Kepildik / Kepil Aġaş (Кепілдік / кепіл ағаш): Küldireüişleri biriktirip tutan 

ağaç (3). 

Şañıraktıñ közi (шаңырақтың көзі): Uık adı verilen bölümün kalem kısmı ile 

birleştiği noktadır (4). 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D2%A3%D1%8B%D1%80%D0%B0%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D2%A3%D1%8B%D1%80%D0%B0%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D2%93%D1%8B%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D2%AF%D0%BB%D0%B4%D1%96%D1%80%D0%B5%D1%83%D1%96%D1%88
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%B4%D1%96%D0%BA
https://infourok.ru/saba-zhospari-kiiz-y-kshpelilerdi-baspanasi-733510.html
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2.2. Uıḳ  / Уық 

Uık 60 tane çubuktan meydana gelmektedir. Otağın büyüklüğü ne olursa olsun temel 

olan uık sayısı 60'tır. Bu aynı zamanda vaktin hesaplanmasını sağlamaktadır.  

 

Uıḳ (Уық): Şanırak ile keregeyi birleştiren ağaç çubuklardır.   

Uıktın Alaḳanı / Doġalay (Уықтың Алақаны / Доғалай): Uığın kerege ile 

birleştiği nokta. (1-2) 

Uıktın İini ( Уықтың Иіні): Uığın bükülen kısmı (2) 

Uıktın Ḳarını (Уықтың Қарыны): Uığın alakan ile karı arasındaki bölümü (1-

3) 

Uıktın Ḳarı (Уықтың Қары): Uığın kalam bölümüne kadar uzanan kısmı (3-

4). 

Uıktın Ḳalamı (Қаламы): Uığın şanırak tarafındaki ucu (4) 

Uık Bau (Уық Бау): Uık ile keregeyi bağlayan ip (5). 

2.3. Kerege / Кереге 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B0%D2%9B%D0%B0%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%96%D0%BD%D1%96&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B5
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Kerege (Кереге): Evin kaburgasıdır, kiyiz üyün gövdesini oluşturan kafes 

biçimindeki ağaç çubuklardır. 

Keregenin Başı (Керегенің басы): Keregenin yukarı tarafı. 

Keregenin Ayaġı (Керегенің аяғы): Keregenin yere değen tarafı. 

Köz (Көз): Keregenin gözleri. 

Azat Köz (Азат көз): Keregenin ışık görmeyen yerleri. 

Jeli (Желі): Keregeyi oluşturan her bir ağaç. 

Keregenin erisi (Ерісі): Jelinin en uzunu, keregenin "erisi"dir.  

Balaşık (балашық):  Kerege'de erisiden biraz kısa olan ağaç. 

Saġanaḳ (Сағанақ): Jeli'nin en kısası saġanak olarak adlandırılmaktadır.  

Keregenin erisi > balaşık > saġanak 

2.4. Kiyiz Evin Kapısı / Киіз Үйдін Есігі 

Kiyiz üy, kapısı doğuya bakacak şekilde kurulmaktadır. İçeri giren kişilerin saygı ile 

girmesi düşünülerek kapı boyu alçak yapılmıştır.  

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D2%A3_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D2%A3_%D0%B0%D1%8F%D2%93%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%A9%D0%B7
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%82_%D0%BA%D3%A9%D0%B7&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D1%80%D1%96%D1%81%D1%96&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D2%9B&action=edit&redlink=1
https://infourok.ru/saba-zhospari-kiiz-y-kshpelilerdi-baspanasi-733510.html
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Mañdayşa (Маңдайша): İki eşiği yukarı taraftan 

tutan ağaç. (1)  

Bosaġa (Босаға): Mañdayşa ile tabaldırığı birbirine 

bağlayan dik duran ağaç. (2)  

Sıḳırlauıḳ (Сықырлауық): Kiyiz üyün ahşap kapısı. 

(3) 

Jaḳtau (Жақтау): Kapıdaki çerçevelerden her biri. (4) 

Tabaldırıḳ (табалдырық): Kapının yerdeki ağaç parçası.                   (5) 

3. KİYİN EVİN YARDIMCI MALZEMELERİ 

 

 

 

 Tuırlıḳ (туырлық): Keregeyi çevreleyen keçe. 

 

Küyeü Ḳazıḳ (Күйеу қазық): Şañırağı kaldırmaya yarayan uzun ağaç, asa. 

 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D2%A3%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D1%88%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D2%9B%D1%8B%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D2%AF%D0%B9%D0%B5%D1%83_%D2%9B%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D2%9B&action=edit&redlink=1
http://e-history.kz/kz/publications/view/743
https://infourok.ru/saba-zhospari-kiiz-y-kshpelilerdi-baspanasi-733510.html
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Tündik (Тундук): Şañırağın üstünü kapatmak için kullanılan keçe bez.  

Kiyiz Üy Bauları (Киіз үй баулары): Ahşaptan yapılan keregeyi 

güçlendirmek ve çadırı süslemek için "bağ" adı verilen ipler ve bezler kullanılmıştır.  

                   

Beldeü (белдеу): Keregeyi bağlamak için kullanılan iplerdir. 

Jelbau (Желбау): Keregeyi bağlamak ve kiyiz üyü süslemek için kullanılan 

ipler.  

SONUÇ 

Göçebe yaşamın bir sonucu olarak ortaya çıkan çadır kültürü Türklerin hayat 

şeklini yansıtan ve ona yardımcı olan önemli unsurlardan biridir. Hatta zaman zaman 

yerleşik hayata sahip toplumlarda da Türklerden etkilenerek çadır kurma eğilimi 

ortaya çıkmıştır. Çin hükümdarlarıyla ilgili kayıtlarda sarayların yanında bir de çadır 

bulunduğu bilgisi buna örnektir. Modernleşen toplum yapısına rağmen günümüzde 

hâlâ Orta Asya'nın bazı bölümlerinde keçe çadırları görmek mümkündür. Kırgızistan 

bayrağı ve Kazakistan devlet armasında kullanılan "şañırak" örneğinde olduğu gibi 

şehir hayatını sürdüren insanlar, geçmişini unutmayıp bayraklarında ve devlet 

armasında çadır kültürüne ait unsurları kullanmıştır.  

https://kopilkaurokov.ru/prochee/presentacii/zhieti_kieriemiettin_biri_kiiz_ui
http://kz.bizorg.su/yurty-r/p16677857-prodazha-i-arenda-kazakhskikh-yurt-6-16-kanatnye-kazakhskie-yurty-yurty-khanskoy-komplektatsii-a-tak
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Dilin zenginliği kavramlara verilen isimler yoluyla anlaşılır. Türk dili bu açıdan 

zengin bir dildir. Çalışmada leksikolojik açıdan kiyiz üyler ele alınırken Kazakçanın söz 

varlığı, çadır kültürü üzerinden sürülmüştür. Keçe dokumaların Türk kültüründeki 

önemli göstergelerinden olan çadırın her bir parçası ayrı ayrı bölümlere ayrılmış ve bu 

bölümler de yine kendi içinde isimlendirilmiştir. Keregede kullanılan uzunlu kısalı üç 

tür ağaç çubuk (keregenin erisi > balaşık > saġanak) bu isimlendirmenin önemli 

göstergelerindendir.  
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Azerbaycan’da Mültecilerin Maddi ve Manevi Durumlarının 
İyileştirilmesi için Atılan Adımlar 

 

Huseyn MUSAYEV1 
 

Özet 

Azerbaycan tarihinin XX. yüzyılda en facialı sayfaları yerli mültecilerle ilgilidir. Tarih 
boyu Azerbaycan jeopolitik açıdan önemli konumda yer alması yüzünden dış 
baskılara ve savaşlara maruz kalmıştır. Ermenistan’ın 1988-1992 yıllarında 
gerçekleştirdiği etnik temizleme sonucunda 250 bin, 1990 yılında Orta Asya’dan göç 
etmek zorunda kalmış 50 bin Ahıska Türkleri, Karabağ savaşı sonrasında ise 700 bin 
insan kendi evlerinden mahrum kalmış ve geçici olarak çadırlarda ve vagonlarda 
yaşamak mecburiyetinde kalmıştır. Azerbaycan 1 milyondan fazla mülteci sayısıyla 
dünya ülkeleri sıralamasında bu açıdan ilk yeri almıştır. Bu bildiride Azerbaycan 
devletinin mültecilerin yaşam tarzlarını, maddi ve manevi durumlarını iyileştirmek 
için aldığı kararlar, gerçekleştirilen projeler ve atılan adımlarla ilgili betimlemeli 
yöntemle derleme yapılmıştır. Aynı zamanda uluslararası örgütlerin konuyla alakalı 
imzaladığı kararnameler, bu örgütlerle yapılan iş birlikleri de ele alınmıştır.  
Anahtar Kelimeler:   mülteci, Azerbaycan, Karabağ 

Measures Taken to Improve the Financial and Moral Conditions of 
Refugees in Azerbaijan 

 
Abstract 

The most disastrous pages of Azerbaijani history in the twentieth century concern 
domestic refugees. Historically, Azerbaijan has been subjected to external pressures 
and wars because of its geopolitical position. As a result of ethnic cleansing 250 
thousand people carried out by Armenia in 1988-1992,  50 thousand Ahıska Turks who 
had to migrate from Central Asia in 1990, after the Karabakh war, 700 thousand people 
were deprived of their own homes and temporarily forced to live in tents and wagons.. 
Azerbaijan took its first place in this respect in the order of world countries with the 
number of 1 million refugees. In this declaration, the Azerbaijani state has compiled 
the way of life of the refugees in a way that describes the decisions taken, the projects 
undertaken and the steps taken to improve their financial and moral conditions. At the 
same time, international organizations have signed relevant agreements, and 
cooperations with these organizations have been dealt with. 
Keywords: refugee, Azerbaijan, Karabakh 
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1. ERMENİSTAN’LA SİYASİ SORUNLARIN BAŞLAMASI VE SONUCU 

XX. yüzyılda Azerbaycan tarihinin en kanlı sayfalarından biri de mülteciler ve zorunlu 

göçmenlerle bağlı olmuştur. Azerbaycan’ın jeostratejik konumu, zengin doğal 

kaykanları bölgede ilgisi olan güçlerin azerbaycanlıların kendi tarihi topraklarından 

zorunlu olarak çıkarılmasına getirip çıkarmış, ermenilerin daha çok topraklara sahip 

olmak girişimleri ise 1905, 1918-1920, 1948-1993. yıllarda azerbaycanlıların kendi 

yurtlarından zorla ayrılmasıyla sonuçlanmıştır.   

 Ermenistan’ın 1988-1993. yıllarda planlı bir biçimde gerçekleştirdiği son etnik 

temizleme politikası sonucunda tarihi olarak her zaman o topraklarda yaşamış 250 bin 

kişilik Azerbaycanlı son kişisine kadar kendi yurtlarından zorla çıkarılmış ve 

Azerbaycan’a sığınmışlar. Aynı zamanda 1990.yılda Orta Asya’dan koparılmış 50 bin 

kişilik Ahıska(mesheti) Türkü de Azerbaycan’a sığınmış ve burada yaşamaya 

başlamıştır.   

1988.yıldan başlayarak Azerbaycan’ın ayrılmaz bir parçası olan Dağlık 

Karabağ’ın Azerbaycanlılar yaşayan 126 yerleşim bölgesinden onların zorla 

çıkarılması planı gerçekleştirildi. Tam olarak bu dönemde XX.yüzyılın kanlı 

olaylarından biri yaşandı. Dağlık Karabağ’da 6000 azerbaycanlının yaşadığı Hocalı 

şehri eski Sovyet ordusunun 366.alayının yardımıyla Ermenistan silahlı kuvvetleri 

tarafından bir gecede yok edildi. 613 kişi öldürüldü, bunun yanısıra, 106 kadın, 83 

çocuk, 70 yaşlı öldürüldü.1000’den fazla kişi yaralandı. 1275 kişi esir tutuldu, 8 aile 

yok edildi, 56 kişi ise çeşitli işgencelerle ve acımasızca canlı canlı yakıldı, başları 

kesildi, gözleri çıkarıldı.( Q.Sadıqov, M.Məhərrəmov, E.Ağayev, R.Talıblı,2005: 63) 

Böylece, 1988.yıldan başlayarak Ermenistan silahlı kuvvetlerinin ülkemize askeri 

tecavüzü sonucunda Azerbaycan topraklarının %20’si Dağlık Karabağın, aynı 

zamanda ona birleşik iller işgal edilmiş, Dağlık Karabağ’dan, onun çevresindeki 

illerden , aynı zamanda Ermenistan’la veya Dağlık Karabağ’la sınırda olan yerleşim 

yerlerinden 700 bine kadar vatandaşımız kendi topraklarından mahrum kalarak 
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zorunlu göçmen durumuna düşmüş ve Cumhuriyetin 62 şehir ve illerinde , 1600’den 

fazla yoğun nüfuslu geçici barınma merkezlerine yerleştirilmiştir. (Asger, 2007: 41) 

Dağlık Karabağ ona birleşik alanları da içermekle , Nahçivan Özerk 

Cumhuriyeti’nin 1, Ağdam ilinin 80, Füzuli ilinin 54, Terter ilinin 13 ve Gazah ilinin 7 

köyü halen işgal olunmuş durumdadır. Azerbaycan’da aynı zamanda 3119 “göçmen” 

adı alma niyetinde olan ( barınma arayan) kişiler vardır. Onların çoğu Çeçen kökenli 

Rus vatandaşı, Afganistan, İran, İrak ve Filistin’den olanlar oluşturmaktadır. Böylece, 

şimdiki zamanda Azerbaycan’da bir milyona yakın göçmen, zorunlu mülteciler ve 

“göçmen” adı alma niyetinde olan (barınma arayan) şahıslar vardır.   (Asger, 2007: 24)  

2. MÜLTECİLERİN VE ZORUNLU GÖÇMENLERİN YAŞAM OLANAKLARININ 

İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN ATILAN İLK ADIMLAR  

Daha yeni bağımsızlılğını kazanmış Azerbaycan devletinin karşında duran birinci 

meslelelerden biri de mülteciler ve zorunlu göçmenlerin yaşam olanaklarının 

iyişletirilmesi olmuştur. Bununla bağlı olarak  ilk 1992.yılda “Mültecilerin ve zorunlu 

göçmenlerin statüsü hakkında” karar kabul edilmiştir. Bu kararı gözönünde 

bulundurarak 1993.yıl 5 Ocak tarihinde “Mültecilerin ve Zorunlu Göçmenlerin İşleri 

Üzere Devlet Kurumu” oluşturulmuştur. Bu kurumun karşında duran en önemli 

amaçlar şunlardır : (http://www.refugees-idps-committee.gov.az/) 

  Okullarda, Savunma Bakanlığının askeri lojmanlarına ait binalarda, otoyol 

çevresinde, inşaası mümkünsüz olan ve kaza durumunda olan sosyal 

binalarda, yurtlarda, aynı zamanda Bakü, Sumgayıt ve diğer şehir ve illerde 

diğer vatandaşlara ait evlerde ve diğer iş yerlerinde geçici olarak barınmış 

zorunlu göçmelere yeni kasabalar inşaa etmekle veya yaşayış evleri inşaa 

etmekle yaşam olanaklarının iyişeltirilmesi; 

 Zorunlu göçmenlerin yoğun yaşadığı mekanlarda, özellikle yurtlarda yeni 

yaşam alanlarına taşınılıncaya kadar mevcut altyapısının korunması; 

 Zorunlu göçmenler arasında fakirliğin çok yüksek seviyede olmasını 

gözönünde bulundurarak, bölgelerde gerçekleştirilen fakirliğin azaldılması ve 

http://www.refugees-idps-committee.gov.az/
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ekonomiyi geliştirme projelerinde onların çalıştırılması (yeni iş yerlerinin 

kurulması, mikro-kredilerin verilmesi); 

 Ziraat ile uğraşan zorunlu göçmenlere toprak alanlarının ayrılması, çiftçilik ve 

işletme tesislerine ve gelişimine destek verilmesi; 

 Özellikle zorunlu göçmenler için yeni oluşturulmuş kasabalarda ve diğer 

küçük yerleşim mekanlarında onların istihdamının artırılması amacıyla yeni iş 

yerlerinin ve üretim yerlerinin , mikro-kredi projelerinin genişlendirilmesi; 

 Zorunlu göçmen gençlerin desteklenmesi, mesleki eğitim ve benzeri 

programların gerçekleştirilmesi; 

 Ekonomik kalkınma programlarının (yeni iş yerlerinin, küçük üretim 

alanlarının oluşturulması üzere projelerin) mülteciler ve zorunlu göçmenler 

için diğerlerine oranla uygun kuşullarla gerçekleştirilmesi; 

 Bağışçı ülke, kurum, özel şirketler ve insani yardım kurumları tarafından insani 

yardım ve gelişme projelerinin devam ettirilmesi; 

 Reabilitasyon (aynı zamanda psiko-sosyal) ve iş alışkanlıklarının rejenerasyonu 

üzere projelere üstünlük verilmesi; 

 Toplum gelişimi, eğitim, sağlık programlarının genişlendirilmesi, kullanımı 

tehlikeli binalarda faaliyet gösteren eğitim, sağlık kurumları için yeni 

apartmanların inşaası ve uygun ekipman ile tehsis edilmesi; 

 Büyük Dönüş programı projesinin uluslararası maliye kurumları, BM 

acentaları, özel olarak BM GAK ve diğer uluslararası, yerli insani yardım 

kurumlarının katılımı ve maliye desteyi ile işin devam ettirilmesi ve 

uluslararası toplumun ve  süreçlerle bağlı her zaman bilgilendirilmesi;    

 Bu alandaki gerçek durumun uluslararası topluma anlatılması. 

Bu maddeleri gözönünde bulundururak 1993.yılından bugüne kadar mülteci ve 

zorunlu göçmenlerin yaşam olanaklarının iyileştirilmesi için atılan adımlara bir 

bakalım. 



Internation Eurasia Migration Conference 
9-13 October 2018, Turkestan, Kazakhstan   
Proceedings Book 

 

286 

 

Mülteci ve zorunlu göçmenler için yeni kasaba ,  konut yapılarının oluşturulduğu 

süre zarfında en önemli sorun olan işsizlik konularının giderilmesi ve maddi 

yaşamlarının iyileştirilmesi için uygun adımlar atılmıştır. “Mültecilerin ve Zorunlu 

Göçmenlerin Yaşam Olanaklarının İyileştirilmesi ve İstihdamın Artırılması Üzere 

Devlet Programı”nın uygun maddelerini esas alarak mülteci ve zorunlu göçmenlerin 

istihdamının güçlendirilmesi, onlara iş verilmesi, çağdaş meslekler üzere hazlırlık 

kurslarına, geçici olarak kamoyu ödemelerinin yapılması alanında belirli işler 

yapılmıştır. 

Genelikle 380 bin kişi çalışabilen zorunlu göçmenlerden 200 bin kişiyi bütçe 

kurumlarında ve diğer alanlarda sürekli işle, 161 bin kişiyi ise geçici işle verilmiştir. 

Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomik Gelişme Bakanlığının Girişimcilik Desteği 

Ulusal Fonunun desteğiyle iki bin kişiden çok zorunlu göçmen girişimcilik konusunda 

yatırım projesinin finanslaştırılmasına 44.3 milyon manat değerinde ayrıcalıklı 

krediler verilmiştir. 

Zorunlu Göçmenlerin Sosyal Gelişim Fonu tarafından 2001-2018.yıllar 

döneminde çeşitli bağışçı kurumların maliye desteğiyle gelir düzenleri ve istihdam 

problemlerinin düzenlenmesi ile ilgili bir düzü proje gerçekleştirilmiştir. Şöyle ki, 2725 

kişi genç zorunlu göçmen meslek ve bilgisayar kurslarına yönlendirilmiştir. Onlardan 

1892 kişi gence küçük girişimciliyin başlatılması için gerekli malzemeler verilmiştir. 

399 zorunlu göçmen topluluğu için gelişme ve yönetimi üzere öğretiler verilmiş, 

toplumların genelinde MMC-ler oluşturulmuş, sözü geçen kurumlarda uygun teknik 

ve maliye destekler gösterilmiştir.      

Aynı zamanda, Dünya Bankası projesi çerçevesinde 2008-2011.yıllar sürecinde 

zorunlu göçmen gençlerin ekonomik gelişimine ve sosyal entegrasyonuna hizmet 

eden 101 kamu küçük projesi gerçekleştirilmiştir. Bunlardan, 14 spor kurumu, 22 

bilgisayar merkezi, 16 gençler-eylence merkezi, 13 eğitim merkezi ve 1 elektronik 

kütüphane gençlerin kullanımına verilmiştir. Aynı zamanda, çeşitli yılldarda 

gerçekleştirilen mikro-kredi programları ile 21480 kişilik zorunlu göçmene girişimcilik 

faaliyeti ile uğraşmak için mikrokrediler verilmiştir. 
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Genel olarak, Zorunlu göçmenlerin Sosyal Gelişim Fonunun gerçekleştirdiği projeler 

sonucunda 28651 kişilik zorunlu göçme çalışma yerleri verilmiş veya kazanç sağlamak 

fırsatları tanınmıştır.  

Azerbaycan Cumhurbaşkanı 2004.yıl 1 Temmuz tarihli 298 numaralı Anlaşma ile 

onaylanmış “Mültecilerin ve Zorunlu Göçmenlerin Yaşam Alanlarının İyileştirilmesi 

ve İstihdamın Artırılması Üzere Devlet Programı”nın ve ona Azerbaycan  

Cumhurbaşkanı’nın 2007.yıl 31 Ekim tarihli 2475 numaralı fermanı ile yapılmış 

ilavelerin yönetimi sonucunda zorunlu göçmenler arasında yoksullık seviyesi 

%75’den %12’e inmiştir.  

A.C. Bakanlar Kurulunun 2000.yıl 6 Kasım tarihli 204 numaralı “Ziraatla  

Uğraşmak için Zorunlu Göçmenlere ait Kredilerin Verilmesi Kurallarının ve 

Olanaklarının Onaylanması Hakkında” kararına uygun olarak 2001-2002.yıllarda 

bütceden ayrılmış 2 milyar manat fon hesabına 1000 kişiden çok zorunlu göçmen 

ziraatla uğraşmak için mikrokrediler verilmiştir. 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Mülteci ve Zorunlu Göçmenlerin İşleri üzere 

Devlet Komitesi ile birlikte 22 Haziran 2018 tarihinde Bakü’nün Karadağ ilçesinde işçi 

fuarı organize edildi. Zorunlu göçmenlerin işsizlik probleminin çözülmesine yönelik 

fuarda Bakü ve Sumgayıt şehirlerindeki ve Abşeron ilçesindeki 70 iş yerinden 532 boş 

iş yerleri sunuldu. Zorunlu göçmenlere yönelik böyle işçi fuarlarının diğer il ve 

ilçelerde de gerçekleştirilmesi planlanmakta. (Necefguliyev, 2013: 134) 

Aynı zamanda sözügeçen kanuna göre, yoğun yerleşim alanlarında geçici olarak 

yerleşmiş zorunlu göçmenlerin tükettikleri hizmet servisleri (elektrik, doğal gaz, su ve 

atıkların taşınması) ücreti devlet tarafından karşılanmaktadır. Azerbaycan 

Cumhurbaşkanının 4 Ağustos 2003 tarihli fermanına göre devlet üniversitelerinde, 

yüksekokullarda ve ortaokullarda kendi hesabına eğitim alan zorunlu göçmenler ve 

mülteciler eğitim ücreti ödemekten özgür kılınırlar.  

Ortaokullarda eğitim gören zorunlu göçmen ve mülteci olan öğrencilere kitaplar 

devlet tarafından ücretsiz olarak verilmektedir. Kurumlarda, müesseselerde ve 

örgütlerde işçilerin azaltılması durumunda işte kalma önceliğine sahiptirler. 
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Azerbaycan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın onayladığı ücretsiz ilaç reçetelerine 

göre verilen ilaçlar listesinde gösterilen ilaçların ücreti devlet tarafından 

karşılanmaktadır. Ücretsiz muayene ve tedavi almaktadırlar. Geleneksel finansal 

biriminin 55 katınadek olan kazancın gelir vergisinden özgür kılınırlar. (Asger, 2007: 

1020) 

3. MÜLTECİLERİN VE ZORUNLU GÖÇMENLERİN BARINMA 

SORUNLARININ ÇÖZÜLMESİNE DAİR ATILAN ADIMLAR. 

Karabağ savaşı süresince ve sonrasında yüzbinlerce kişi kendi yurtlarından 

çıkarılmışlardır. Bu süre zarfında zorunlu göçmenlerin çoğu barınma alanlarında , fin 

formalı toplama evlerinde , fabrikalarda, otoyol çevresinde , yük taşıma trenlerinde 

,sosyal binalarda, yurtlarda, eğitim öğretmin binalarında , anaokullarında , dinleme 

tesislerinde , turizm merkezlerinde , inşaası tamamlanmamış binalarda, akraba 

evlerinde ve benzeri hizmet servisleri hiç olmayan, tıbbi koşulları olmayan çok ağır 

olanakları olan yerlerde barınmışlardır. (Asger, 2007: 41) 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın 1 Temmuz 2004 tarihinde 298 numaralı fermanı 

ile yürürlüğe girmiş “Mültecilerin Ve Zorunlu Göçmenlerin yaşam ortamlarının 

iyileştirilmesi ve istihdamın artırılmasıyla ilgili Devlet Programı’na, 31 Ekim 2007 

tarihli 2475 numaralı ve 21 Şubat 2011 tarihli 1346 numaralı fermanlarına uygun olarak 

barınma sorunlarının çözülmesine dair uygun adımlar atılmıştır.( Azərbaycan 

Respublikasının qanunu, 2011: 1) 

Sayın İlham Aliyev 1 Ekim 2003’te cumhurbaşkanlık seçimleri öncesinde 

Bilesuvar ilçe arazisinde zorunlu göçmenler ve mülteciler için kurulmuş yeni 

kasabalara ziyaret ederken ülkede bir tane bile barınma merkezlerinin kalmayacağını 

beyan etmişti.  

2006 senesinde Berde (3 barınma merkezi) ve Ağcabedi (1 barınma merkezi) 

ilçelerindeki 4 barınma merkezinin, 2007 yılının Aralık ayında ise Saatlı ve Sabirabad 

ilçelerinde 3 barınma merkezinin yerine kasabalar kurulmuştur. 
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Tabela 1. Barınma merkezleri hakkında genel bilgi  

Sıra 

№-sı 

Zorunlu göçmenlerin ve 

mültecilerin 

yerleştikleri ilçeler 

Aile 
Kişi 

sayısı 
Not 

1 

Bilesuvar ilçesi 

Azerbaycan 

Cumhurbaşkanı’nın 

ilgili kanunlarına 

uygun olarak yeni 

kasabalar kurulmuş 

ve barınma 

merkezleri 2003 

senesinde 

kaldırılmıştır. 

1 №-li barınma merkezi 881 3729 

2 №-li barınma merkezi 876 3787 

3 №-li barınma merkezi 892 3730 

4 №-li barınma merkezi 928 3688 

5 №-li barınma merkezi 1004 3888 

Toplam: 4581 18822 

2 

Berde ilçesi 

Azerbaycan 

Cumhurbaşkanı’nın 

ilgili kanunlarına 

uygun olarak yeni 

kasabalar kurulmuş 

ve barınma 

merkezleri 2006 

senesinde 

kaldırılmıştır. 

1 №-li barınma merkezi 763 2935 

2 №-li barınma merkezi 751 3066 

“Türk Kızılay” barınma 

merkezi 
1487 5662 

3 Ağcabedi ilçesi 

 
“Türk Kızılay” barınma 

merkezi 
792 3030 
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 Toplam: 792 3030 

4 Sabirabad ilçesi 

Devlet Programına 

uygun olarak yeni 

kasabalar kurulmuş 

ve ülkede olan 

sonuncu barınma 

merkezleri 2007 

senesinde Aralık 

ayında  kaldırılmıştır. 

 
“Galagayın” barınma 

merkezi 
1914 8523 

5 

Saatlı ilçesi 

1 №-li barınma merkezi 1072 3816 

2 №-li barınma merkezi 483 1747 

 Toplam : 1555 5570 

Genel Toplam: 3110 11133  

 

Böylece, temeli Azerbaycan’ın ulusal lideri Haydar Aliyev tarafından atılan petrol 

stratejisi faydasını vermeye başladığı andan itibaren ilk para yatırımları mülteci ve 

zorunlu göçmenlerin barınma durumlarının iyileştirilmesine harcanarak 

Azerbaycan’da varolmuş on iki barınma merkezinden Bilesuvar ilçesindeki beşi 2003 

senesinde, Berde ve Ağcabedi ilçesindeki dördü 2006 senesinde, Saatlı ve Sabirabad 

ilçesindeki üçü ise 2007 senesinde tamamen ortadan kaldırılmış ve tüm olanaklara 

sahip kasabalar kurulmuştur. (Azertac: 8)       

4.ULUSLARARASI ÖRGÜTLERLE BİRLİKTE ATILAN ADIMLAR VE YAPILAN 

İŞBİRLİKLERİ 

Azerbaycan mülteci ve zorunlu göçmenlerin yaşam durumlarını iyileştirme yönünde 

attığı adımları güçlendirmek ve daha iyi sonuçlar elde etmek için bazı uluslararası 

örgütler ve kurumlarla işbirliği yapmaktadır. 

Karabağ savaşından sonra Azerbaycana uzanan ilk yardım eli her zaman olduğu 

gibi, dost ve kardeş ülke Türkiye’den geldi. Türkiye’nin “Kızılay” teşkilatı erzak, çadır, 
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battaniye ve para yardımı yapmakla kalmadı. Aynı zamanda 1998 senesinde 

Azerbaycanın Berde ilçesinde mülteci ve zorunlu göçmenler için kasaba 

oluşturmuştur.  

Geçen senelerde yapılan olağanüstü yardımların büyük ve özel önemi 

olmuştur.Bu zaman zarfında devlet tarafından gerçekleştirilen projelerin yanısıra, 

Azerbaycana insani yardım yapan ülkeler, uluslararası finansal, insani ve gelişim 

teşkilatlarının sıkı çalışması sonucu kriz kısmen ortadan kalkmıştır.   

Bu alanda uluslararası standartlara uygun yasal temel oluşturulmuş, uluslararası 

ve yerel insani yardım ve onların oluşturduğu gelişme kurumlarının faaliyetini tek 

merkezden yönetilmesi ve berrak, karşılıklı, örnek olacak işbirliği ortamının 

oluşturulması sağlanmıştır. 

18 Mayıs 2000 senesinde Bakü’de “Gelişim Sorunları ve Strateji İstikametler” 

konulu uluslararası konferans gerçekleştirilmiştir. Konferansa birkaç uluslararası 

insani yardım örgütleri ve devlet adamları katılmıştır. (R. F. Məmmədov, S. A. 

Süleymanlı, X. R. Abbasov, 2016: 56) 

4 Temmuz 2005 senesinde Bakü’de Avrupa Parlamentesi Mülteciler üzere 

Yüksek Komitesi’nin başkanı Rut Gabi Vermot Mangolda katılımıyla “Güney 

Kafkasya’da Göçmen Olmuş Ahali” konusunda seminer gerçekleştirilmiştir. 

Letonya millet vekili sayın Çileviç’in rehberliği ile Azerbaycan’a gelmiş heyet 

barınma merkezlerinde, demiryol yük vagonlarında, yurt apartmanlarında ve yeni 

kurulmuş kasabalarda zorunlu göçmenlerle görüşmesinin ardından hazırladığı 

durum raporunun sonucunda 13 Nisan 2006 tarihinde Avrupa Parlamentosu’nun 

Mülteciler, Göç ve Ahali Komitesi’nde “Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan’da 

mülteciler ve zorunlu göçmenler” konulu anlatımlı antlaşmanın temelinde ilgili karar 

kabul edilmiştir. 

3 Nisan 2006 tarihinde Uluslararası Kızılay Komitesi’nin başkanı Yakob 

Kellenberg’in rehberlik ettiği heyet, 25 Temmuz 2006 tarihinde Birleşik Milletler 

Birliği’nin “Dünya Genelinde Erzak Programı”nın koordinatörü Ceyms Morris’in 
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rehberlik ettiği heyet, 2 Nisan 2007 tarihinde BM’nin   Genel Sekreteri’nin zorunlu 

göçmenlerin insan hakları üzere temsilcisi Valter Kali’nin rehberlik ettiği heyet, 19 

Mayıs 2011 tarihinde BM’in mülteciler üzere yüksek komiseri Antonio Guterreş’in 

rehberlik ettiği heyet, 10 Haziran 2013 tarihinde Gürcistan’ın işgal olunmuş 

arazilerinden yerli mülteciler ve zorunlu göçmenler üzere bakanı David 

Darahvelidze’nin rehberlik ettiği heyet Azerbaycan Cumhurbaşkanı sayın İlham 

Aliyev’le görüşmüş ve aynı zamanda Azerbaycan’daki mülteci ve zorunlu 

göçmenlerin yaşadıkları bölgeleri ziyaret ederek onların yaşam ortamlarıyla yakından 

ilgilenmişler. 

Uluslararası, yerli insani yardım ve onların oluşturdukları gelişim örgütlerinin 

faaliyetleriyle devlet kurumlarının koordinasyonu Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın 

15 Ocak 1995 tarihli fermanı ve 1 Temmuz 2004 tarihli fermanıyla yürürlüğe girmiş 

Devlet Programına uygun olarak Uluslararası İnsani Yardım üzere Devlet Komisyonu 

tarafından ilişkilendirmekle, Bakanlar Kurulu Ofisi Mültecilerin, Zorunlu 

Göçmenlerin ve Göç Sorunları üzere Şubesi tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Günümüzde faaliyetleri adı geçen Komisyon tarafından ilişkilendirilen 20 

uluslararası, 24 yerel insani yardım ve bu alandaki gelişim örgütlerinin yardımıyla 

mülteci, zorunlu göçmen ve zor geçinen ahalinin sosyal sorunlarının çözümüyle ilgili 

çeşitli projeler gerçekleştirilmektedir.  

1993-2014 seneleri arasında ayrı ayrı devletler, finansal kurumlar, uluslararası 

insani yardım ve gelişim örgütleri tarafından mülteci, zorunlu göçmen ve zor geçinen 

ahalinin sosyal güvenliğiyle ilgili insani yardım ve gelişim projeleri kapsamında 970 

milyon dolar hacminde yardım yapılmıştır. 2000-2002 seneleri arasında uluslararası ve 

yerel insani yardım teşkilatları tarafından oluşturulmuş 14 banka olmayan kredi 

teşkilatı da mülteci ve zorunlu göçmenler arasında küçük ve orta girişimciliğin 

gelişimi, istihdamın artırılması ve yeni iş yerlerinin açılması yönünde projeler 

gerçekleştirmişler. Aşağı yukarı 200 milyon dolar hacminde kredi imkanına sahip bu 

teşkilatlar tarafından 2000-2010 seneleri arasında 200 binden fazla aktif müşteriye 

hizmet göstermişler. 
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Uluslararası insani yardım teşkilatlarının yardımıyla zorunlu göçmenler için 12 

barınma merkezi, 16 fin evi, 8000 ev yapılmış, 160 bin mülteci ve zorunlu göçmen kar 

elde etme ve toplumun gelişimi programına katılımı sağlanmış, Füzuli ve Ağdam 

ilçelerinin işgalden kurtulmuş arazilerinde 700 kişisel ev tamir edilerek onarılmış, 600 

kamu binası tamir edilmiş, 470 okul ve sağlık kurumları için ek odalar yapılmış ve 

gerekli ekipmanlarla donatılmış, ziraatın gelişimi sağlanmıştır. (R. F. Məmmədov, S. 

A. Süleymanlı, X. R. Abbasov, 2016: 83) 

İsviçre Hükumeti tarafından maaliyeşen ve BM’in Erzak ve Ziraat Teşkilatı 

tarafından gerçekleştirilen “Ağdam ilçesinin yeni kurulmuş kasabalarında yerleşmiş 

zorunlu göçmenler için ziraatın gelişimi ve erzak teminatı üzere imkanların 

artırılması” projesi 2 kolda gerçekleşmiştir. 1. Kolun genel mali değeri 664 bin dolar 

olmuş, 2009-2012 senelerini kapsayan 2. kolununsa ^mali değeri ise 1.750.000 dolar 

olmuştur. Bu projeden faydalanan kişi sayısıysa 3100 ailede 13 bin kişi olmuştur. 

2001-2005 senelerinde “Zorunlu Göçmenlerin Ekonomik Gelişimine Yardım 

Projesi” kapsamında Dünya Bankası tarafından Azerbaycan’a ayrılmış 10 milyon 

dolar hacminde ayrıcalıklı krediden yedi milyon doları zorunlu göçmenlerin yaşam 

durumlarının iyileştirilmesi amacıyla altyapının onarılmasına, 2,1 milyon dolar ise 

yeni iş yerlerinin oluşturulması için küçük kredilerin ayrılmasına harcanmıştır.  

Proje başarıyla tamamlanmış, 30 şehir ve ilçede 170 bin zorunlu göçmenin 

faydalandığı 192 çeşitte küçük kamu projeleri gerçekleştirilmiş, 1670 tüzel ve 10687 

gerçek şahısa krediler verilmiştir. (R. F. Məmmədov, S. A. Süleymanlı, X. R. Abbasov, 

2016: 124) 

Zorunlu göçmenler için kurulmuş 25 yeni kasabada Dünya Bankası ve 

Azerbaycan Hükumeti arasında imzalanmış “Azerbaycan: Zorunlu Göçmen 

Gençlerin Desteklenmesi Projesi” kapsamında Japonya Sosyal Gelişim Fonu’nun 

desteğiyle ayrılan iki milyon dolar hacminde vesait sayesinde  101 küçük kamu projesi 

gerçekleştirilmiş, 242 genç zorunlu göçmen çeşitli mesleki eğitim almış, 14 spor 

kompleksi, 22 bilgisayar, 16 eğlence merkezi ve 1 sayısal kütüphane kurulmuştur. (R. 

F. Məmmədov, S. A. Süleymanlı, X. R. Abbasov, 2016: 174) 
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5. SONUÇ 

Karabağ sorunun çözülmesi ve evlerini kaybetmiş mülteci ve zorunlu göçmenlerin 

gelecekte kendi evlerine dönmesi meselesi günümüzde Azerbaycan’ın karşısında 

duran en önemli sorun niteliği taşımaktadır. Bununla ilgili arabulucu ülkelerin de 

desteğiyle Azerbaycan ve Ermenistan cumhurbaşkanları ve devlet resmileri arasında 

çok kez görüşme gerçekleşse de taraflar arasında anlaşma sağlanamamıştır. 

Azerbaycan daim barış taraftarı olduğunu ve bu sorunun sadece barış yoluyla 

çözülmesinden yana olduğunu beyan etmiştir.  

Mülteci ve zorunlu göçmenlere devlet tarafından duyulan ilgi bugün de devam 

etmektedir ve onlar kendi evlerine dönene kadar bu ilgi azalmayacaktır. Çok yakında 

onların kendi evlerine dönmelerini ve eski yaşam tarzlarına dönmelerini umut 

ediyoruz.  

KAYNAKÇA 

1. Ahmet, Asger (2007) Qaçqın və məcburi köçkünlər: hüquqlar və problemlər. 
Bakü: Kanun yayınları 

2. Azərbaycan Respublikasının qanunu (2011) Qaçqınlar və məcburi köçkünlər 
haqqında sənədlər, Bakü: Kanun yayınları. 

3. AZERTAC (2011) Qaçqın və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət 
Komitəsində "Heydər Əliyev və məcburi köçkün gənclər" mövzusunda tədbir 
keçirilmişdir. Azerbaycan. 6 May. Sayfa 8 

4. http://www.refugees-idps-committee.gov.az/ (güncellenme 28.08.2018) 
5. Q.Sadıqov, M.Məhərrəmov, E.Ağayev, R.Talıblı (2005) Ermənistanda aparılan 

etnik təmizləmə və Ermənistan silahı qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın 20 faiz 
ərazisinin işğalı nəticəsində yaranmış bir milyonadək qaçqın və məcburi 
köçkünlər haqqında məlumat: (1988-2005-ci illər). Bakü: Gismet yayınları 

6. R. F. Məmmədov, S. A. Süleymanlı, X. R. Abbasov (2016) Azərbaycanlı qaçqın 
və məcburi köçkünlərin problemləri beynəlxalq təşkilatlar müstəvisində. Bakü: 
Seda yayınlari 

7. R. İ. Nəcəfquliyev (2013)  Azərbaycan Respublikasında qaçqın və məcburi 
köçkünlərin inzibati-hüquqi statusu. Kiyev: Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanlığı, 
Taras Şevşenko ad. Kiyev Milli Universitesi.

http://www.refugees-idps-committee.gov.az/
http://ek.anl.az/lib/item?id=chamo:8822&theme=e-kataloq


Uluslararası Avrasya Göç Sempozyumu 
9-13 Ekim 2018, Türkistan/Kazakistan   
Tam Metin Bildiri Kitabı 
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Özet  

Birleşmiş Milletler üye devletleri arasındaki dört ülke etnik göçmenlerin kendi tarihi 
vatanlarına geri yerleştirilme faaliyetlerini devlet seviyesinde yürütmektedir. Bu 
ülkeler, Almanya, İsrail, Rusya Federasyonu ve Kazakistan’dır. Bu çalışmada, bu 
ülkelerde yürütülen göçmen politikasının devlet seviyesinde yürütülmesinin 
nedenleri, amaçları ve özellikleri araştırılacaktır. Avrasya'nın kalbinde yer alan 
Kazakistan toprakları, yüzyıllar boyunca devamlı göç ve demografik süreçlerinin 
merkezi ve üssüsü olmuştur. Sovyetler Birliği zamanında ise, Sovyetlerin “sosyal 
laboratuarı” haline getirilmesinden dolayı Kazaklar kendi topraklarında azınlık haline 
gelmişlerdir. Bu çalışmada bağımsız Kazakistan’da 1991’den beri yürütülmeye 
başlanılan göçmen siyasetinin nedenleri, mevzuatı, özellikleri ve neticeleri ele 
alınacaktır. 
Anahtar Kelimeler: göç siyaseti, göçmen, Almanya, Rusya, Kazakistan, İsrail 

Countries Performing Ethnic Migration Politics and Migration Policy 
of Kazakhstan 

Abstract 

Four country among the United Nations member states carry out the resettlement 
activities of ethnic migrants to their historical homeland at the state level. These 
countries are Germany, Israel, Russian Federation and Kazakhstan. This paper is 
approaching the reasons, objectives and characteristics of the migration policy carried 
out in these countries at the state level. Located in the heart of Eurasia, territory of 
Kazakhstan has been the center of continuous migration and demographic processes 
for centuries. In the time of the Soviet Union because of "social laboratories", Kazakhs 
became minority in their own lands. This paper will address causes, legislation, 
characteristics, problems and consequences of the migrant policy initiated in 
independent Kazakhstan since 1991. 
Keywords: migration policy, migrant, Germany, Russia, Kazakhstan, Israel. 
 

GİRİŞ 

XXI. yüzyılda göçler ve beraberinde getirdiği toplumsal, kültürel, ekonomik ve siyasi 

değişimler birçok ülkeyi yakından ilgilendirmiş ve etkilemiş olup, tüm dünyada, 

özellikle Batı dünyasında gündemin başlıca maddesi haline gelmiştir. Özellikle siyasi 

                                                 
1 Prof. Dr., Giresun Üniversitesi IIBF Uluslararası İlişkiler Bölümü, nursulucetin@gmail.com  



Internation Eurasia Migration Conference 
9-13 October 2018, Turkestan, Kazakhstan   
Proceedings Book 

 

296 

 

gelişmelerden dolayı başlayan ve kontrol edilemeyen kitlesel göçler, ülkeler için ciddi 

ekonomik, sosyal ve devamında siyasi ve kültürel sorunlar yaratabilmektedir. Küresel 

göç süreçlerinin temelinde genellikle daha gelişmiş ve daha demokratik ülkelere, 

bugünlerde özellikle savaş ve baskı bölgelerinden daha güvenli bölgelere göç ile 

birlikte etnik ve kültürel bağlarla ilgili göç edilmesi eğilimleri mevcuttur. Bununla 

birlikte, küreselleşme, dünya çapında sınırsız bilgi ve teknoloji değişimi şartlarında, 

belirli ülkelerin göç politikalarının çok net amaç ve hedefleri vardır. Bir yandan, bu 

ulusal kimlik, milli kültür ve tarihin korunması; diğer yandan ise, ülkenin iç istikrarı 

ile sosyal, ekonomik ve kültürel faktörlerinin dikkate alınmasıdır. Bazı ülkeler bu 

amaçlara ulaşabilmek için, ülkeye olan göçü kısıtlamaya çalışıyor (örneğin, Avrupa 

ülkeleri Suriyeli mültecileri); bazı ülkeler ise bu amaçlara ulaşabilmek için göçü teşvik 

ediyor.  

Devletlerin ihtiyaç ve önceliklerine göre belirledikleri stratejik gelişim 

amaçlarına uygun olarak, Birleşmiş Milletler üye devletleri arasından dört ülke yurt 

dışında yaşayan etnik göçmenlerin kendi vatanına geri yerleştirme faaliyetlerini 

devlet seviyesinde, bazılarında özel kurulan Bakanlıklar aracılığıyla yürütmektedirler. 

Bu ülkeler, Almanya, İsrail, Rusya Federasyonu ve Kazakistan’dır.  

İsrail devleti kuruluşundan beri, Almanya’nın ise 2.dünya savaşından sonra aktif 

bir şekilde göçmen politikalarını yürüttükleri malumdur. XX. yüzyılın 90’lı yıllarının 

başında dünyada ve özellikle Avrasya’da olan siyasi, ekonomik ve sosyal değişimler, 

yeni bağımsız devletlerin kurulmasına ve büyük göç dalgalanmalarına sebep olmuş, 

aynı zamanda Rusya Federasyonu ve Kazakistan’daki etnik göç siyasetinin 

belirlenmesinde önemli rol oynamıştır. Bu çalışmada, bu ülkelerin yurt dışında 

yaşayan yurttaşlarının tarihi vatanlarına göç etmeleri için devlet seviyesinde 

yürüttükleri politikanın nedenleri, amaçları ve özellikleri araştırılacaktır.  

Avrasya'nın kalbinde yer alan Kazakistan toprakları, yüzyıllar boyunca devamlı 

göç ve demografik süreçlerinin merkezi ve üssüsü olmuştur. Sovyetler Birliği 

zamanında ise, Sovyetlerin “sosyal laboratuarı” haline getirilmesinden dolayı birçok 
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millet temsilcileri bu topraklara sürülmüş olup, Kazaklar kendi topraklarında azınlık 

haline gelmişlerdir.   

Dünya sıralamasında toprakları bakımından 9.sırada, ama nüfusu bakımından 

63.sırada yer alan Kazakistan Cumhuriyeti için nüfusun arttırılması meselesi stratejik 

öneme sahiptir. Sovyet döneminde Kazaklara karşı uygulanan zulüm ve baskı 

sürecinin sonuçlarını düzeltmeye yönelik geliştirilen Kazakistan’daki etnik göç 

siyaseti, aynı zamanda nüfusun önemli bir kaybının yerini doldurulması bakımından 

da son derece önemlidir. Bu bağlamda, etnik Kazakların kendi vatanına göç etmesi 

süreci, milli kimlik ve kültürün korunmasının yanı sıra iç istikrarın sağlanması ile 

yakından bağlantılıdır. Yürütülen siyasetin sayesinde bağımsızlık döneminin ilk 25 

yılında, 1991’den 01.01.2016’ya kadar, Kazakistan’a 261.104 Kazak ailesi veya 957.772 

Kazak dönmüş ve yerleşmiştir (25 Jıl iwinde Kazakstanga 957 mın oralman keldi, 2016; 

https://www.kazpravda.kz/news/obshchestvo/za-25-let-v-kazahstan-pribili-ochti-

1-mlnoralmanov, Erişim 15.08.2018) Bu Kazakistan nüfusunun %5,5’ini oluşturmuştur 

ve Kazak nüfusunun arttırılmasına büyük bir katkı sağlamıştır. Bu çalışmada bağımsız 

Kazakistan’da 1991’den beri yürütülmeye başlanılan etnik göçmen siyasetinin 

nedenleri, mevzuatı, özellikleri ve neticeleri ele alınacaktır. 

DÜNYA DEVLETLERİN ETNİK GÖÇ SİYASETİNDEKİ TECRÜBESİ 

Göç, kendi başına bir sosyal, ekonomik ve kültürel bir olgu olmakla beraber göç alan 

ve göç veren ülkede de toplumsal, ekonomik, siyasi ve kültürel dönüşümlere sebep 

olmaktadır. Bunu gözeterek, ülkelerin etnik göç siyasetini devlet seviyesinde 

yürütmenin nedenleri, mevzuatı, özellikleri ve neticeleri ülke bazında ele alınacaktır. 

Almanya 

İki büyük dünya savaşını ve bu savaşlarda milyonlarca insanını kaybeden Almanya, 

İkinci Dünya savaşından sonra ülkesinin yeniden inşası ve gelişmesi için ilk önce insan 

gücünü temin etmesi gerekirdi. İnsan gücü ihtiyacını ilk etapta komşu ülkelerden 

karşılamaya çalıştı, ama bu da yetersiz kalınca, daha uzaktan, güneyden, yani 

Türkiye’den Almanya’ya işgücü göçleri başlamıştı. Türkiye’ye göre ekonomik 



Internation Eurasia Migration Conference 
9-13 October 2018, Turkestan, Kazakhstan   
Proceedings Book 

 

298 

 

durumu ve çalışma şartları daha iyi olan Almanya’ya yüzbinlerce Türk işçi yerleşti ve 

ekonomik bakımdan ülkeyi rahatlattı. 

İkinci Dünya savaşından sonra Almanya, ekonomik ihtiyacı dolayısıyla işgücü 

göçü yanı sıra ülkede önemli ölçüde azalan titüler Alman nüfusunun çoğalması için 

tüm dünyadaki etnik Almanların ülkeye göç etmesini teşvik politikasına 

başvurmuştur.   

Diğer ülkelerden Almanya'ya göç eden etnik Almanlarla ilgili devlet 

politikasının özünde, Alman göçmenlerin Alman vatandaşları ile eşit bir şekilde tüm 

haklara sahip olması ile ilgili Anayasa hükümleri bulunmaktadır. Devletin sağladığı 

geniş sosyal destekler, göçmen Almanların Alman toplumuna hızlı entegrasyonuna 

katkıda bulunmaktadır. Her bir etnik Alman’ın Almanya'ya yerleşme hakkına sahip 

olması, Anayasa’nın 116.maddesinde (Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası, 

2010:107) yazılmıştır. 23 Mayıs 1949 kabul edilen Almanya'nın Anayasa’sında 116-

maddesi şöyledir: 

“Alman vatandaşlığı 

Bu Anayasadaki anlamda Alman, diğer yasal düzenlemeler saklı kalmak üzere, Alman 

vatandaşlığına sahip olanlar veya Alman soyundan olup 31 Aralık 1937 tarihindeki 

Alman İmparatorluğu sınırları içinde kabul edilmiş olan mülteci veya sürgün edilenler 

ile bunların eşi veya füruu. 

30 Ocak 1933 ve 8 Mayıs 1945 tarihleri arasında siyasi, ırkî veya dinî nedenlerle 

vatandaşlıktan çıkarılanlar ve bunların füruu, başvuruları üzerine tekrar vatandaşlığa 

alınırlar. Bunlar, 8 Mayıs 1945’den sonra Almanya’da yerleştikleri ve aksine bir istekte 

bulunmadıkları takdirde vatandaşlıktan çıkarılmış sayılmazlar” (Federal Almanya 

Cumhuriyeti Anayasası, 2010:107).  

Almanya mevzuatında göçmenlerin 11 kategorisi mevcuttur. Göçmen 

kategorisine göre devlet farklı göç ve sosyal politika izlemektedir (Yudina, 2007:136). 

Bu bakımdan, Almanya’nın, güçlü ve detaylı göç mevzuatının, göçmenleri için 

adaptasyon ve topluma entegrasyonları konusunda zengin deneyimi ve tecrübesi 
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mevcuttur. Genellikle, Almanya’ya göçün birkaç ana nedeni vardır: 1.çalışmak 

amacıyla, 2.etnik kökenler nedeniyle (etnik Almanlar ve aileleri) ve 3.siyasi 

mültecilerin göçü. İsrail ise, sadece etnik göçmenleri kabul ediyorsa, Rusya devleti 

göçün birkaç türünü uygulamaktadır: transit, etnik, çalışma ve siyasi (Kasımova, 

İsayeva, 2013:21).  

XX. yüzyılın ikinci yarısında Almanya nüfusunun artışı, göçmenler aracılığıyla 

sağlanmıştır. 1994 yılında Federatif Almanya’daki 7 milyon göçmen, nüfusun %7,8’ini 

teşkil etmiştir (Yudina, 2007:137).  

Demir perdenin çöküşü ile Sovyetler Birliği devletinin dağılımıyla 5 sene içinde 

Almanya’da göçmenlerin sayısının neredeyse 10 kat artması (1986 yılında 43 bin kişi, 

1990 yılında ise 397 bin) (Yudina, 2007:140) Almanya’nın ekonomisini zorladı. Etnik 

göçmenlere istenildiği şekilde ekonomik ve sosyal destek verilemediğinden, 1990 

yılında kabul edilen Kanunla ülkeye giriş şartları zorlaştırılmıştır. Etnik Almanlar da, 

eskisi gibi, Alman soyundan olduklarına dair belge ile Almanya’ya gelip 

yerleşemeyeceklerdi. Etnik göçmenler dâhil olmak üzere, göçmenlerin önce ülke 

dışından başvuruda bulunmaları gerekir ve ancak kabul cevabı geldiği zaman 

Almanya’ya giriş yapabilirler. Bununla birlikte etnik Almanlara yönelik devletin 

sosyal paketleri de azaltılmıştır.  Örneğin, 1991 yılında toplam 520 bin başvuru 

yapılmıştır; ülkeye ise onay alarak sadece 222 bin kişi giriş yapabilmiştir (Vorobyeva, 

2001). 2000 yılında etnik göçmen kotası 225 binden 100 bine kadar azalmıştır (Yudina, 

2007:142). Aynı zamanda, kendisinin Alman olduğunun ve Alman kültürüne ait 

olduğunun delilleri de istenmeye başlanmıştır. Etnik göçmenlerin ülkenin ekonomik 

ve sosyal hayatına olan etkilerini ve etnik göçü azaltmak amacıyla Almanya, en çok 

Alman diasporası bulunan değişik ülkelerle ikili anlaşmalar imzalayarak, etnik 

Almanların toplu yaşadığı bölgelere maddi destek vermeye başlamıştır. Başta Rusya, 

Ukrayna, Kazakistan, Macaristan vb. ülkelerle bu anlaşmalar imzalanmıştır. 1988-2008 

yıllar arasında ülke dışındaki Almanlara destek verilmesi için ülke bütçesinden 1 

milyar avro civarında ödenek sağlanmıştır (Gulina, 2012). Tahminen Almanya dışında 

2,5 milyon Alman yaşamaktadır, onun 2 milyonu BDT ülkelerindedir (Yudina, 
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2007:142). 01 Ocak 2015 tarihi itibariyle Kazakistan’da 181.958 (%1,04) Alman 

yaşamaktadır (Kazakstan Respublikası Statistika Komiteti, 2015).  

Son dönemde göçmen ve mülteciler meselesi Almanya’da toplum tarafından ret 

edilen ve ötekileştirilen, ama bununla birlikte çözümü bulunamayan kangren haline 

gelen bir sorundur. Haziran 2018’de AB liderler zirvesi öncesi Berlin'de Almanya 

Parlamentosu'nda konuşan Merkel, yasa dışı göçün önünün kesilmesi konusunda 

herkesin fikir birliği içinde olduğunu vurgulayarak "Avrupa'nın karşı karşıya olduğu 

birçok zorluk var ama göç Avrupa'nın kaderini belirleyecek faktör olabilir" demesi 

(Keskin, 2016; https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-44642647, Erişim 

20.08.2018) bu meselenin Almanya için ciddiyetini göstermektedir.  

İsrail 

Dünya tarihinde İsrail devletinin kuruluşu, benzeri olmayan ve orijinal olay olduğu 

gibi, bu ülkenin nüfusunun çoğu Yahudi göçmenlerden oluşmaktadır. Yahudiler bunu 

dini nedenlere dayandırmaktadırlar; Yahudilerin inanışlarına göre Filistin bölgesi 

kendilerine Tanrı tarafından vaat edilmiştir. Dolayısıyla Romalılar tarafından 

bölgeden sürüldüklerinden beri yaklaşık 2000 yıldır kutsal topraklara geri dönme 

hayaliyle yaşamışlardır ve bunun için uğraşmışlar. 

XIX yy.’da Avrupa’da hızlı gelişmeye başlayan milliyetçilik, antisemitizmi 

tetiklemiştir. Bu nedenle, XIX. yüzyılın sonundan itibaren Yahudilerin Filistin’e 

kitlesel göçleri başlamıştır. Yahudilerin diasporadan “vaad edilen” Filistin, 

kuruluşundan sonra İsrail devleti topraklarına göçüne “aliyah” adı verilmiştir 

(Karaman, 1996:93). XX. y.y.’da özellikle Birinci Dünya savaşından, Rusya’daki 

Bolşevik devriminden ve Almanya’da Nazilerin iktidara gelmelerinden sonra çok 

sayıda Yahudi bu topraklara göç etmeye zorlanmıştır. Kurulmasından sonra ise, “ulus 

devlet” kurmayı amaç edilen İsrail bilinçli bir şekilde tüm dünyadan Yahudilerin 

İsrail’e göç etmesini teşvik etmekle birlikte bu topraklardaki diğer etnik gruplara ait 

vatandaşları buradan gitmeleri için zorlamaktadır.  

1948 yılına kadar Filistin’e resmi ve gayri resmi olarak 626 bin Yahudi taşınmıştır 

(İmmigratsiyonnaya Politika Zapadnyh Stran: Alternativı Dlya Rossiyi, 2002, 
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Baltabayeva, 2015:215’ten).  1948 yılında İsrail devleti kurulduğu zaman nüfusu 872,7 

bin kişi, onun içinde 716,7 bin (%82) Yahudi idi (Statistical Abstract Of Israel, 2010:85). 

Kuruluşundan beri Yahudilerin “Aliyah” (İsrail’e göç etmesi), demografik stratejisini 

izleyen İsrail’in 2017 yılında nüfusu 8.299.706 kişiye ulaşmış olup, nüfusun %74,7’sini 

Yahudiler teşkil etmiştir (CİA World Fastbook, İsrael, 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/is.html, 

erişim 13.06.2018), İsrail kaynaklarında göre, Nisan 2018’de İsrail nüfusu 8.842.000 kişi 

olup, yani 70 sene içinde ülke nüfusu 10 kat katlamıştır (Vital Statistics: Latest 

Population Statistics for Israel, 2018).  

1950 yılında İsrail Parlamentosu’nda kabul edilen “Geri Dönüş Yasası” 

dünyadaki tüm Yahudilere İsrail’e göç etme, yerleşme ve vatandaşlık hakkı vermiştir. 

1952 yılında kabul edilen “Vatandaşlık Kanunu” ise ülkeye gelen tüm Yahudilerin 

otomatik olarak vatandaşlık almasını sağlamıştır (Ulutaş vd., 2012:20). Kuruluşunun 

ilk 20 yılı içinde İsrail’e çoğunlukla Batı ve Doğu Avrupa, Kuzey Afrika ve Yakın Doğu 

ülkelerinden Yahudiler göç etmişse de, 1968 yılından sonra Batı Avrupa, Kuzey ve 

Güney Amerika ülkelerinden gelen göçmenler fazlalaşırken; 1970’li ve 1990’lı yıllarda 

ise Sovyetler Birliği’nden gelen Yahudilerin sayısı daha çoktu. Örneğin, 1990-1995 

yıllarında BDT ülkelerinden İsrail’e göç eden 700 bin kişi ülke nüfusunu %15,4’e kadar 

arttırdı (Semençenko, 2002).   

İsrail’de göçmenlerin sorunları ile Göçmenlerden sorumlu Bakanlık 

ilgilenmektedir; ülkeye gelen göçmene havalimanında destek paketi ve yerleşim yeri 

seçme imkânı verilmektedir. Devlet konut edinme, iş sağlama konusunda, ayrıca 

kırsal alanlarda yerleşim için destek sağlamaktadır. İş imkânları sağlama konusunda 

devlet yüksek eğitimli, bilimsel, teknik kadrolarının teminine büyük önem 

vermektedir, bu politikanın sayesinde küçük ve genç bir ülke olmasına rağmen, İsrail 

devleti çok güçlü bilimsel teknik potansiyele sahip olabilmiştir.   

Bugünde de İsrail Yahudilerin ülkelerine göç etmelerini teşvik eden politikasını 

devam ettirmektedir ve İsrail’e göç eden Yahudi sayısı her yıl artmaktadır. 2017 

yılında İsrail’e 37.000 göçmen gelmiştir, gelenlerin %27’si Rusya’dan, %25’i 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/is.html
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Ukrayna’dan, %13 Fransa’dan ve %10’u ABD’den gelmiştir. (Vital Statistics: Latest 

Population Statistics for Israel, 2018). İsrail’deki Yuhudi nüfusunun %75’i “sabras”, 

yani İsrail’de doğma büyümedir; 1948’de ise Yahudilerin sadece %35’i bu topraklarda 

doğmuşlardı. (Vital Statistics: Latest Population Statistics for Israel, 2018).  

Ülkede kuruluşundan beri tek bir homojen millet ve ulusun olmaması, İsrail’in 

diğer devletlerden farkıdır. Göçmenleri kabul eden diğer ülkelerde, azınlık halinde 

ülkeye gelen göçmenler, ülkenin yerli çoğunluğunun yaşam tarzına ve kültürüne 

adapte olmaktadır. Farklı bölgelerden, farklı ortamda yetişen ve farklı kültürlerle 

temas eden Yahudileri bir arada toplayan İsrail’de ise, istikrarlı yerli nüfus ve kültür 

tam oluşmamıştır ve göçmenler daha fazla aynı bölgeden göç edenlerle kültürel 

etkileşim halindedirler.  

İsrail devleti, Filistin’den işgal ettikleri topraklarında yerleşim yerlerini kurarak, 

bu yerleşim yerlerine İsrail’e yeni gelen Yahudi göçmenlerin yerleştirilmesini teşvik 

etme politikasını da yürütmektedir. “İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu 

geçtiğimiz aylarda Fransız Yahudilerine İsrail'e göç etmeleri çağrısı yaparak, onları 

işgal altındaki Batı Şeria'ya yerleştirme sözü vermişti” (İsrail'e Yahudi Göçü 2015'te 

Rekor Kırdı, 2016; http://www.haber7.com/ortadogu/haber/1731398-israile-

yahudi-gocu-2015te-rekor-kirdi, Erişim 20.06.2018).  

Rusya Federasyonu 

Bilindiği gibi, Rusya Federasyonu devleti 1991 yılında SSCB’nin dağılmasından sonra, 

onun ardılı olarak ortaya çıkmıştır. Rusya’daki göç hareketleri, bölgedeki siyasi ve 

sosyal süreçleri ile yakından bağlantılıdır. SSCB’nin dağılımıyla gelişen siyasi 

istikrarsızlık ve askeri girişimler tüm Avrasya’da göç hareketlerini tetiklemiştir. 

Bir taraftan, demir perdenin çöküşüyle “hayatını kurtarmak” isteyen vatandaşlar 

Almanya, ABD, İsrail, Yunanistan, Polonya gibi daha gelişmiş ülkelere çok kısa bir 

süre içinde göç etmeye çalışmışlardır. Niteliksel olarak bu göç dalgasıyla Batı’ya 

“beyin göçü” başlamıştır. Diğer taraftan, BDT ülkeleri arasında en gelişmiş ekonomiye 

ve yaşam şartlarına sahip olduğundan, tüm BDT ülkelerinin işçi göçmenleri için çok 

vacip bir merkez olan Rusya, aynı zamanda iç savaş (Çeçenistan, Kafkaslar) 
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bölgelerinden gelen göçmenlerle birlikte SSCB’nin dağılımı müteakip Rusya dışında 

kalan 25 milyon etnik Rus ile de ilgilenmek zorunda kalmıştır. Etnik Rusların çoğu 

Ukrayna ve Kazakistan’da idi (Kravçenko, 2001:503). Bununla birlikte, Rusya 

Federasyonu’nun bünyesindeki diğer yerli halklarını da dikkate alırsak, Rusya’nın 

dışında kalan 28 milyon nüfusu mevcuttu. Bu süreçte Rus dili daha birleştirici unsur 

rolünü oynamıştır. İlk dönemde Baltık ülkelerinden (Letonya, Litvanya, Estonya) 3,7 

milyon kişi ( %60’ı Ruslar) Rusya’ya göç etmiştir. 1989 ve 2002 nüfus sayımlarının 

verilerini karşılaştırdığımız zaman bu yıllar arasında Rusya’da nüfus artışı 5,4 milyon 

gözükmektedir (önceki sayımlar arasındaki artış 1970-1979 yılları arası 200 bin kişi, 

1979-1989 yılları arası 350 bin kişi olmuştur) (Fedotovskaya, 2003:56). Bu rakamlar, 12 

yıl gibi kısa bir süre içinde tahmin edilemez nüfus artışının doğal artıştan ziyade siyasi 

ve sosyal sebeplerden kaynaklandığını göstermektedir.  

Rusya topraklarının büyüklüğünü, farklı kültürlere sahip halkları bir Federasyon 

içinde birleştirdiğini, farklı bölgelerin farklı iklim, sosyal gelişme ve etnik yapılarını 

dikkate aldığımız zaman, göçler bakımından bu gibi ana hatlarını belirleyebiliriz: ülke 

içinde az gelişmiş veya iklimi sert bölgelerden gelişmiş veya daha yumuşak iklimi olan 

bölgelere göçler; BDT ülkelerinden Rus nüfusunun Rusya’ya göçü; etnik çatışma veya 

askeri hareketler bölgelerinden iç istikrarlı bölgelere göç; çoğunluğu gayri resmi olan 

ülke dışından Rusya’ya göçler (Çin, Kore, Vietnam, İran, Afganistan, Hindistan vb.). 

Rusya göçmenlerini 3 kategoride ele almaktadır: Rusya’ya çalışmak için gelen 

ekonomik göçmenler; Rusya’ya sığınan siyasi göçmenler ve Batı’ya göçmek isteyenler 

transit göçmenler. İlk dönemlerde göçmenlerin çoğu gayri resmi idi, değişik bilgilere 

göre Rusya’da 700 bin-4,5 milyon arasında gayri resmi göçmen bulunmakta idi 

(Natsiyonalnıy doklad OON o polojeniyi v oblasti narodonaseleniya v Rossiyskoy 

Federatsii v 1994-1998 gg., 1999:6).  

Rusya’daki göç ve göçmen mevzuatı, 1992 yılında kabul edilen “Mülteci ve 

Yerinden Edilmiş Kişilere Yardım Tedbirleri Hakkında” 135 sayılı Kanunla 

(http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102014983&rdk=5, Erişim 

25.06.2018) oluşturulmaya başlamıştır. 1993 yılından itibaren ülkedeki göç hareketleri 
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devletin kontrolü altına alınmaya ve ilgili birimler kurulmaya başlandı. BDT 

ülkelerinin çoğu ile bu konuda ikili anlaşmalar imzalandı. Kendi imkânlarıyla 

Rusya’da yerleşemeyen göçmenler için “Yerinden Edilmiş Olanların Geçici Kabul 

Merkezi” kurulmuştur.  

1990'ların ilk yarısında savaş ve etnik çatışmalar bölgelerinden kaçan 

göçmenlerin yerleştirilmesi, göç politikasının önemli bir parçası oldu. Öncelikle, acil 

olağanüstü durumlarda kitlesel olarak gelen göçmenlerin yerleşimi için mültecilerin 

geçici konaklama merkezlerinin ağı kurulmuştur; aynı zamanda, bu merkezlere daimi 

ikamet düzenlemesi sürecinde olan sosyal güvencesi olmayan kişiler de 

yerleştirilmiştir. 1994-1995 yıllarında bu merkezler ve geçici konaklama ağı zirve 

sayısına ulaşmıştır: 90 merkezde 20 bin aile kalmıştır. O dönemde merkezler 95 bin 

kişi kabul etmiştir, onun içinde 65 bini Çeçen Cumhuriyeti’nden gelenlerdi 

(Baltabayeva, 2015:225).  

1992 yılından itibaren sosyal destek, göçmenlerin ikamet yerine göre verilmeye 

başladı, mülteci ve göçmenler çocuklarının spesifik adapte sorunlarının ortaya 

çıkması, kabul edilen “Mülteci ve Göçmen Ailelerin Çocukları” adlı federal 

programının kabul edilmesinin nedeni olmuştur. 1996 yılından itibaren RF 

Cumhurbaşkanı'nın kararıyla (http://kremlin.ru/acts/bank/8909 Erişim 28.06.2018) 

federal ve yerel düzeydeki göç programlarının bir biriyle koordineli şekilde çalışmaya 

başlaması, göçmenlere daha verimli destek verilmesini sağlamıştır. 24 Mayıs 1999 

tarihinde  “Yurt Dışındaki Yurttaşlara İlişkin Rusya Federasyonu’nun Devlet 

Politikası” adlı Federal Kanunu kabul edilmiştir (https://xn--b1aew.xn-

p1ai/upload/site1/document_text/temp/__1472546705_293/fz_99_new_pdf.pdf 

Erişim 15.07.2018). 

Bu Kanunun “Yurttaşlarla İlgili Rusya Federasyonu Devlet Politikasının İlkeleri 

ve Hedefleri” başlıklı 5 Maddesinde: “1.Yurttaşlarla İlgili Rusya Federasyonu Devlet 

Politikası, Rusya Federasyonu’nun iç ve dış politikasının ayrılmaz bir parçasıdır; 

Rusya Federasyonu Anayasasına, Rusya Federasyonu’nun uluslararası anlaşmalarına, 

Rusya Federasyonu’nun mevzuatına uygun olarak bu Federal Kanunla belirlenen 
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amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı, 

devlet yönetim organları ve Rusya Federasyonu bünyesindeki birimlerin yönetim 

organları tarafından alınacak hukuki, diplomatik, sosyal, ekonomik, örgütsel, bilişim, 

eğitim, kültür vb. alanlardaki önlemlerin bir bütünüdür” denilmiştir; 13. Maddesinde 

ise, “Rusya Federasyonu’nun devlet yönetim organları ve Rusya Federasyonu'nun 

bünyesindeki birimlerin devlet yönetim organları, yurttaşların gönüllü olarak Rusya 

Federasyonu'na yerleşmelerini teşvik eder” denilmektedir.  

SSCB’nin dağılımından sonra ekonomik olarak kendini toparlayabildikten sonra, 

Rusya Cumhurbaşkanı’nın 637 saylı ve 22.06.2006 tarihli kararıyla “Yurtdışında 

Yaşayan Yurttaşların Rusya Federasyonu’na Gönüllü Olarak Yerleşmelerinin 

Desteklenmesi ile ilgili Devlet Programı” 

(http://government.ru/programs/471/about/ Erişim 18.06.2018) kabul edilmiştir. 

2012’ye kadar 6 yıl için kabul edilen devlet programı, yurt dışında yaşayan yurttaşların 

potansiyeli ile Rus bölgelerinin kalkınması ihtiyaçları ile birleştirilmesini 

amaçlamıştır.  Devlet programının hedefleri olarak, yurttaşların Rusya 

Federasyonu'nda daimi ikamet için gönüllü olarak göçmeleri sürecinin teşvik edilmesi 

ve organize edilmesi; bölgelerin sosyal ve ekonomik olarak kalkınmasının 

desteklenmesi; başta öncelikli olarak belirlenen yerleşim alanları* olmak üzere, 

demografik  problemlerin çözümü belirlenmiştir.   

RF Cumhurbaşkanı’nın 1289 sayılı ve 14.09.2012 tarihli kararıyla bu devlet 

programı daha da geliştirilmiş ve süresiz olarak devam ettirilmiştir. 2012 yılında kabul 

edilen 2025 Rusya Federasyonu Devlet Göç Politikası Konseptinde devlet göç 

politikasının amaçları arasında, “Rusya Federasyonu nüfusunun devamlı artışını ve 

istikrarını sağlamak”;  “Rusya Federasyonu ekonomisinin işgücü, modernizasyon, 

yenilikçi gelişim ihtiyaçlarının karşılanmasına ve rekabet gücünün yükselmesine 

destek vermek” diye belirtilmiştir (http://kremlin.ru/events/president/news/15635 

                                                 
* İnsan gücüne ihtiyacı olan Rusya Federasyonu’nun, genellikle kuzey sınırlarında, Sibirya ve Uzak 
Doğu bölgeleri: Buryatiya, Baykal Ötesi, Kamçatka, Primorye, Habarovsk bölgesi, Amur bölgesi, 
İrkutsk bölgesi, Magadan bölgesi, Sahalin bölgesi ve Yahudi Otonom Eyaleti. Bu bölgelere yerleşen 
yurttaşlara devlet en üst seviyede ekonomik ve sosyal destek sağlamaktadır.  
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Erişim: 09.08.2018). Demografik gelişme hedefi olarak ta, BDT ülkeleri gösterilmiştir.  

Bununla birlikte, Konsept’te göçmenlerin uyumu ve topluma entegrasyonu için 

gerekli koşulların oluşturulması, onların hak ve özgürlüklerinin korunması, sosyal 

güvenliğinin sağlanması, Rusya Federasyonu devlet göç politikasının önemli 

unsurları olduğu belirtilmiştir.   

KAZAKİSTAN’IN ETNİK GÖÇMEN POLİTİKASI 

Kazakistan Cumhuriyeti bağımsızlığına kavuştuğu 1991 yılında Kazaklar kendi 

topraklarında etnik azınlık haline geldiğinden ve genel nüfus toplamının da çok düşük 

olduğundan (dünya sıralamasında yüz ölçümü bakımından 9.sırada, nüfusu 

bakımından 63.sırada (1991 yılında 16,45 milyon yer almakta) Kazakistan Cumhuriyeti 

için nüfusun arttırılması meselesi stratejik öneme sahiptir. Buna ilaveten, Sovyetler 

Birliği'nin dağılmasından sonra Kazakistan’da Rus nüfusunun Rusya’ya göç 

etmesinden dolayı önemli nüfus kaybı yaşanmıştır. 10 yıl içinde Kazakistan’daki başta 

Slav etnik gruplarından Rus (2 milyon civarında) ve Ukraynalılar (500 bin civarında), 

Almanlar (1 milyon civarında) kendi ülkelerine göç etmeleri sonucunda ülke nüfusu, 

Kazakistan nüfusunun doğum oranının artmasına rağmen, büyük bir oranda 

azalmıştır ve 2002 yılında en düşük noktasına (14.851 bin kişi) gelmiştir.  Kazakistan, 

1989 nüfus oranına ancak 2010 yılında ulaşabildi (Çetin, 2015:117).  Bu nedenlerle, 

Kazakistan çok kısa sürede çok hızlı bir şekilde nüfusunu arttırması ve özellikle de 

Kazak nüfusunu çoğaltması gerekirdi. Nüfus potansiyelini yükseltme sorununun 

dünyada iki çözüm yolu mevcuttur: iç kaynaklardan (doğum oranının yükseltilmesi, 

hayat süresinin arttırılması) ve dış kaynaklardan (ülke dışından göçmenlerin ülkeye 

dönmesinin teşvik edilmesi). Bağımsızlığın ilk yıllarından itibaren Kazakistan stratejik 

öneme sahip bu iki konuda verimli devlet politikasını yürütmeye çalışmaktadır. 

Bağımsızlığın ilk döneminde kuzey bölgelerindeki Rus nüfusu yoğunluğundan 

kaynaklanan, bu bölgelerinin Rusya’ya geçmesi tehlikesini önlenmek amacıyla Kazak 

nüfusunun kuzey bölgelere (Rusya ile sınırda) yerleşmesi teşvik edilmiştir ve 1997 

yılında ülke başkenti güneydeki Almatı’dan ülke merkezinde yer alan Astana’ya 

taşınmıştır. Böylece Rus nüfusu çok olan Merkezi Kazakistan 15-20 sene içinde Kazak 
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nüfuslu bölgeye dönüşmüştür.  Ülkede uzun vadeli doğum ve çok çocuklu ailelerin 

teşviki ve sosyal devlet destek programları yürütülmektedir, ama doğal olarak, nüfus 

artışında ülke dışından göçmen getirme sürecinin neticeleri daha hızlı ve daha net 

şekilde görüldüğü malumdur. Bu nedenle, bağımsızlığın ilk yıllarından itibaren 

Kazakistan yurt dışında yaşayan yurttaşların Kazakistan’a göç etmelerini teşvik etme 

siyasetini yürütmüştür. Netice olarak, 2015 yılının ilk çeyreği sonunda Kazakistan 

halkının %5,5 ülke dışından gelen etnik Kazaklardan ibaretti 

(https://www.kazpravda.kz/news/obshchestvo/za-25-let-v-kazahstan-pribili-

pochti-1-mlnoralmanov, Erişim 15.08.2018; Kazakstan Respublikası Enbek jane halıktı 

Âlevmettik Korğau Ministrliği, 2015a). 

Bağımsızlığı kazanma döneminde ülke dışında yaşayan ve sonra Kazakistan’a 

göç eden etnik Kazaklara “oralman” terimi kullanılmaktadır. Kazak dilinde bu “geri 

dönen” anlamına gelir.  Bununla birlikte, “oralman” terimi geçici bir sosyal ve 

ekonomik nitelik taşımaktadır; devletin desteğiyle Kazakistan’a gelen ve ülkede 

sağlanan birçok kolaylıktan yararlanabilen etnik Kazaklar, zaman içerisinde 

kolaylaştırılmış bir şekilde Kazakistan vatandaşlığını almaktadır.  

Kazakistan bağımsızlığının ilanından bir ay öncesinde, 18 Kasım 1991’de 

Kazakistan Hükümeti’nin  "Diğer Cumhuriyetler ve Yabancı Ülkelerden Kazak Sovyet 

Sosyalist Cumhuriyeti’nin Kırsal Alanlarda Çalışmak İsteyen Köklü/Yerli Millet 

Temsilcilerinin Taşınmasının Düzeni ve Koşulları Hakkında" (Status of Oralmans in 

Kazakhstan, 2006:10) kararnamesi yayınlandı. O dönemde, Kazakistan’ın, eski 

vatandaşlarına kendi ülkelerinde bir iş bulabilmek için yardım etmenin tek yolu bu 

idi, çünkü devletlerarası anlaşmalar için Kazakistan’ın henüz yasal imkânı yoktu. 

Bunun neticesinde 1991-1992 yıllarında Kazakistan’a 61.609 etnik Kazak gelmiştir 

(Status of Oralmans ın Kazakhstan, 2006:10). 26 Haziran 1992’de "Ülkeye Göç 

Hakkında" Kanun (https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1001223 Erişim 

01.08.2018) kabul edilmiştir. Bu Kanun’un 1. maddesi uyarınca, etnik Kazaklara "tarihi 

vatanına" geri dönme hakkı tanınmıştır. Beklenen büyük göç akımlarını kontrol etmek 
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için, Kanun göç kotasının belirlenmesini ve etnik göç konularında uzmanlaşmış bir 

idari biriminin kurulmasını öngörmüştür. 

1993 yılından itibaren vatanına geri dönmek isteyen Kazaklar için devlet her sene 

için ayrı kota belirlemeye başladı. Göç kotasının belirlemesinde ülkenin ekonomik 

durumu dikkate alınmıştır. Her takvim yılı için ayrı belirlenen kota oranı Kazakistan 

Cumhurbaşkanı kararı ile onaylanmaktaydı. 1993 yılında devlet 10.000 aile için kota 

tahsis etti ve yaklaşık 40.000 kişi Kazakistan’a dönebilmiştir (Tablo 1). Tabloda 

görüldüğü gibi, ülkenin ekonomik durumuna bağlı olarak 90’lı yıllarda kota oranı 

önemli ölçüde değişiyor ve düşüyordu. 1993 yılı kotasına ancak 2004 yılı ulaşıla 

bilindi; 2005 yılından itibaren kota artmaya başladı. Kazakistan’da kota sistemi 2012 

yılına kadar uygulanmıştır.  

Tablo 1. 1993-2011 yıllar arasında devlet tarafından tahsis edilen Oralman kotası 

Yıl 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Aile 

sayısı 

10000 7000 5000 4000 2200 3000 500 500 600 

Yıl 2002 2003 2004 2005 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Aile 

sayısı 

2655 5000 1000

0 

1500

0 

 

1500

0 

1500

0 

1500

0 

2000

0 

2000

0 

2000

0 

Kaynak: Status of Oralmans in Kazakhstan, 2006:10, 27.12.2004 tarihli ve 1508 sayılı 

K.C. Cumhurbaşkanı Kararı (2005-2007),  15.02.2008 tarihli ve 137 sayılı K.C. 

Cumhurbaşkanı Kararı (2008),  17.11.2008 tarihli ve 690 sayılı K.C. Cumhurbaşkanı 

Kararı (2009-2011). 

Kota uygulaması, Oralmanların Kazakistan’a geri dönmesini kısıtlamamaktadır. 

Kota, devletin sağladığı sosyal paketten yararlanmasını sağlamaktadır. Almanya gibi 
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diğer ülkelerden farklı olarak, ülkeye giriş yapmak ve ikamet etmek için Kazakistan, 

kotaya dâhil olunması şartını aramamaktadır. Bu nedenle, bazı dönemlerde 

Kazakistan'a kota dışında gelen ve yerleşen Kazakların sayısı artmıştır.  

13 Aralık 1997 tarihinde Oralmanların statüsünü, görev ve sorumluluklarını, göç 

sürecini, tanınan kolaylıkları ve ilgili organların sorumluluklarını belirleyen 

Kazakistan Cumhuriyeti’nin 204-1 sayılı “Nüfus Göçü Kanunu” kabul edilmiştir 

(http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z970000204_ Erişim: 11.07.2018). Bu Kanun, göç 

alanında sosyal ilişkileri, göç sürecinin hukuki, ekonomik ve sosyal temelleri yanı sıra 

vatanlarına dönen birey ve aileler için yeni yerleşim yerinde gerekli yaşam 

koşullarının sağlanmasını düzenledi. Göç düzenlemelerinin temel prensiplerinden 

biri, Kazakların tarihi vatanlarına geri dönüşü, yerleştirme organizasyonu, istihdam 

edilmesi ve diğer sosyal destek ve yardımlarının sağlanması için kapsamlı destek 

sağlamak olarak belirtilmiştir.  

28 Ağustos 2007 tarihli Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın 399 sayılı 

kararıyla “2007-2015 için Kazakistan Cumhuriyeti’nin Göç Politikaları Konsepti” 

kabul edilmiştir (http://adilet.zan.kz/rus/docs/U070000399_ Erişim: 11.07.2018). Bu 

Konsept, Kazakistan Cumhuriyeti’nde mevcut olan göç süreçlerini yönetim 

mekanizmalarının kalitesinin arttırılmasını ve yeni yönetim mekanizmalarının 

geliştirilmesini amaç edinmiştir. Konsept hedeflerinin arasında, “yurt dışında yaşayan 

Kazakların dönüşünü teşvik etmek”; “göçmenlerin hızlı adaptasyonu ve 

entegrasyonunu kolaylaştırmak ve teşvik etmek”; devletin “bölgesel kalkınma 

stratejisine uygun olarak göçmen iskanının optimizasyonu ve teşviki” konuları 

belirtilmiştir.   

Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti’nin 02 Aralık 2008 tarihli ve 1126 sayılı 

kararıyla “Nurlı Köş” (Nurlu Göç) devlet programı onaylanmıştır 

(http://adilet.zan.kz/rus/docs/P080001126_ Erişim: 11.07.2018). 2009-2011 yılları 

için hazırlanan bu programın amacı, Kazakistan Cumhuriyeti topraklarına çalışmak 

için gelen etnik göçmenlerin, Kazakistan'ın eski vatandaşlarının ve ülkenin yoksun 

bölgelerinde yaşayan Kazak vatandaşlarının rasyonel iskânı ve istihdamına yardım ve 
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destek vermektir.  2009 yılından itibaren Oralman kotası 20 bin aileye kadar 

yükselmiştir ve sosyal destek için bütçede 130 milyon dolar ayrılmıştır. 2009 yılına 

kadar Kazakistan mevzuatında göç süreçleri ile ilgili 200’den fazla Kanun ve yasal 

belge kabul edilmiştir (FİDH Kazahstan/Kırgızstan Raporu, 2009:34). Bunların 

arasında Oralmanlar için bütçeden ayrılan ödenekler, verilen sosyal yardım ve 

destekler, ev yapımı için devlet arsalarından arsa temini, geçici yerleşim merkezleri, 

Oralman statüsü ve kotaları vb. yasal belgeler.  Bu gelişmiş mevzuat, bu meselenin 

ülke kalkınması için ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. 

Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti’nin 20 Mart 2014 tarihli ve 248 sayılı 

kararıyla Oralmanların öncelikli yerleşim bölgeleri belirlendi: Akmola Eyaleti, Atırau 

eyaleti, Doğu Kazakistan Eyaleti, Batı Kazakistan Eyaleti, Kostanay Eyaleti, Pavlodar 

Eyaleti ve Kuzey Kazakistan Eyaleti (http://normativ.kz/view/106742/ Erişim: 

09.07.2018). Haritaya bakıldığı zaman bu Kazakistan’ın kuzeyinde olan ve Akmola 

Eyaleti hariç Rusya ile sınırda olan eyaletlerdir; Akmola Eyaleti ise Kazakistan’ın yeni 

başkenti Astana’nın bulunduğu eyalettir. Bu kararın sebepleri, bu bölgelerde genel 

olarak nüfusun, özellikle de Kazak nüfusun az olması ve son dönemde bölgede olan 

siyasi olayların olumsuz etkilerinin tedbiri diyebiliriz.  

Ancak Oralmanların durumunu ve yerleştikleri bölgeleri dikkate alarak, 

Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti’nin 08 Temmuz 2014 tarihli ve 783 sayılı kararıyla, 

Oralmanların yerleşim bölgeleri olarak Almatı ve Astana hariç Kazakistan’ın tüm 14 

eyaleti belirlenmiştir (http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1400000783 Erişim: 

09.07.2018). 

2012 yılında kota uygulamasının ve bazı maddi desteklerin iptal edilmesiyle 

birlikte, son yıllarda ülkeye gelen Oralmanların sayısında ciddi düşüş görülmektedir. 

2013 yılında 33.952 Oralman, 2014 yılında 8.247 Oralman, 2015 yılının 01 Ekim’e kadar 

3.012 Oralman Kazakistan’a yerleşmiştir. (Kazakstan Respublikası Enbek jane Halıktı 

Âlevmettik Korğau Ministrliği, 2014; Kazakstan Respublikası Enbek jane Halıktı 

Âlevmettik Korğau Ministrliği, 2015a; Kazakstan Respublikası Enbek jane Halıktı 

Âlevmettik Korğau Ministrliği, 2015b).  

http://normativ.kz/view/106742/
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1400000783


Uluslararası Avrasya Göç Sempozyumu 
9-13 Ekim 2018, Türkistan/Kazakistan   
Tam Metin Bildiri Kitabı 

 

311 

 

Bu düşüşü önlemek ve etnik Kazakların vatanına dönmelerini teşvik etmek 

amacıyla, Kasım 2015’te Kazakistan Parlamentosu Senatosu, Oralmanlar için yeni 

sosyal paketi öngören yeni “Göç ve İstihdam Kanunu” kabul etmiştir (Kazakstan 

Respublikası Enbek jane Halıktı Âlevmettik Korğau Ministrliği, 2015с). Sosyal paket 

ile “Oralman” statüsünün verilmesi ve sosyal yardımdan yararlanması kolaylaştırıldı; 

vatandaşlık alınması süresi, oturum izninden sonra 4 yıldan 1 yıla kadar indirildi; 

üniversite eğitimi için ayrı kontenjanlar açıldı; devletin belirlediği bölgelerde 

yerleşmesinde konut ve iş olanakları genişletildi 

(Kazakistan’da  Oralmandar  İçin  Yeni  Sosyal  Paket, 2015:1). Akabinde 2016 yılında 

Kazakistan’a 33.754 Kazak (16 bin aile) dönmüştür 

(https://informburo.kz/novosti/za-gody-nezavisimosti-v-kazahstan-vernulis-bolee-

1-mln-etnicheskih-kazahov.html Erişim 10.06.2018). 2016 yılında öncelikli yerleşim 

için 7 eyalet belirlenmiştir. Bu bölgelere yerleşen Oralmanların taşınma masrafları ve 

1 yıllık kira bedeli ödenmiştir. 2017 yılında 2,7 bin kişiye ödeme yapılması 

planlanmıştı. (https://informburo.kz/novosti/za-gody-nezavisimosti-v-kazahstan-

vernulis-bolee-1-mln-etnicheskih-kazahov.html). Oralmanların, Kazak nüfusu çok 

yoğun olan ülkenin güneyinden, Slav nüfusu yaygın olan kuzeye göç etmeleri ve 

yerleşmelerini teşvik etme siyaseti devam etmektedir.  

Kazakistan Hükümeti’nin 602 sayılı ve 29.09.2017 nolu kararıyla “2017-2021 

yılları için Kazakistan Cumhuriyeti Göç Politikası Konsepti” 

(https://www.zakon.kz/4883043-utverzhdena-kontseptsiya-migratsionnoy.html 

Erişim 10.06.2018) kabul edilmiştir. Bu belge, ülkedeki tüm göç süreçlerini yönetim ve 

kontrol altına almaya çalışmıştır. 

Kazakistan Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bilgilerine 

göre, 1991 yılından itibaren 2017’ye kadar Kazakistan’a 1 milyondan fazla Kazak 

dönmüştür. (Kazakstan Respublikası Enbek jane Halıktı Âlevmettik Korğau 

Ministrliği, 2015b; https://www.zakon.kz/4883043-utverzhdena-kontseptsiya-

migratsionnoy.html). Bu Kazakistan nüfusunun %5,5’ini oluşturmuştur. Oralmanların 

çoğu Özbekistan’dan (%61,6) gelmiştir; Çin’den %14,2, Moğolistan’dan %9,2, 

https://informburo.kz/novosti/za-gody-nezavisimosti-v-kazahstan-vernulis-bolee-1-mln-etnicheskih-kazahov.html
https://informburo.kz/novosti/za-gody-nezavisimosti-v-kazahstan-vernulis-bolee-1-mln-etnicheskih-kazahov.html
https://www.zakon.kz/4883043-utverzhdena-kontseptsiya-migratsionnoy.html
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Türkmenistan’dan %6,8,  Rusya’dan %4,6 ve diğer ülkelerden %3,7 Oralman 

Kazakistan’a gelmiştir. 

Özbekistan, Moğolistan, Kırgızistan, Rusya Federasyonu, İran, Afganistan, 

Türkiye ve diğer ülkelerden gelen Oralmanlar aynı etnik köklere sahiptir. Kazakistan 

dışında azınlık halinde 70 yıl veya daha fazla süre yaşamalarına rağmen çoğu zaman 

kendi dilini, milli kültürünü ve geleneklerini korumayı başaran Oralmanlar, aynı 

zamanda yurt dışında farklı ülkelerdeki diğer yerel kültürlerin mirasını da 

Kazakistan’a getirmektedirler. Bu bakımdan Kazak kültürünün korunmasına ve 

zenginleştirilmesine vesile olmaktadır. 

Kazakistan Cumhuriyeti Oralmanlara yönelik devlet destek programlarını 

geliştirmekte ve gerçekleştirmektedir. Bununla birlikte, Oralmanların Kazakistan 

toplumuna sosyal ve ekonomik adaptasyon, eğitim ve barınma gibi sorunları 

mevcuttur.  

SONUÇ 

XXI. yüzyılın gündemine daha çok olumsuz yönüyle giren göç meselesi, bazı ülkeler 

için gördüğünüz gibi, ülkeyi ve ulusu kurtarma, devleti geliştirme, İsrail için devleti 

kurmak için bulunmaz bir çözüm olmuştur. Nüfusu azalmakta ve azınlıkta olan 

ülkeler için yurt dışında yaşayan yurttaşlarını tarihi vatanına davet etmek, göçmelerini 

teşvik ve organize etmek, ekonomik ve sosyal destek paketlerini sağlamak bu ülkeler 

için tek çaredir. , 

Etnik göç siyasetini yürüten ülkelerin farklı tarihi geçmişi, farklı siyasi, ekonomik 

ve sosyal şartları, farklı amaçları ve farklı hedefleri vardı. Birleştiren unsur ise, kendi 

yurttaşlarına değer vermesi ve imkanı olduğu kadar şartların sağlanmasıdır.  

BM Nüfus Bölümünün yayınladıkları raporları dikkate alırsak, gelecek elli yılda 

özellikle Avrupa’nın nüfusu azalacaktır. Bununla birlikte, Avrupa’nın titüler 

nüfusunun yaşlanması ve azalmasının yanı sıra son dönemdeki kaotik göçlerin son 

varış noktası Avrupa olduğunu dikkate alırsak, etnik göçlerin teşvik edilmesi meselesi 

birçok ülkenin gündemine gelebileceğini tahmin edebiliriz. Çünkü milli özelliklerinin 
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korunması ve geliştirilmesi, milli dilin ve kültürün yaşatılması ancak devletin desteği 

ve titüler nüfusunun çoğunluğuyla mümkündür. 
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 Refik Halid Karay’ın ‘’Eskici’’ Adlı Hikâyesinde Göç İzleği  
 

Güzel SATIK1  
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi 

 
Özet 

Bireylerin, kitlelerin coğrafi anlamda geçici veya kalıcı olarak yer değiştirmelerine göç 
denir. Değişen çağ ve koşulların da etkisiyle, çeşitli disiplinlerden gelen bilim 
adamlarınca farklı tanımlanan ulusal ve uluslararası göç olgusu; tarih boyunca 
bireylerin ve toplumların yaşamını ekonomik, siyasi, sosyo-kültürel ve psikolojik 
açıdan etkileyen bir süreç olmuştur. Zorunlu veya gönüllü olarak gerçekleştirilen 
göçler, Türk edebiyatı metinlerinde de önemli bir izlek olarak yer almıştır. Refik Halid 
Karay‟ın 1922-1938 yılları arasındaki sürgün dönemini anlattığı Gurbet Hikâyeleri 
içerisinde yer alan Eskici adlı hikayesi, göç izleğinin ele alınışı açısından dikkate değer 
bir eserdir. Bu çalışmada, Refik Halid Karay‟ın öykücü yönü ve yazarın Eskici adlı 
hikâyesinin başkahramanı Hasan‟ın bilmediği bir coğrafyada yaşadığı yabancılık, 
yalnızlık, özlem, ana dili yoksunluğu gibi duygular göç etkenli yan izlekler olarak 
incelenecek ve değerlendirilecektir.  
Anahtar Kelimeler: Göç, Refik Halid Karay, Eskici, Gurbet Hikâyeleri  
 

Migration Theme in Refık Refik Halid Karay's ‘’Eskici‘’ Story 
Abstract 

The phenomenon of national and international migration, defined differently by 
scientists from various disciplines, and has been considered as an economic, political, 
socio-cultural and psychological process that affects the lives of individuals and 
societies throughout history. Forced or voluntary migrations that took place have left 
important traces in Turkish literature texts. Refik Halid Karay's story of exile between 
1922-1938 is a remarkable work in terms of the handling of immigration theme. In this 
study, the storytelling aspect of Refik Halid Karay and the author's story Eskici will be 
examined and evaluated as the side-effects of emotions such as alienation, loneliness, 
longing, lack of mother tongue in a geography that Hasan does not know.  
Keywords: Migration, Refik Halid Karay, Eskici, Gurbet Hikâyeleri  
 

GİRİŞ  

Göç, insanın tarih sahnesine çıktığı yüzyıllardan günümüze dek süregelen bir 

olgudur. Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük’te “Ekonomik, toplumsal, siyasi 

sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim 

yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, taşınma, hicret, muhaceret” (2011: 954) 

                                                 
1 Öğretim Görevlisi, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Hazırlık Fakültesi, 
Türk Dili Bölümü, guzelsatik@ayu.edu.kz 
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olarak tanımlanan göç kavramı; bireylerin ve toplumların yaşamını ekonomik, siyasi, 

sosyo-kültürel ve psikolojik açıdan etkileyen bir süreç olmuştur.  

Maddi veya manevi gerekçelerden dolayı bulundukları mekânı terk ederek 

başka bir mekâna göç eden bireyler, bireysel ve toplumsal anlamda bir değişim ve 

dönüşüm süreci geçirirler. Ait oldukları toplumun gelenek, görenek ve kültür 

unsurlarını yaşatmak ile terk etmek ikilemini yaşamalarının yanı sıra göç ettikleri 

mekâna uyum sağlamaları noktasında da birtakım problemlerle karşılaşırlar. Bu 

bağlamda göç edilen toplumun sosyo-kültürel yapısı, dil ve din algısı, ekonomik ve 

politik oluşumları, gelişmişlik düzeyi gibi dinamikler, bireylerin topluma uyum 

sürecini etkileyen unsurlardır.  

Göç olgusu, insanın var olduğu her coğrafyada gerçekleşir ve göçleri ortaya 

çıkaran etkenler evrensel niteliktedir. Özellikle savaşlar, doğal afetler, ekonomik, 

siyasi, sosyal ve psikolojik nedenler, göçlerin belirleyici faktörleri olarak 

bilinmektedir. Göçün yaşanmasına neden olan bu unsurlar, göç öncesinde, göç 

sürecinde ve sonrasında bireyleri ve toplumları büyük ölçüde etkilemiştir.  

Sosyal bir varlık olan insanı; insanın duygu, hayâl ve fikir dünyasını yansıtan, 

aydınlatan her edimi kendine özgü bir biçemle topluma sunan edebiyat, tarihsel süreç 

içerisinde göç olgusuna sıkça yer vermiştir. “Bu çerçevede, edebî eserlerde göç olgusu 

ve göç eden insanların yaşadığı travmalara yer verildiğini görmek mümkündür” 

(Yakar, 2017: 341). Modern Türk öykücülüğünün önemli yazarlarından Refik Halit 

Karay’ın 1922-1938 yılları arasındaki sürgün dönemini anlattığı Gurbet Hikâyeleri 

içerisinde yer alan Eskici adlı hikayesi, göç izleğinin ele alınışı açısından dikkate değer 

bir eserdir.  

Bu çalışmada, Refik Halid Karay’ın öykücü yönü ve yazarın Eskici adlı 

hikâyesinin başkahramanı Hasan‟ın bilmediği bir coğrafyada yaşadığı yabancılık, 

yalnızlık, özlem, ana dili yoksunluğu gibi duygular göç etkenli yan izlekler olarak 

incelenecek ve değerlendirilecektir.  
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1. REFİK HALİD KARAY VE HİKÂYECİLİĞİ  

Türk edebiyatında romancı, denemeci, eleştirmen, gazeteci, mizah yazarı, öykücü gibi 

pek çok sıfatla anılan Refik Halid Karay, edebiyat tarihçilerimizce öykü türünün öncü 

isimlerinden biri kabul edilmektedir.  

1888’de İstanbul’da dünyaya gelen Refik Halid Karay, anne ve baba tarafından 

soylu bir aileden gelir. Babası Maliye Başveznedarı Mehmet Halid Bey, annesi ise 

Kırım Hanları soyundan Nefise Ruhsar Hanım’dır. Karay, Osmanlı sarayına müntesib 

olan ailesi sayesinde çok iyi bir eğitim almış ve mükemmel denebilecek bir çocukluk 

dönemi geçirmiştir. Refik Halid’in karakterinin ve edebi yönünün gelişmesinde en 

büyük rol ise annesi Nefise Ruhsar Hanım’a aittir. Annesinin Refik Halid’e eski zaman 

anlatılarını aktarırken kullandığı canlı İstanbul Türkçesi, yazarın sonraki yıllarda 

Türkçeyi en iyi kullanan yazarlardan biri olmasını sağlar. Nihat Sami Banarlı Resimli 

Türk Edebiyatı Tarihi adlı eserinde, bu konuyla ilgili fikirlerini şöyle ifade eder: “Refik 

Halid, güzel Türkçesini, Kırım Hanları neslinden olan annesinden, ev ve 

mahallerindeki İstanbul ve aile lisanından öğrenmiştir” (Banarlı, 1971:1205). Aile 

içerisinde iyi bir eğitim aldıktan sonra “İlkokula Vezneciler’deki Şemsü’l-Maarif 

Mektebi’nde başlayan Karay, on iki yaşında Mekteb-i Sultanî’nin yatılı kısmına verilir. 

Altı yıl boyunca bu okula devam eden Refik Halid Karay, daha sonra müdür 

yardımcısı Monseiur Feuillet ile yaşadığı bir tatsızlıktan dolayı okulunu bırakır” 

(Zengin, 2013: 1). Bu okul macerasının ardından babasının da isteğiyle 1907 yılında 

“hukuk mektebi” ne girer. Bu dönemde ayrıca Maliye Nezareti “Devair-i Merkeziye 

Kalemi” nde memur olarak çalışmaya başlar. Ancak memuriyete alışamayan Refik 

Halid, bir süre sonra hem memurluktan hem de okuldan ayrılarak Servet-i Fünûn’da 

gazeteciliğe adım atar. “Gazeteciliğe Servet-i Fünun dergisinde başlayan Refik 

Halid’in imzalı tek yazısı Ayşe‟nin Talii adlı hikayedir. Faik Sabri‟nin çıkardığı Muhit 

dergisinde 1909 yılında yayımlanmıştır” (Aktaş, 1986: 12-13).  

Refik Halid, gazetecilik alanında kendisini geliştirerek Tercüman-ı Hakikat 

gazetesine tercüman ve yazar olarak girer. Son Havadis adlı akşam gazetesini bu 

dönemde çıkarır. Fakat bu dergi iyi yönetilemediği için on beşinci sayıdan sonra 
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kapatılır. Bu dönemde “Refik Halid’in basın hayatında tanınmasını ve şöhret 

bulmasını mizahi yazıları sağlar” (Aktaş, 1986: 13). Kirpi lakabını kullanan yazar aynı 

zamanda Fecr-i Ati topluluğunun önemli bir üyesidir. Edebi zevk ve anlayış açısından 

Edebiyat-ı Cedide topluluğunun etkisinde kalan yazar, Edebiyat-ı Cedide’nin devamı 

niteliğinde olan Fecr-i Ati grubunda yazın yaşamına devam etmiştir. Refik Halid, 

gençliğinden itibaren gerek Edebiyat-ı Cedide’ye mensup yazarların eserlerini gerekse 

Fransız Edebiyatı ve kültürüne ait eserleri ilgiyle okuyarak yazarlığını geliştirir. 

Fransız edebiyatının önemli hikâye ustası Maupassant’tan etkilenmesi de bu dönemde 

yaptığı yoğun okuma çalışmalarıyla gerçekleşir. Ayrıca yaşadığı sosyo-kültürel 

çevrenin zenginliği ve bu çevreye ait hayat hikayelerine tanıklık etmesi de onun 

kalemini güçlü kılmıştır.  

‟Kirpi” takma adıyla mizah ve eleştiri alanında ün yapan Refik Halid Karay, bu 

yazılarını 1911‟de “Kirpinin Dedikleri” adlı bir kitapta toplar. “II. Meşrutiyet’ten sonra 

basın alemine giren Refik Halid’in gazeteciliğini 1911-1922 yılları arasında siyasi 

tavrından ayrı düşünemeyiz. O hiçbir zaman aktif politikacı olmamıştır ama siyasi 

tercihleri bütün hayatının olduğu gibi yazı faaliyetlerinin de şekillenmesine zemin 

hazırlamıştır” (Aktaş, 1986: 21). “Kirpi” lakabıyla İttihat ve Terakki hükümeti yerine 

Hürriyet ve İtilaf Fırkasını destekleyen yazar, yazı faaliyetleriyle İttihat ve Terakki’nin 

düşmanlığını kazanır. İttihat ve Terakki darbeyle iktidarı ele geçirince yazarın hayatını 

değiştirecek olan sürgün yılları başlar.1913’te ilk sürgün yeri olan Sinop’a gönderilir. 

Daha sonraki sürgün şehirleri ise Çorum, Ankara ve Bilecik’tir. Refik Halid, 

Anadolu’daki sürgünlüğünün eseri olan Memleket Hikâyeleri’ni bu yıllarda Anadolu 

coğrafyasında edindiği deneyim ve tanık olduğu yaşam kesitleri çerçevesinde 

yazmıştır. Anadolu gerçeğini gösterişten uzak ve akıcı bir Türkçe ile kaleme alan 

yazarın Yeni Mecmua’da yayımlanan Boz Eşek adlı hikayesi, Ziya Gökalp ve Ömer 

Seyfettin’in beğenisini kazanmıştır. “Türk edebiyatının ilk ve hakiki memleket 

hikayeleri, edebiyat aleminde haklı bir takdir görmüş; bu yazılar, onun İstanbul‟a 

dönebilmesi üzerinde de mühim bir rol oynamıştır” (Banarlı, 1971:1206). Hatta Ziya 

Gökalp, hükümete olan yakınlığını kullanarak Refik Halid‟in birkaç kez sürgün affı 

almasını sağlamıştır. “Bu yıllar Refik Halid geçim sıkıntısı da çeker. Çünkü yalnız 
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yazılarıyla hayatını devam ettirmek zorundadır. Üzerinden "sürgün" sıfatı 

kaldırılmamıştır, bu sebeple de resmi görev alamaz. Nihayet Robert Kolej'de Türkçe 

öğretmeni olarak görev alır” (Aktaş, 1986: 28). 1917-1918 yılları arasında Ziya 

Gökalp'ın koruyuculuğu altında Yeni Mecmua, Tasvir-i Efkâr, Vakit, Zaman gibi 

gazetelerde de hikâye ve söyleşi yazıları yazmaya devam eder. Ancak bu durum, Milli 

Mücadele‟nin ilanından birkaç ay sonra biter.  

Sabah, Alemdar, Peyam-ı Sabah gibi dönemin önemli gazetelerinde yazarlığa 

devam eden sanatçı, Aydede isimli bir dergi de çıkarmıştır. Refik Halid Sabah 

gazetesindeki başyazarlığı sırasında üyesi olduğu Hürriyet ve İtilaf Fırkasını ve Damat 

Ferit Paşa hükümetini savunan yazılar yazar. Yazarın “Yüzellilikler Listesi” içerisinde 

yer alıp yurt dışına sürgüne gönderilmesi de Milli Mücadele‟ye karşı olumsuz bir 

bakış açısı benimsemesi nedeniyledir. “Refik Halid'in İttihat ve Terakki'ye düşmanlığı 

sebebiyle Hürriyet ve İtilaf Fırkası'na girdiğini, görevi ve yüklendiği sorumluluk 

gereği Milli Mücadele'ye karşı olumsuz vaziyet aldığını söylemek mümkün” (Aktaş, 

1986: 34). Yurtdışı sürgünlüğü döneminde Beyrut ve Halep‟te bulunan yazar, 

yayınladığı yazılarla Atatürk başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti‟nin takdirini 

kazanır. 17 Temmuz 1938 tarihinde çıkarılan af kanunu ile yurda dönüş yapar.  

Refik Halid Karay, Anadolu’da iken Memleket Hikâyelerini, yurtdışından 

döndükten sonra ise Gurbet Hikâyeleri’ni kaleme alır. Memleket Hikâyeleri adlı eseriyle 

Nabizade Nazım‟ın Karabibik’inden sonra Anadolu ve köy hikayeciliğinde yeni bir 

oluşumu başlatmıştır. 1919’da yazılan ve 17 öyküden meydana gelen bu eser, köy ve 

kasaba insanını derinlemesine ve gerçekçi bir bakış açısıyla sunar. “Karay’ın hem 

kendi isteğiyle yaptığı Anadolu seyahatleri hem de sürgün dolayısıyla beş yıl boyunca 

Anadolu‟nun çeşitli köy ve kasabalarında yaşaması onun Memleket Hikâyeleri için 

verimli bir kaynak oluşturur” (Zengin, 2013: 15). Bu hikâyelerde genellikle Anadolu 

şehirlerinin sosyo-kültürel yapısı, zorluklarla mücadele eden Anadolu halkının 

yaşamı, toplumsal yapıların ve ahlaki normların bireyler üzerindeki baskısı, kadının 

toplumdaki yeri, fabrika-işçi-patron ilişkilerindeki sorunlar, görev ve iş ahlakından 

uzak bireylerin devlet bünyesindeki görevlerini kötüye kullanmaları gibi sosyolojik 
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yönü ağır basan konular ele alınmıştır. Hikayelerde dikkat çeken bir başka husus, 

kasaba ve köylerde yaşayan bireylerin tasvirlerinin mekân tasvirleri ile organik bir bağ 

içerisinde sunulmasıdır. Yazarın tüm öyküleri neredeyse mekân tasvirleriyle başlar. 

Bundaki amaç, kahramanları yaşadıkları sosyal ortamları içerisinde resmetmek ve 

onların hikâyedeki pozisyonlarını belirlemektir. Böylelikle hem karakterler hem de 

köy ve kasaba hayatı gerçekçi tasvirlerle aktarılmış olur. Nihat Sami Banarlı Memleket 

Hikâyeleri için şu tespitte bulunur:  

“Refik Halid Türkçesinin, yine ilk devlerine ait, sıcak bir dille yazılan Memleket 

Hikâyeleri ise Türk edebiyatında Anadolu‟nun ilk hakikî hikâyeleridir. Ondan evvel, 

Nâbi-zâde Nâzım’ın “Kara Bibik” isimli, realist bir hikâye yazarak, bir Anadolu hayatı 

canlandırmaya çalıştığını ve üstad Halid Ziya‟nın “Ali’nin Arabası” gibi hikâyeleriyle 

Anadolu’yu duyan bir şehirlinin duygularını aksettirdiğini biliyoruz. Ancak 

birincinin her türlü lirizmden ve tahkiye san‟atından mahrum, kuruluğu, ikincinin 

fazla romantik, edebî çehresi içinde kendini açıkça göstermeyen Anadolu, Memleket 

Hikâyeleri‟nde bütün hakikî varlığı ve iç alemi ile karşımıza getirilmiştir” (Banarlı, 

1971:1206).  

Gurbet Hikâyeleri ise Refik Halit Karay’ın 1922-1938 yılları arasında Halep ve 

Beyrut sürgünlerindeki günlerini anlattığı eseridir. Bu öykülerde genellikle yalnızlık, 

yabancılık, gurbet ve vatan hasreti gibi konular ele alınmakla birlikte Arap halkları, 

Bedevi kültürü gibi çorak ve kavruk çölleriyle unutulmuş Orta Doğu taşrası da yer 

almıştır. Bu bağlamda Gurbet Hikâyeleri bir “devri” yansıtan hikâyelerdir. “Daha çok 

memleket özlemi, memleketten uzak yaşamanın insan psikolojisindeki etkileri 

üzerinden yorumlanan bu kitap, Türk edebiyatının ilk “Gurbet Hikâyeleri” olmasına 

rağmen Memleket Hikâyeleri kadar yankı uyandıramamıştır. Bu durumda Memleket 

Hikâyeleri’nin gerek anlatım gerekse de içerik açısından çok daha başarılı bir kitap 

olmasının da etkisi vardır” (Zengin, 2013: 47). Toplam 17 öyküden oluşan eserde 

mekân, zaman ve kişiler, olay örgüsüne uygun sade ve canlı bir ve üslupla aktarılır. 
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Gurbet Hikâyeleri içerisinde yer alan ve 1938‟de yazılan “Eskici”, gerek hikâye 

tekniğinin ustaca kullanımı gerek biçem açısından yazarın edebi gücünü kanıtlayan 

önemli öykülerinden biridir.  

2. GÖÇ İZLEĞİ BAĞLAMINDA ‘’ESKİCİ’’ HİKAYESİ  

Göç, kişi veya grupların kendi rızalarıyla gerçekleşeceği gibi, kişi veya grupların kendi 

istemleri dışında da gerçekleşebilir. Kişi ya da gruplar, daha iyi yaşam standartlarına 

sahip olmak amacıyla kendi istekleriyle göç ediyorlarsa buna istemli göç, kendi 

istekleri dışında zorla göç ettiriliyorlarsa zorunlu göç denir. Zorunlu göç, beklenmedik 

bir zamanda psikolojik,  sosyal ve ekonomik altyapılar sağlanmadığında 

gerçekleştiğinde travmatik sonuçlara yol açabilir. Bu bağlamda göç, sadece bağlam 

değişikliği anlamına gelmez. Hele ki zorunlu göç, bireylerde başlı başına ontolojik bir 

problem yaratır. Refik Halid Karay’ın Eskici adlı eserinde ailesi hayatta olmayan küçük 

bir çocuğun uzak yakınları tarafından anavatanından koparılması ve Arabistan’daki 

halasının yanına gönderilmesi öykünün göç izleği ekseninde oluşturulduğunu 

kanıtlar niteliktedir. Ayrıca öyküde okurlara göç izleğinden hareketle anadili ve yurt 

sevgisi gibi değerler üzerinden iletiler de verilmektedir.  

Öykü, anne ve babasını kaybeden küçük Hasan’ın İstanbul’dan Filistin’e, 

halasının yanına, gitmek üzere bir vapura bindirilmesiyle başlar. Hasan, vapur 

yolculuğuna başladığı ilk saatlerde çok eğlenir. Sempatik tavrı ve peltek konuşması ile 

güvertedeki yolcuları neşelendirir ve güvertedeki yolcular onu çok severler. Fakat, 

vapur uğradığı her limanda yolcu bırakır. Bir süre sonra, vapurda Hasan’ın dilini 

anlayan, Türkçe konuşan insan sayısı azalır. Hasan’ı bir durgunluk, suskunluk alır.  

Vapur, Hayfa’ya geldiğinde Hasan da vapurdan ayrılır. Onu bir trene koyarlar. 

Hasan, trende bir köşeye büzülür ve hiç kimseyle konuşamaz. Dışarıdaki portakal ve 

meyve bahçelerini seyreder. Fakat yolculuk ilerledikçe manzara da değişir. Çiçekli, 

yemişlerle donanmış güzel, ıslak bahçeler tükenmiş; zeytinlikler de seyrekleşmiştir. 

Tren, ağaçların olmadığı kuru, dümdüz yerlerden geçmeye başlar. Bu süreçte Hasan, 

İstanbul’u, memleketini özlemeye başlar. Hasan Filistin’e vardığında onu istasyonda 

indirirler. Siyah bir örtü giymiş, gerdanı, kolları altınlarla dolu bir kadın onu bağrına 



Internation Eurasia Migration Conference 
9-13 October 2018, Turkestan, Kazakhstan   
Proceedings Book 

 

324 

 

basar. Annesine benzemeyen, Hasan’ın hayatında ilk kez gördüğü bu yabancı kadın, 

halasıdır. Hasan’ın tren yolculuğunda başlayan suskunluğu halasının yanına 

yerleştikten sonra da devam eder. Hatta zamanla anlamaya başladığı Arapçayı 

konuşmamakta ısrar eder. Bir gün sokaktan geçen bir satıcı, eski ayakkabıları tamir 

etmesi için eve çağrılır. Eskici işini yaparken Hasan, nerede ve kimlerle olduğunu 

unutup dalgın bir hâlde ana diliyle satıcıya sorar: “Ağzınız acımıyor mu?” Satıcı 

şaşırarak “Sen Türk müsün?” der. Hasan, bir Türk‟le karşılaşmış olmaktan çok 

mutludur. Sanki bir tanıdığıyla karşılaşmış gibidir. Haftalarca süren sessizliğine inat 

heyecanla, durmadan eskiciye memleketindeki hayatını anlatır. Eskici de küçük 

çocuğu, memleketinin bir türküsünü dinliyormuş gibi zevkle dinler. İkisi de 

birbirlerine sokulmuş vatan hasretini dindirmeye çalışırlar. Fakat eskici, işini bitirince 

eşyalarını toplar ve gitmek zorunda olduğunu söyler çocuğa. İkisi de ağlamaya başlar. 

Hasan, eskiciye “Gitme be!” der. Satıcı da ağlayarak ona: “Ağlama be!” diyerek cevap 

verir. Ayrılık anında her ikisi de vatan hasreti ile gözyaşı dökmektedir.  

Öyküde ele alınan göç izleğinin daha iyi anlaşılması için küçük Hasan’ın 

yaşadığı yalnızlık ve yalıtılmışlık, yabancılık, özlem ve ana dili yoksunluğu gibi 

duygusal ve travmatik sonuçları da göç etkenli yan izlekler olarak ele almak yararlı 

olacaktır:  

2.1. Göç Etkenli Yalnızlık ve Yalıtılmışlık Duygusu  

Göç, yalın anlamda bir yer değişikliği değildir. Göç eden veya göç etmek zorunda 

kalan bireyler/gruplar, öncelikle kendilerini ait ve mutlu hissettikleri bağlamlarını 

geride bırakırlar. Bununla birlikte iklim, kültür, dil ve iletişim biçimleri de değişir. Göç 

edinilen bağlama uyum sağlama noktasında çeşitli problemlerle karşılaşılan bu 

süreçte, yalnızlık ve yalıtılmışlık duygusu göç eden bireylerin ruh dünyasında ilk 

olarak açığa çıkan ve travmatik sonuçlara yol açabilen duyguların başında yer alır. 

Eskici adlı hikâyede Hasan’ın vapur sahnesiyle başlayan zorunlu göçü, kişiliği henüz 

tamamlanmamış küçük bir çocuğun benlik duygusunun zedelenmesine ve mutlak bir 

yalnızlığa sürüklenmesine neden olur. Yakınları Hasan’ı Filistin’de yaşayan halasının 

yanına göndermek üzere uğurladıkları sırada içten içe üzülerek fakat üzerlerindeki 
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sorumluluğu bırakmanın haklı rahatlığını duyarlar. Hasan ise içinde yalnızlıktan 

kaybolacağı yeni bir dünyaya doğru yol aldığının farkında bile değildir. Beş yaşındaki 

çocuğun eğlenceli ve bir o kadar da hareketli başlayan yolculuğu değişen kişi, zaman 

ve mekân unsurlarının etkisiyle yerini sonsuz bir yalnızlığa bırakır. Vapurdan tek tek 

ayrılan yolcuları gören küçük Hasan, sessiz ve durgun kalmayı tercih eder. Çünkü 

artık ana diliyle konuşan kimse kalmamıştır çevresinde. Bu noktada değişen zaman ve 

uzamın küçük Hasan’ın psikolojisinde yarattığı ruhsal çöküş ve yalıtılmışlık duygusu 

öyküde şöyle betimlenir:  

“Artık anadili büsbütün işitilmez olmuştu. Hasan köşeye büzüldü; bir şeyler soran 

olsa da susuyordu, yanakları pençe pençe, al al olarak susuyordu. Portakal bahçelerine 

dalmış, göğsünde bir katılık, gırtlağında lokmasını yutamamış gibi bir sert düğüm, 

daima susuyordu.” (Karay, 2009: 15).  

Göç eden bireylerin ana dillerinde konuşamayacaklarının bilincine vardıkları 

süreç, yalnızlık ve yalıtılmışlık duygusunun derinden hissedildiği sancılı bir süreçtir. 

Yukarıdaki alıntı örneğinde görüldüğü gibi, küçük Hasan etrafında ana dilinde 

konuşan kimse kalmayınca kendini adeta içinde bulunduğu bağlamdan soyutlayarak 

sessiz ve yalnız kalmayı tercih eder.  

Hikâyenin düğüm bölümü diyebileceğimiz küçük Hasan’ın tren yolcuğu 

sırasında edindiği gözlemlerinin aktarıldığı bölümde yamaçlarında keçiler otlayan 

kuru, yalçın, çatlak ve ağaçsız dağlar; çok uzun bacaklı, çok uzun boylu, sırtlan 

kabarık, kambur develer dekoratif unsurlar olarak karşımıza çıkar. Göç edinilen 

coğrafyaya ait bu unsurlar; öykünün başkişisinin psikolojisine ve göç ettiği çevreye 

uyum sağlama noktasında sorunlar yaşayabileceğine dair okurlara ipuçları vermekte 

ve yalnızlık duygusunun öyküde yan izlek olarak ele alındığını kanıtlamaktadır. 

Denilebilir ki öyküdeki zaman ve mekâna ilişkin öğeler, öykü kahramanının tavır, 

mizaç ve ruh halini doğrudan etkilemektedir.  

Eserin çözüm bölümünde ise Hasan, eve ayakkabıları tamir etmesi için çağrılan 

eskici ile kendi ana dilinde konuşarak anavatanına ve anadiline duyduğu hasreti 

gidermenin hazzını ve mutluluğunu yaşar. Aslında bu duygular iki öykü kahramanı 
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için de geçerlidir. Bu noktada okurların dikkati, sadece eskici ile Hasan arasında geçen 

diyaloğa değil aynı zamanda eskicinin dış görünüşüne de çekilir:  

“Eskicide saç sakal dağınık, göğüs bağır açık, pantolonu dizlerinden yamalı, dişleri 

eksik ve suratı sarı, sapsarıydı; gözlerinin akına kadar sarıydı. Türkçe bildiği ve 

İstanbul taraflarından geldiği için Hasan, şimdi onun sade işine değil, yüzüne de 

dikkatle bakmıştı. Göğsünün ortasında, tıpkı çenesindeki sakalı andıran kırçıl, seyrek 

bir tutam kıl vardı.”(Karay, 2009: 17).  

Eskicinin işi bitince gitmek zorunda kalmasıyla Hasan‟ın mutluluğu yerini hüzne 

bırakır. Hasan, anavatanından çok uzakta olduğunu ve ana diliyle bir daha belki de 

hiç konuşamayacağını anlayarak içsel yalnızlığına geri döner.  

2.2. Göç Etkenli Yabancılık Duygusu  

Göç eden birey veya gruplar, göç ettikleri ülkelerde birer yabancı konumundadırlar. 

Çünkü göç edilen çevre, iklim, sosyo-kültürel yaşam ve dil açısından farklıdır. Kişinin 

dış dünyasındaki bu yabancılık hissi, iç dünyasına da sirayet eder ve neticede bir yere 

ait olamama duygusu yaşamasına neden olur.  

Öykünün başkahramanı Hasan, halasının yanına gitmek için yola koyulduğunda 

aynı dili konuştuğu kişilerin arasında yabancılık çekmez. Fakat yolcular birer birer 

vapurdan indiğinde artık kimseyi anlayamaz, kimseyle konuşamaz olmuştur. Bu 

durum onun içinde bulunduğu mekân ve kişiler açısından kendini yabancı 

hissetmesine neden olur. Vatanından ayrı düşürülen bir çocuğun kendi anadiliyle 

konuşamaması ve aidiyet duygusunu yitirmesi onu derin bir çaresizliğe sürükler. 

Hasan’ın yolculuğu bitince onu halası, yanındaki kadınlar ve çocuklar almaya gelir. 

Hasan, bu defa da yabancısı olduğu bir insan topluluğunun içinde savruktur:  

“Anlamaya başladığı Arapçayı, küçücük kafasında beliren bir inatla konuşmayarak 

sustu. Daha büyük bir tehlikeden korkarak deniz altında nefes almamaya çalışan bir 

adam gibi tıkandığını duyuyordu, gene susuyordu” (Karay, 2009: 16).  

Eserin ilerleyen bölümlerinde halasının evinde yaşamak zorunda kalan küçük 

Hasan, her ne kadar yabancı olduğu bir topluma ve o toplumun kültürüne karşı belirli 
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bir süre kayıtsız kalsa da yaşadığı coğrafyaya ve kültüre uyum sağlamak zorunda 

olduğunun farkındadır. Öyküde Hasan’ın artık içinde yaşamaya başladığı toplumun 

normlarına uygun davrandığını yazar şu cümlelerle ifade eder:  

“Şimdi onun da kuşaklı entarisi, ceketi, takkesi, kırmızı merkupları vardı. Saçlarının 

ortası, el ayası kadar sıfır makine ile kesilmiş, alnına perçemler uzatılmıştı. Deri gibi 

sert, yayvan tandır ekmeğine alışmıştı; yer sofrasında bunu hem kaşık çatal yerine 

dürümleyerek kullanmayı beceriyordu” (Karay, 2009: 16).  

Öykünün sonunda Hasan, her anlamda yabancısı olduğu eve sokaktan geçen bir 

eskicinin çağırılmasıyla kısa bir süreliğine de olsa mutlu olur. Çünkü eskici Hasan‟ın 

memleketlisidir ve Hasan ile Türkçe konuşmaktadır. Hasan; eskiciye evi, ailesi, 

arkadaşı ve yurdu hakkında heyecanla, durmadan bir şeyler anlatır. Eskici işini bitirip 

toparlanmaya başladığında ikisi de ağlamaya başlar ve ait olmadıkları bir toplumda, 

kültürde birer yabancı olarak kalacaklarını hissetmenin derin kederini yaşarlar.  

2.3. Göç Etkenli Özlem Duygusu  

Göçmenler yaşı, göç etme sebepleri, cinsiyetleri, statüleri ne olursa olsun göç olgusu 

ile karşılaştıklarında çeşitli duygular yaşamaktadırlar. Bir kimseyi veya bir şeyi görme, 

kavuşma isteği olarak tanımlayabileceğimiz özlem duygusu da göç eden bireylerin, 

özellikle zorunlu göç olayı yaşayan bireylerin ruh dünyalarında derin boşluklar 

yaratır. Birey, geride bıraktığı yere ait tüm sosyo- kültürel unsurları, coğrafi ve iklimsel 

özellikleri tabii olarak özler.  

Bir olay hikâyesi olan “Eskici”de babadan yetim olan ve kısa bir süre sonra da 

annesini kaybeden beş yaşındaki Hasan, öncelikle ebeveynlerine karşı büyük bir 

özlem duygusu besler. İstanbul’da kimsesi kalmadığı için uzak akrabaları ve yakınları 

tarafından Filistin’deki halasının yanına gönderilmesi uygun görülünce bu kez de öz 

vatanından ayrı kalır ve vatan özlemi çeker:  

“Zaten babadan yetim kalan küçük Hasan, anası da ölünce uzak akrabaları ve konu 

komşunun yardımıyla halasının yanına, Filistin'in ücra bir kasabasına 

gönderiliyordu” (Karay, 2009: 14).  
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Yurt özlemini derinden hisseden küçük Hasan, vapura bindirildiğinde ana dilini 

konuşan insanların sayısı azaldığında artık ana diline özlem duymaya başlar. 

Hasan‟ın ana dili özlemi, memleketlisi olan eskiciyle Türkçe konuştuğu zaman bir 

noktada son bulur. Hasan, kendisiyle ortak bir kültüre sahip eskici ile adeta nefes 

almayı unuturcasına heyecanla konuşur:  

“Asıl konuşan Hasan'dı, altı aydan beri susan Hasan... Durmadan, dinlenmeden, 

nefes almadan, yanakları sevincinden pembe pembe, dudakları taze, gevrek, billur 

sesiyle biteviye konuşuyordu. Aklına ne gelirse söylüyordu” (Karay, 2009: 18).   

Hasan, ana diliyle konuşmanın verdiği sevinçle özlem duygusunu giderirken eskici 

de Hasan’”ı memleketinin bir deresini, bir rüzgarını, bir türküsünü dinliyormuş gibi 

hem neşe hem de hüzünle dinler:  

“Eskici hem çalışıyor hem de ara sıra "Ha! Ya? Öyle mi?" gibi dinlediğini bildiren 

sözlerle onu söyletiyordu; artık erişemeyeceği yurdunun bir deresini, bir rüzgarını, bir 

türküsünü dinliyormuş gibi hem zevkli hem yaslı dinliyordu; geçmiş günleri, 

kaybettiği yerleri düşünerek benliği sarsıla sarsıla dinliyordu. Daha çok dinlemek için 

de elini ağır tutuyordu” (Karay, 2009: 18).  

Denilebilir ki özlem duygusu, iki öykü kahramanını da etkisi altına alır. Yazar 

tarafından vatan ve anadili özleminin göçmen bireyleri ortak bir paydada birleştiren 

değerlerler bütünü olduğu gerçeği, gözler önüne serilir.  

2.4. Göç Etkenli Ana Dili Yoksunluğu  

Gramer Terimleri Sözlüğünde “İnsanın doğup büyüdüğü aile ve bağlı bulunduğu 

toplum çevresinden edindiği, kendisiyle toplum arasındaki ilişkilerde en güçlü bağı 

oluşturan dil” olarak tanımlanan ana dil kavramı, kişinin düşünmeyi ve kendini ifade 

etmeyi öğrendiği; sosyolojik kimliğinin oluşmasında önemli rolü olan bir unsurdur” 

(Korkmaz 1992:8). Zorunlu veya isteyerek göç eden bireyler, göç ettikleri toplumda 

artık ana dilleriyle konuşamayacakları gerçeğiyle karşılaştıklarında o toplumun diline 

ve kültürüne yabancı kalma ve aidiyet duygusunu gerçekleştirememe noktasında 

sorunlar yaşamaktadırlar.  
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Refik Halid Karay’ın Eskici adlı öyküsü de ana dili ve vatan sevgisi üzerine 

kaleme alınmıştır. Öyküde anne ve babasını kaybeden beş yaşındaki küçük Hasan, 

önce İstanbul‟dan Hayfa‟ya gitmek üzere bir vapura bindirilir. Vapurdaki yolculuğu 

sırasında neşeli, eğlenceli tavırlar sergileyen çocuk, ana dilini konuşan insan sayısının 

giderek azalmasıyla suskunlaşır, mahzunlaşır ve kendini derin bir kederin ortasında 

bulur. Artık ona “Hasan” diye hitap eden kimse kalmaz:  

“Kalanlar bilmediği bir dilden konuşuyorlardı ve ona İstanbul' daki gibi:  

"Hasan gel!"  

"Hasan git!" demiyorlardı; ismi değişir gibi olmuştu.  

Hassen şekline girmişti:  

"Taal hun ya Hassen," diyorlardı, yanlarına gidiyordu.  

"Ruh ya Hassen... " derlerse uzaklaşıyordu” (Karay, 2009: 14-15).  

Öykü kahramanı Hasan’ın ana dilinden uzaklaşmasının ilk kırılma noktasını 

oluşturan vapurdaki diyalog, sonraki bölümde Hasan ile eskici arasında devam eder. 

Bununla birlikte tabiat unsurları, çevre ve nesnelere ait ayrıntılar aracılığıyla da küçük 

Hasan’ın psikolojisi, olay ve durumlara karşı tavrı hakkında bilgi sahibi oluruz. 

Sözgelimi Hasan’ın vapurdaki yolculuğunun ardından Hayfa’da trene bindirilmesiyle 

Hasan’ın eğlenceli, esprili ruh hali, değişen çevrenin etkisiyle karamsar bir havaya 

bürünür. Tren yolculuğu sırasında çiçek açmış, güzel, ıslak bahçelerin, zeytinliklerin 

geride kaldığını yamaçlarında keçilerin otladığı kuru, yalçın, çatlak dağların olduğunu 

fark etmesiyle birlikte çevreye ve içinde yer aldığı atmosfere karşı bakış açısı da 

olumsuz yönde değişir.  

Hasan, halasının yanına yerleştikten sonra yaşam şartları açısından alışamadığı 

fakat uyum sağladığı kültürü ve o kültürün dilini anlamaya başlar. Ancak uzunca bir 

süre sessiz kalmakta ve Arapçayı konuşmamakta ısrar eder. “Varlığının tek güvencesi 

olan dilinden kopuşu engellemek için gösterdiği bir tepki, bir savunmadır bu” 

(Karabulut, 2011: 79). Bir gün halası, eve eski ayakkabıları tamir etmesi için yoldan 

geçen bir eskiciyi çağırır. Eskicinin ayakkabıları tamir edişini şaşkınlıkla ve merakla 
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izleyen Hasan, İstanbul’daki hayatını ve geçmişini anımsar. İçinde bulunduğu mekânı 

ve zamanı bir aralık unutarak, dalgınlıkla eskiciye ana diliyle sorular sormaya başlar. 

Öyküde Hasan’ın eskici ile gerçekleştirdiği duygu dolu bu diyalog, ana dilinden 

uzaklaşmasının ikinci kırılma noktasını oluşturur:  

"Çiviler ağzına batmaz mı senin?"  

Eskici başını hayretle işinden kaldırdı. Uzun uzun Hasan'ın yüzüne baktı:  

"Türk çocuğu musun be?"  

"İstanbul' dan geldim!"  

"Ben de o taraflardan... İzmit' ten!" (Karay, 2009: 17).  

Bu konuşmanın ardından Hasan, artık sadece eskicinin yaptığı işe değil, yüzüne de 

dikkatle bakar. “Aylarca anadilini konuşamamış olmakla kaybettiği zamanı telafi 

edercesine, İstanbul‟dan gelen ve Türkçe bilen adamla, yani geçmişi ile var olan 

bağını, geldiği yerleri hatırlatan adamla, ne konuştuğu önemli olmadan, sadece Türkçe 

konuşabilmek için uzun uzun konuşur” (Karabulut, 2011: 80). Yazar, Hasan’ın Türkçe 

konuştuğu zaman gözlerinden okunan mutluluğu şöyle betimler:  

“Asıl konuşan Hasan'dı, altı aydan beri susan Hasan... Durmadan, dinlenmeden, nefes 

almadan, yanakları sevincinden pembe pembe, dudakları taze, gevrek, billur sesiyle 

biteviye konuşuyordu” (Karay, 2009: 18).  

Öyküde Filistin’de sürgünde olan eskici de küçük Hasan ile konuşmaktan 

mutluluk duyar ve Hasan’ı “artık erişemeyeceği yurdunun bir deresini, bir rüzgarını, 

bir türküsünü dinliyormuş gibi hem zevkli hem yaslı; geçmiş günleri, kaybettiği 

yerleri düşünerek benliği sarsıla sarsıla” dinler (Karay, 2009: 18). Hatta sohbetin 

bitmemesi için elindeki işleri yavaş yavaş yapmaya çalışır. Fakat bütün ayakkabıları 

tamir edip işleri bittiğinde gitmek zorunda olduğunu Hasan’a hissettirir:  

“Fakat, nihayet bütün ayakkabılar tamir edilmiş, iş bitmişti. Demirini topraktan çekti, 

köselesini dürdü, çivi kutusunu kapadı, çiriş çanağını sarmaladı. Bunları hep aheste 

aheste yaptı. Hasan, yüreği burkularak sordu”:  
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"Gidiyor musun?"  

"Gidiyorum ya, işimi tükettim." (Karay, 2009: 18).  

Eskici, memleketlisi Hasan’a veda edeceği sırada çocuğun ağlamakta olduğunu görür 

ve onu teselli etmeye çalışır:  

“Ağlama be! Ağlama be!” Eskici başka söz bulamamıştı. Bunu işiten çocuk hıçkıra 

hıçkıra, katıla katıla ağlamaktadır; bir daha Türkçe konuşacak adam bulamayacağına 

ağlamaktadır. Ağlama diyorum sana! Ağlama!” (Karay, 2009: 19).  

Hikâyenin bu son bölümünde ana dilleriyle konuşabilmelerinin verdiği 

mutluluk iki öykü kahramanının ruh dünyasında yerini hüzne bırakır. O zamana 

kadar vatan ve ana dili özlemini içinde yaşayan eskici de gözyaşlarına engel olamaz:  

“Bunları derken onun da katı, nasırlanmış yüreği yumuşamış, şişmişti. Önüne 

geçmeye çalıştı ama yapamadı, kendisini tutamadı; gözlerinin dolduğunu ve 

sakallarından kayan yaşların, Arabistan sıcağıyla yanan kızgın göğsüne bir pınar 

sızıntısı kadar serin, ürpertici, döküldüğünü duydu” (Karay, 2009: 19).  

Refik Halid Karay, bu hikâye ile vatanından ayrı düşen iki öykü kahramanının 

memleket ve dil özlemini, ana diliyle konuşmanın insan hayatında ne kadar önemli 

olduğunu okurlara sunarken gerek yapı gerek muhteva yönünden güçlü bir eser 

kaleme aldığını da kanıtlar.  

SONUÇ  

Refik Halid Karay; romancı, denemeci, eleştirmen, gazeteci, mizah yazarı, tiyatro 

yazarı, öykücü gibi pek çok sıfatla anılsa da edebiyat tarihçilerimizce öykücü yanı öne 

çıkarılmış ve bu türün edebiyatımızdaki önde gelen isimlerinden biri kabul edilmiştir. 

Türk edebiyatında Türkçeyi en iyi kullanan yazarlardan biri kabul edilen Karay, aynı 

zamanda Fecr-i Ati topluluğunun da önemli bir üyesidir. Anadolu‟yu ve Anadolu 

insanını keşfeden sanatçı, o döneme dek İstanbul ile sınırlı kalan Türk öykücülüğünü 

İstanbul dışına çıkarır. Anadolu insanının hayat karşısındaki duruşunu, düşünce 

tarzını, iç ve dış dünyasını farklı bir bakış açısı ve duru bir üslupla okurlarına aktarır.   
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Yaşamı boyunca muhalif bir tavrı benimseyen Refik Halid Karay, Osmanlı 

Dönemi’nde Anadolu’ya, Cumhuriyet Dönemi’nde ise yurt dışına sürülür. İlk sürgün 

yeri olan Sinop’ta Memleket Hikâyeleri’ni, yurt dışına sürgüne gönderildiği Halep ve 

Beyrut’ta ise Gurbet Hikâyeleri’ni yazmıştır. 1922-1938 yılları arasındaki yurt dışı 

sürgün dönemini anlattığı Gurbet Hikâyeleri’nde genellikle yalnızlık, yabancılık, 

gurbet, vatan ve ana dili hasreti gibi konuları ele almıştır.  

Gurbet Hikâyeleri içerisinde, Refik Halid Karay’ın gerek yazma tekniği gerek dili 

kullanmadaki ustalığı ile zirvede olan Eskici adlı öyküsü, zorunlu bir göç olayı 

neticesinde öz vatanından ayrı düşen kimsesiz bir çocuğun yaşadıklarını odak noktası 

alarak ana dilinin insan yaşamındaki değerini gözler önüne sermektedir.  

Eserde ana izlek olarak göç seçilmekle birlikte göç etkenli yalnızlık ve 

yalıtılmışlık, yabancılık, özlem ve ana dili yoksunluğu gibi yan izlekler de küçük bir 

göçmen çocuğun duygu perspektifinden yansıtılır. Serim, düğüm ve çözüm 

bölümlerinde zaman, tabiat, çevre ve dokoratif unsurlara ait güçlü tasvirleriyle ana 

dilinin önemini vurgulamayı amaçlayan yazar, yapı ve muhteva arasındaki organik 

bütünlüğü de sağlamış olur.   
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Abstract 

After civil war in Syria in 2011 there have been a humanitarian crisis and influx of 
people came to Turkey who escape the atrocities of war in the hope of saving their 
lives.  Number of registered Syrian refugee seekers in Turkey after internal civil war 
in Syria has reached about three and half million people. Syrians mostly stay in 
Şanlıurfa, Hatay, Istanbul and Gaziantep. According to UN data, noted that 813. 599 
Syrians have traveled in European countries. Sub-Commission on Refugee Rights was 
established under the Parliament Human Rights Investigation Commission in Turkey 
and according to the reports of the Commisson 75 percent of Syrians displaced consists 
of women and children. Asylum-seeking   fort he first time was regulated by United 
Nations International Human Rights Convention. After that in 1951 Refugee 
Convention was accepted  which include a definition of the term “refugee”. This 
convention also regulates basic principles and rights  in order to protect refugees. After 
1990 Dublin and Schengen Agreements, national asylum policies  synchronised with 
the European Union policies.  After 1993 Maastricht Agreement, asylum and migration 
policies were incorporated into the ministers of justice and interior.  European Union 
Charter of Fundamental Rights  addresses the right to seek asylum as an independent 
right. European Convention on Human Rights provides protection not only for the 
refugees, but also fort he stateless people and the runaway offenders. In Turkey The 
Law on Foreigners and International Protection has been introduced in 2013. The 
purpose of this Law is to regulate the principles and procedures with regard to 
foreigners’ entry into, stay in and exit from Turkey, and the scope and implementation 
of the protection to be provided for foreigners who seek protection from Turkey, and 
the establishment, duties, mandate and responsibilities of the Directorate General of 
Migration Management under the Ministry of Interior. This paper basicaly 
comparatively examines the protection of refugees in International, European and 
Turkish Law. It also looks at current issue of refugees from Syria to Turkey after Civil 
War in Syria and its reflections in Turkey and Turkey EU relations. 
Keywords: Refugees, Refugee Law, Syrian Refugees in Turkey, Turkey – EU 

Özet 

2011'de Suriye'de iç savaşın ardından insani bir kriz yaşanmış ve insan akını 
Türkiye'ye gelip, hayatlarını kurtarmak için savaşın acımasızlıklarından kaçmıştır. 
Suriye'deki iç savaştan sonra Türkiye'de kayıtlı Suriyeli mülteci sayısı yaklaşık üç 
buçuk milyon insana ulaşmıştır. Suriyeliler daha çok Şanlıurfa, Hatay, İstanbul ve 
Gaziantep'te kalmaktadır. BM verilerine göre, 813. 599 Suriyeli'nin Avrupa ülkelerinde 
seyahat ettiği ifade edilmektedir. TBMM’de İnsan Hakları Soruşturma Komisyonu 
bünyesinde Mülteci Hakları Alt Komisyonu kurulmuş olup, Komite'nin raporlarına 

http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/synchronise
http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/charter%20of%20fundamental%20rights
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göre yerinden edilmiş Suriyelilerin yüzde 75'i kadın ve çocuklardan oluşmaktadır. 
İltica ve mültecilik meselesi uluslararası hukuk alnında ilk defa Birleşmiş Milletler 
Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi tarafından düzenlenmiştir. Bundan sonra 
1951'de “mülteci” teriminin tanımını içeren Mülteci Sözleşmesi kabul edilmiştir. Bu 
sözleşme aynı zamanda mültecileri korumak için temel ilkeleri ve hakları 
düzenlemektedir. Avrupa Birliği düzeyinde ise 1990 Dublin ve Schengen 
Anlaşmaları'ndan sonra, ulusal sığınma politikaları Avrupa Birliği politikaları ile 
senkronize edilmiştir. 1993 Maastricht Anlaşması'nın ardından, Adalet ve İçişleri 
Bakanları görevleri arasına iltica ve göç politikaları da dahil edilmiştir. Avrupa Birliği 
Temel Haklar Şartı, sığınma talebinde bulunma hakkını bağımsız bir hak olarak ele 
almaktadır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sadece mültecilere değil aynı zamanda 
vatansız insanlara ve kaçak suçlulara da koruma sağlamaktadır. Türkiye'de Yabancılar 
ve Uluslararası Koruma Kanunu 2013 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunun amacı, 
yabancıların Türkiye'ye girişi, Türkiye'ye giriş ve çıkışları ile korumanın kapsamı ve 
uygulanması ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. Türkiye'den korunmaya çalışan 
yabancılar ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 
kuruluşu, görevleri, görev ve sorumlulukları için sağlanmaktadır. Bu makale, 
mültecilerin Uluslararası, Avrupa ve Türk Hukukundaki korunmalarını 
karşılaştırmalı olarak incelemektedir. Aynı zamanda Suriye'deki iç savaştan sonra 
Suriye'den Türkiye'ye sığınmakta olan mültecilere ve Türkiye ile Türkiye arasındaki 
AB ilişkilerine yansımaları konusuna da değinmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Mülteciler, Mülteci Hukuku, Türkiye’de Suriyeli Mülteciler, 
Türkiye-AB 
 

I. THE CONCEPT OF REFUGEE IN INTERNATIONAL LAW 

After civil war in Syria in 2011 there have been a humanitarian crisis and influx of 

people came to Turkey who escape the atrocities of war in the hope of saving their 

lives.  Immigration Administration General Manager of Turkey says:  Number of 

registered Syrian refugee seekers in Turkey after internal civil war in Syria has reached 

about 2.523.554. Syrians mostly stay in Şanlıurfa, Hatay, Istanbul and Gaziantep. 

279.574 of which indicated that they had in the camps, according to UN data, noted 

that 813. 599 Syrians have traveled in European countries.1 

                                                 
1http://www.posta.com.tr/turkiye/HaberDetay/Iste-Turkiye-deki-son-kayitli-Suriyeli-sayisi--Ocak-
2016-.htm?ArticleID=321871 
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Sub-Commission on Refugee Rights was established under the Parliament 

Human Rights Investigation Commission in Turkey and according to the reports of 

the Commisson 75 percent of Syrians displaced consists of women and children.2 

Especially after Worl War II people who has been exposed to massacres and 

opressions in their homelands escaped from their countries to other safe places to save 

their lives. Therefore it became very imminet urgency to save those peoples rights in 

an international concept. Firstly asylum-seeking  was regulated by United Nations 

International Human Rights Convention. After that in 1951 Refugee Convention was 

accepted  which include a definition of the term “refugee”. This convention also 

regulates basic principles and rights  in order to protect refugees.  

In 1947, Intenational Refugee Organisation was established to be active for  

three years.  In 1951 Convention relating to the Status of Refugees is the key legal 

document in defining “refugee”. According to the Convention “For the purposes of 

the present Convention, the term “refugee” shall apply to any person who: (1) Has 

been considered a refugee under the Arrangements of 12 May 1926 and 30 June 1928 

or under the Conventions of 28 October 1933 and 10 February 1938, the Protocol of 14 

September 1939 or the Constitution of the International Refugee Organization; 

Decisions of non-eligibility taken by the International Refugee Organization during 

the period of its activities shall not prevent the status of refugee being accorded to 

persons who fulfil the conditions of paragraph 2 of this section; (2) As a result of events 

occurring before 1 January 1951 and owing to well-founded fear of being persecuted 

for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or 

political opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, owing to 

such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not 

having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as 

a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it. In 

the case of a person who has more than one nationality, the term “the country of his 

nationality” shall mean each of the countries of which he is a national, and a person 

                                                 
2ECRE/ELENA Information Note on SyrianAsylumSeekersandRefugees in Europe - November 2013 
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shall not be deemed to be lacking the protection of the country of his nationality if, 

without any valid reason based on well-founded fear, he has not availed himself of the 

protection of one of the countries of which he is a national. 

If a government ratify a convention on protecting the rights of the refugees then 

it has to fullfill the obligations that the convention include. If the government doestn 

sign or ratify any convention, it mean it is free to choose not giving any rights to the 

refugees. “…the right to asylum means “the protection granted by a state on its own 

territory or other places under its jurisdiction to an individual who seeks such 

protection.”3 Giving a status of asylum seker to a someone means he/she is an asylum 

seker from the beginning.  

Temporary Protection Regime is an important result of the Right to Seek 

Asylum. This regime suggests  a temporary road map for the situation till the problem 

is solved.  The government which offers temporary protection has to take all measures 

and carry out all its duties to the asylum sekeer. 

Convention Relating to the International Status of Refugees which was 

published in 1933 and the convention Concerning the Status of Refugees Coming from 

Germany which was published in 1938 was signed by a small group of countries and 

by these conventions at least some kinds of protections was provided to the asylum 

seekers. UN Universal Declaration of Human Rights Article 14: “Everyone has the 

right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.” This right may 

not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes 

or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations. 

A number of international instruments establish and define basic standards for 

the treatment of refugees. The most important are the 1951 United Nations Convention 

relating to the Status of Refugees, and its 1967 Protocol relating to the Status of 

Refugees.4 United Nations 1951 Refugee Convention based on the Charter of the 

                                                 
3Abou-el-Wafa, Ahmed , The Right to Asylum between n Islamic Shari’ah and International Refugee 
Law 
A Comparative Study, p. 38, http://www.unhcr.org/4a9645646.pdf 
4 Fact Sheet No:20, p. 4 
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United Nations and Universal Declaration of Human Rights. It only includes the 

people who became a refugee before 1st of  January 1951. 

The 1951 Convention could benefit only persons who had become refugees as a 

result of events occurring prior to 1 January 1951. However, the years following 1951 

showed that refugee movements were not merely the temporary results of the Second 

World War and its aftermath. Throughout the late 1950s and 1960s new refugee groups 

emerged, in particular in Africa. These refugees were in need of protection which 

could not be granted to them under the limited time-frame of the 1951 Convention. 

The 1967 Protocol extended the application of the Convention to the situation of "new 

refugees", i.e. persons who, while meeting the Convention definition, had become 

refugees as a result of events that took place after 1 January 1951.5 

Office of the United Nations High Commissioner for Refugees’s duties can be 

explained in  two steps. At first step it is planned to protect the refugees in an 

international platform. Second step is providing financial support to the governments 

using for the refugees adaptation to the new society or returning back to their 

homelands. But UNHCR doesn’t have its own budget. European Union is the biggest 

funder of UNHCR about the aslyum seekers.  

The non-refoulement principle is stated in the Written Submission by the Office 

of the United Nations High Commissioner for Refugees in the Case of Sharifi and 

others v Italy and Greece (Application No. 16643/09) : “ The obligation of States not to 

expel or return (refouler) a person to territories where his or her life or freedom would 

be threatened is a cardinal protection principle enshrined in Article 33 of the 1951 

Convention.  

In addition, international and European human rights law has established non-

refoulement as a fundamental component of the absolute prohibition of torture and 

cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. The duty not to refoule is 

                                                 
5 Fact Sheet No:20, p. 4 
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recognized as applying to refugees irrespective of their formal recognition, thus 

including asylum-seekers whose status has not yet been determined.” 

1951 Convention and Protocol Relating to the status of Refugees Artical 33: 

Prohibition of Expulsion or Return (“refoulement”):  

“1. No Contracting State shall expel or return (“refouler”) a refugee in any 

manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be 

threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular 

social group or political opinion. 

2. The benefit of the present provision may not, however, be claimed by a 

refugee whom there are reasonable grounds for regarding as a danger to the security 

of the country in which he is, or who, having been convicted by a final judgment of a 

particularly serious crime, constitutes a danger to the community of that country.” 

II. EUROPEAN UNION AND REFUGEE LAW 

After 1990 Dublin and Schengen Agreements, national asylum policies  synchronised 

with the European Union policies.  After 1993 Maastricht Agreement, asylum and 

migration policies were incorporated into the ministers of justice and interior.  

European Union Charter of Fundamental Rights  addresses the right to seek 

asylum as an independent right. European Convention on Human Rights provides 

protection not only for the refugees, but also fort he stateless people and the runaway 

offenders.  

The right to seek asylum is not included in neither European Conventionon 

Human Rights nor its additional protocols. But Article 3, Prohibition of torture: “ No 

one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or 

punishment.” is used for decisions.  For European Court of Human Rights if a person 

would be tortured because of turning back to his own country, then it means,  the 

country who deport him would violated Article 3 of ECHR.  

http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/synchronise
http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/charter%20of%20fundamental%20rights
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There is not a clear definition of the right to seek asylum. Because of this, the 

right to seek asylum is perceived as a secondary right. Although UDHR mentioned the 

right to seek asylum, there isnt a definition of this right in the decleration. 

II.1 REFUGEES IN EU 

There are approximately 1.5 million recognised refugees living in the 28 Member States 

of the European Union plus Norway and Switzerland. This compares to a global figure 

of approximately 16 million1. 

The status and legal definition of a refugee is set out in the 1951 Geneva 

Convention Relating to the Status of Refugees that has been signed and ratified by all 

EU Member States. The provisions of the Geneva Convention are implemented 

through the national legislation of each country. 

II.2 Asylum Seekers 

All the EU Member States make a distinction between asylum seekers and refugees. 

An asylum seeker is a person submitting a request for refugee status. The asylum 

seeker is not granted refugee status unless the Member State decides they qualify, 

following a defined legal procedure. 

Article 18 of the EU Charter of Fundamental Rights states: “The right to asylum 

shall be guaranteed with due respect for the rules of the Geneva Convention of 28 July 

1951 and the Protocol of 31 January 1967 relating to the status of refugees and in 

accordance with the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of 

the European Union”. 

II.3 Common European Asylum System 

EU Member States retain a large degree of sovereignty over the way asylum seekers 

and refugees are treated. This means that the conditions and benefits asylum seekers 

and refugees receive in each EU Member State can vary significantly. 

The EU Member States have taken the first steps in trying to harmonise the 

treatment of asylum seekers and refugees living on their territory. The Common 

European Asylum System is the motor behind this harmonisation and contains a 

http://www.ecre.org/refugees/refugees/refugees-in-the-eu.html#2009 Global Trends UNHCR
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number of legal instruments covering issues such as which Member State is 

responsible for hearing an asylum claim, the procedures to be used in reviewing the 

asylum claim and the living conditions pending a decision. 

The Common European Asylum System has not however, eliminated 

differences in the way Member States treat asylum seekers and refugees. The European 

Parliament and Member States are therefore negotiating revisions to the existing 

legislation that have been proposed by the European Commission. These negotiations 

are due to be completed in 2012. 

III. REFUGEE LAW IN TURKEY 

In Turkey there wasnt a proper refugee law enacted until recently. Temporary 

Protection Directive has been accepted on 4.4.2013. The Directivehas been prepared 

depending on Foreigners and International Protection Code. According to the 

Directive, temporary protection will start and end by the decision of council of 

Minister and has a time limitation.  

The directive  requires the asylum seekers to go through medical tests, to be 

recorded, and having a temporary protection identity card. These asylum seekers 

would be send to the temporary sheltering centers.  

According to the Directive some medical, education services should be provided. 

Education service includes preschool education, primary education, secondary 

education, language training, getting a profession, passtime courses. Besides that it 

also includes university, master and PHD educations. It is stated in the Directive that, 

certificates will be given after these educations.  

The Directive states that the asylum seekers in Turkey will be given some jobs in 

the sectors, branches and geographical areas that are defined by the Council of 

Minister. It is also  mentioned in the Directive that public assistance and translatorship 

services will be provided.  
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Temporary Protection Directive which is prepared for Syrian Asylum seekers in 

Turkey, includes so many detailed Articles to enhance the poistion of the asylum 

seekers.  

IV. REFUGEE AGREEMENT BETWEEN TURKEY AND EUROPEAN UNION  

EU leaders and Turkey have agreed a comprehensive plan that opens a safe and legal 

route to the EU for Syrian refugees while reducing irregular migration. The plan fully 

respects EU and international law, and comes into effect on 20 March. 

European Commission President, Jean-Claude Juncker underlined that the 

agreement "respects all European Union and international norms. Refugees and 

asylum-seekers will have their requests handled individually, and will be able to lodge 

appeals. The principle of non-refoulement will be respected." 

The agreement finalises the one-for-one principle that EU leaders and Turkey 

provisionally agreed on 7 March: all new irregular migrants crossing from Turkey into 

Greek islands will be returned to Turkey; and for every Syrian returned to Turkey from 

Greek islands, another Syrian will be resettled from Turkey to the EU. This temporary 

link between resettlement and return is feasible up to a limit of 72,000 using the EU's 

existing resettlement and relocation commitments, under which respectively 18,000 

and 54,000 places remain available. 

President Juncker recognised that the European Union and Greece were facing a 

"Herculean task" to implement the plan. The President announced that he had 

appointed Mr Maarten Verwey – who is already in Greece as the Commission's 

Director-General of the Structural Reforms Support Service – as the European Union's 

coordinator to organise the dispatching of the 4,000 staff that will be needed from 

Greece, Member States, the European Asylum Support Office and FRONTEX. 

President Juncker announced that the Commission had earmarked €280 million for the 

first six months of the plan. 

"Idomeni is not my idea of Europe," said President Juncker of the humanitarian 

situation in Greece. He underlined that the agreement with Turkey in no way lessened 
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the need for solidarity, and said that the relocation of refugees from Greece to other 

EU Member States needed to reach 6,000 per month. The President recalled that a 

massive humanitarian effort is already taking place on the ground: "Today [18 March] 

the Commission approved another €30 million of support for the Greek army as it 

helps the 45,000 refugees in the country. This brings our support to Greece to a total of 

€180 million since last year." 

As part of the agreement, the EU has agreed to accelerate implementation of 

Turkey's roadmap for visa liberalisation with a view to lifting the visa requirements 

for Turkish citizens by the end of June 2016. Turkey must now fulfil all remaining 

conditions so that the Commission can adopt its proposal by the end of April. At the 

same time, EU leaders agreed, under the Dutch Presidency of the Council, to open a 

new chapter – number 33 on financial and budgetary provisions – in Turkey's 

accession negotiations. 

The EU has also agreed to speed up the disbursement of the initially allocated €3 

billion under the Facility for Refugees in Turkey. Once these resources are about to be 

used to the full, and provided all other commitments are met, the EU will mobilise an 

additional €3 billion euro up to the end of 2018. 

IV. HOTSPOTS, RELOCATION AND RETURNS 

The agreement with Turkey is one part of the EU's efforts to provide a lasting 

European solution to the refugee crisis. All other parts of the strategy will continue 

and accelerate, as proposed by the Commission and agreed by Member States. The 

European Council acknowledged that many parts of the response are producing 

results, in particular now that all hotspots in Greece and Italy are operational. 

However, as the Commission reported earlier this week, the relocation and 

resettlement of asylum-seekers must urgently speed up. According to the agreement 

Turkey will accept the people who enter Europe through illegal ways, after 20 March 

2016 transitional period.  

The Readmission Agreement doesn’t  include all European countries. Denmark, 

England and Ireland has some differences. England and Ireland have different rules 
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on Fredom, Security and Justice areas than European Union. European Union’s visa 

policy and Readmission agreement is not automatically binding for these two 

countries.  

For Denmark, although visa policiy is binding, Readmission Agreement is not 

automatically binding because of a reservation that Denmark put in Schengen 

Agreement. According to this reservaion Denmark and Turkey should sign another 

agreement for the legality of the Readmission Agreement. 

Turkey has a reservation about geographical limitation to the 1951 Geneva 1951 

Convention relating to the Status of Refugees, that Turkey doesn’t accept people as a 

refugee who came from the east side of Turkey. After Readmission agreement Turkey 

doesn’t change its reservation, Turkey will only consider that in case of being a 

member of European Union.  

Why is the visa exemption linked with the Readmission Agreement? European 

Union is using visa exemption as a  provisionality principle to promote neighboring 

countries to protects itse ast borders from irregular migrants. 

V. CONCLUSION   

Asylum-seeking is ans important issue in international law and for the first time it was 

regulated by United Nations International Human Rights Convention. International 

Refugee Convention was accepted  in 1951 which included a definition of the term 

“refugee”. This convention also regulates basic principles and rights  in order to 

protect refugees. 

After 1990 Dublin and Schengen Agreements, national asylum policies  

synchronised with the European Union policies.  After 1993 Maastricht Agreement, 

asylum and migration policies were incorporated into the ministers of justice and 

interior.  European Union Charter of Fundamental Rights  addresses the right to seek 

asylum as an independent right. European Convention on Human Rights provides 

protection not only for the refugees, but also fort he stateless people and the runaway 

offenders. 

http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/synchronise
http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/synchronise
http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/charter%20of%20fundamental%20rights
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In Turkey The Law on Foreigners and International Protection has been 

introduced in 2013. The purpose of this Law is to regulate the principles and 

procedures with regard to foreigners’ entry into, stay in and exit from Turkey, and the 

scope and implementation of the protection to be provided for foreigners who seek 

protection from Turkey, and the establishment, duties, mandate and responsibilities 

of the Directorate General of Migration Management under the Ministry of Interior. 
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Sanat Eserleriyle Göçlere Tanıklık 

Witnessing Migrations Through Artworks 

 

Özlem ÜNER6 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 

 

GİRİŞ 

Göç olgusuna sanat eserleri üzerinden bakmak, bize; sosyal bir olay olarak 

tanımlanan göç kavramının aslında insan psikolojisinde dramatik etkileri olan 

travmaların en başında geldiğini göstermekte.  

Göçler, ister zorunlu, ister gönüllü olsun, her durumda bireyler için belirgin 

olarak bir sorun yaratır;  “kimlik ve aidiyet” sorunu. Yerini-yurdunu terk etme, 

geçmişin yitirilmesi, yeni bir yaşama adapte olabilmek; aidiyetin yitirilmesine ve yeni 

bir kimliğin ortaya çıkmasına sebep olur. Göçmen olmak, öteki olmaktır ve bu maruz 

kalınan yeni durum öz benlikte çatışmalar yaratır. Dolaylı olarak da toplumsal birçok 

olumsuz olaylara zemin hazırlar. 

Diğer yandan bu sempozyumun başlığında yer alan Avrasya kavramı da başlı 

başına kimlik sorununu içermekte. Avrasya, tanım olarak Avrupa ve Asya kıtalarını 

içine alan coğrafi bir bölgeyi tarif etse de, çok farklı kültürleri barındıran toplumsal 

bir bileşendir. Buna rağmen bu bileşenin esas parçasını Türkler oluşturmaktadır. 

Türklerin tarihinde göçlerin büyük bir yer tuttuğu da bilinmektedir. Türklerin bu 

konargöçer yapısı, birçok kültürle etkileşim içine girmesine ve çok katmanlı bir 

çeşitliliğe sahip olmasına neden olmuştur.  

Bu sunumda, insanın yaşam mücadelesinde yer alan, iki önemli etkinlik olarak 

nitelediğimiz Göç ve Sanatın, sosyolojik ve psikolojik birer olgu olarak sanat 

eserlerinde buluşmaları araştırılmıştır. Göç denilen sosyal afetin, yüksek duyarlılığa 

                                                 
6 Doçent, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim 

Bölümü,ozuner@gmail.com 
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sahip olan sanatçıların gözünden ve yüreğinden yapıtlara nasıl yansıtıldığı 

incelenmiş, ressamların öz yaşam öyküleri ve bu yapıtların kaynakları bulgulamış, 

elde edilen verilerden tarihe ışık tutan ve birer belge niteliği taşıyan yapıtlara 

öncelikle yer verilmiştir.  

RESİMLERDE GÖÇ TEMASI 

 Göç olgusunun sanatçılar tarafından konu edilmesi oldukça yaygındır. Dünya 

sanatına baktığımızda tarihin her döneminde bu konuda işlenmiş sayısız yapıtla 

karşılaşırız. Bu çalışmada çağlara tanıklık eden göç temalı çalışmalardan sanat tarihine 

geçmiş bazı başyapıt örnekleri ile Türk sanatında göç sergileriyle dikkat çekmiş bazı 

önemli ressamların eserlerine yer verilmiştir.  

Seçilmiş eserlerde gözler önüne serilen göç temasının neden ve sonuçları, yaşamı 

nasıl etkilediği yapıtlarda bütün açıklığıyla gözlemlenebilmektedir. Bu sanatçıların bir 

kısmı, aşırı duyarlılık ya da toplumsal bilinç ile göç temasını yapıtlarına yansıtırken,  

bir kısmı tamamen kişisel tarihlerinden yola çıkarak bir çeşit öz yaşam öyküsü olarak, 

bizzat deneyimledikleri göçü ve onlarda bıraktığı etkileri yansıtmışlardır. Nitekim, 

günümüzde artan göç olayları, mülteci konuları, sınırlar,  terk edilmiş alanlar, 

kurtuluş ve özgürlükler gibi kavramlar her geçen gün sanatçıların daha fazla ilgi odağı 

olmaktadır.  

Honore Daumier, ( Fransa,1809-1879)  

“Les Emigrants” 

1848 Devrimi, devamındaki olaylar ve  aşırı cumhuriyetçilerin sınırdışı edilmesi. 

Daumier’in birçok resminde sosyal ve siyasal hayata karşı eleştiriler mevcuttur. 

Ressamlığının bir döneminde politik çizimlerinden dolayı tutuklanmış, hatta çalıştığı 

bir gazete kapatılmıştır. Daumier’in Göçmenler temasıyla ilgili resim ve relief 

çalışmaları O’nun farklı teknikler kullanmaya başladığı döneme bir aittir. Hiciv içeren 

karikatür ve illüstrasyon çalışmalarından farklı olarak bu dönem çalışmalarında yer 

verdiği sosyal olayları realist biçimde ifade etmiştir. Daumier, Göç konulu çalışmaları 

için birçok eskiz yapmıştır. Göç relief’i bu temanın başyapıtı niteliğindedir.  Bu eserde 
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figürlerin sembolik olarak çıplak tasvir edilmeleri dikkat çekicidir (Resim 3). Klasik 

trajedilerdeki gibi bitkin, tükenmiş ve yüzleri belirsizdir. Sağ taraftaki eliyle yüzünü 

kapatmış olan kadın figürü ise sürgün edilmiş havvaya benzetilmektedir.  

 

Resim 1.Daumier, Les Emigrants,1865,Tuval yağlıboya,68x39cm. 

 

Resim 2.Daumier, Les Emigrants,1857, Panel Yağlıboya, 29x16cm. 

 

Resim 3. Daumier, Les Emigrants,1848, 37x74cm. Louvre Müzesi, Paris 

 

Eugene Laermans (Belçika,1864-1940) 

Göçmenler,  “Landverhuizers” 
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19.yy. sonlarında Belçika’dan Amerika’ya işçi ve çiftçi göçü.  

Belçikalı ressam Eugene Laermans, Göç temalı yapıtını, illüstrasyonunu yaptığı 

Georges Eakhoud’un bir romanından esinlenerek gerçekleştirmiştir ve bu eser 

ressamın başyapıtı sayılmıştır ( Resim 4).  Yapıt, çok figürlü kompozisyonu ve triptik 

panel formu ile Pieter Bruegel’i anımsatmakta ve ressamın Hollanda resim geleneğine 

bağlılığını göstermekte. 19.yüzyılın sonlarında Belçika’dan Amerika Birleşik 

Devletleri’ne ve Güney Amerika’ya göç eden yüzlerce çiftçi ve işçiyi göstermekte olan 

resim, sade ve yalın anlatımı, siluetli figürleri ile biçimsel bir keskinliğe sahiptir. Bu 

keskinliğe rağmen resmin yumuşak tonlardaki renk armonisi ve figürlerin arkaya 

dönük, geride bıraktıkları, suyun ardında kalan köylerine bakarak yol almaları resme 

duygulu bir ifade kazandırmaktadır. Küçük yaşta menenjit geçirerek sağır ve dilsiz 

kalmış olan Laermans, 50’li yaşlarında görme yeteneğini de kaybetmiş ve resmi 

bırakmak zorunda kalmıştır. 1927’de kendisine kral tarafından baron unvanı verilmiş 

değerli bir ressamdır.  

 

Resim 4. Eugene Laermans, “Landverhuizers /Göçmenler” 1896, Tuval yağlıboya 

159x420cm. Royal Museum of Fine Arts Antwerp. 

 

Marc Chagall,  (Belarus,1887-1985) 

Mısır’a Göç, “Jacob Leaves His Country and His Family To Go To Egypt” 

Yakup peygamberin kıtlık nedeniyle Kenan şehrinden Mısır’a göç. 
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Chagall, resimlerinde döneminin öncü sanat hareketleri içinde kendi kültürüne 

ve hikayelerine bağlı kalarak halkçı bir tavır sergilemiş özgün bir ressamdır. Yahudi 

kökenli olup, Yahudi bir mahallede doğan Chagall, çocukluğundan beri Yahudilerin 

çektiği sıkıntıları gözlemlemiş, 1917 Ekim Devrimi öncesinde de Yahudilere 

uygulanan kısıtlamaları ve çıkan kargaşa ortamını derinden yaşamıştır. Resimlerinde 

Yahudilik konularına sıkça yer vermiştir. Yakup peygamberin Mısır’ göçünü anlatan 

gravür Chagall’ın kendisine sipariş edilen dini resimler için yaptığı seriden biridir 

(Resim 5). 1931 yılında Filistin’e giderek üç yıl boyunca kutsal kitaba ait konuları seri 

olarak gerçekleştirmiştir. Bu resimler gravür baskı tekniğiyle, siyah beyaz olarak 

gerçekleştirilmiştir. Çok azı el boyamasıyla renklendirilmiştir. Yakup peygamberin 

yaşam öykülerinden biri olarak geçen; “Mısır’a Göç” resminde, atı üstünde Yakup 

peygamberi ve ahalisini Mısır’a yol alırken gösterilmiştir. Chagall’ın resimleri hayal 

ve gerçek arasında bir dünyaya aittirler. Lirik ve şiirsel bir anlatımı vardır. Bu resimde 

de figürler naif ve masalsıdırlar. Renklerin pastel ve yumuşak tonlarda kullanılışı, 

figürlerin deformasyonu ve çocuksu ifadeler, çizgisellik, ressamın özgün üslubunu 

yansıtmaktadır. Chagall’ın resmi masalsı anlatımına rağmen göç olgusuna ışık 

tutmakta ve göç tarihi için belge niteliği taşımaktadır. 

 

         

 Resim 5. “Jacob Leaves His Country and His Family To Go To Egypt”,1931 

 Soldaki Resim: Renklendirilmiş Gravür, 41x32cm. Sağdaki resim: Gravür, 30x24cm 
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Ben Shan (Lithuania,1898-1969) 

“Immigrants” , Roosevelt, Jersey Homesteads Mural 

Yahudilerin Nazi Almanya’sından Amerika’ya göçü. 

Ben Shan, 1906 da henüz sekiz yaşındayken ailesiyle birlikte Amerika’ya göç 

etmiştir. Eğitim çağında amcasının Litografi dükkânında çalışmaya başlayarak sanat 

hayatına adım atmış ve Göç konusunu işlediği büyük bir duvar resmi 

gerçekleştirmiştir. Bu bir sipariştir ve Ben Shan bu işten elde ettiği geliri göçmenlere 

bağışlamıştır.  Yahudilerin Nazi Almanya’sından Amerika’ya göçünün anlatıldığı 

resim, üç panelden oluşan triptik bir duvar resmidir. Sol panel, 1930’larda Doğu 

Avrupa ve Almanya’dan göç etmek zorunda bırakılan Yahudilerin, Amerika’ya 

gelişini gösteriyor. Göçmenlerin arasında Shan’ın annesi (Gittel Lieberman Shan), 

ressam Raphael Soyer ve Albert Einstein yer alıyor. Aynı tabloda göçmenlerin New 

York City’nin kötü şartlarda çalıştırılan ve toprak ağaları tarafından sömürülen işçiler 

olarak gösterildiğini ve Sacco ve Vanzetti (tabutların içinde) gibi yabancı düşmanlığı 

güden kişilerin cenazeleri arasında görüyoruz. Merkezdeki ikinci tabloda göçmenler 

işçi sendika hareketi konu edilmiş. Fabrikasının önünde toplanmış kalabalığa 

konuşan, sendika organizatörü John L. Lewis (sözleri, arkasında duran ilana yazılmış 

olan kişi) ve “International Ladies Garment Workers Union” Uluslararası Kadın 

Giysileri İşçileri Sendikasının başkanı David Dubinsky’nin görüntüleri yer alıyor. 

Sağdaki tabloda kooperatif, Roosevelt planlaması ve gelişimi içinde işçi hareketinin 

meyvelerini görülüyor. Yeni eğitim programları içinde, Roosevelt şablonunu 

çevreleyen adamlar arasında bulunanlar: mimar Alfred Kastner (bize arkası dönük) ve 

(yukarıdan aşağıya) Heywood Broun (aktivist /gazeteci), Rexford Guy Tugwell 

(ekonomist/New Deal danışmanı), Senatör Robert Wagner (Ulusal İşçi İlişkileri 

Yasasının asıl yazarı), Sidney Hillman (FDR danışmanı ve 1936 yılında Amerikan İşçi 

Partisinin kurucusu) ve John Brophy (CIO ’nun ilk Ulusal Direktörü).7 

 

                                                 
7 http://journalpanorama.org/ben-shahns-new-deal-murals-jewish-identity-in-the-american-scene/ 
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Resim 6.  Ben Shan, Roosevelt, Jersey Homesteads Mural, 1938, 12x45 Feet Fresco 

 

Jacob Lawrence ( NewJersey,1917-2000)  

“Great Negro Migration”, 1941 

I. Dünya savaşı sırasında Güney Amerika’daki siyahilerin aşırı ırkçılık ve endüstri işçi 

ihtiyacı için kuzeye göçe zorlanması.  

Jacob Lawrence, I. Dünya Savaşı sırasında ailesinin de dahil olduğu altı 

milyondan fazla siyahinin kırsaldan kente gitmeye zorlandığı büyük göçü, The Great 

Migration ( Büyük Göç )  adında, 60 panelden oluşan bir seri resim ile ifade etmiştir. 

Tarihte çok iyi bilinen bu büyük göçün sebebi, güneydeki aşırı ırkçılık ve kuzeydeki 

endüstriyel şirketlerin işgücü ihtiyacıydı.  

New Jersey’de doğan ve büyüyen J. Lawrence’ın,  "Bütün bu insanlar sokakta, 

çeşitli renklerde, desenlerde, çok canlı, çok enerjik.." diye tanımladığı Harlem, O’nun 

sanatına ilham kaynağı olmuştur. 60 Panelden oluşan bu göç resimlerine baktığımızda 

Lawrence’ın büyüdüğü Harlem ’in ve göçü yaşamış insanların hikayelerinin bütün 

dramatikliğiyle yansıtıldığını görebiliyoruz. Tampere boya ile kontrplak üzerine 

çalışılan resimlerde renkler saf olarak kullanmış, siyahi figürler kontörlerle belirterek 

yüzeyden ayrılmış, buna karşılık beyazlar daha detaylı olarak resmedilerek kontrast 

artırılmıştır. Bu biçimsel yaklaşım ırkçılığın bir yansıması olarak okunabilmektedir. 

Renk kullanımıyla da yaratılan canlılık ve karamsarlığın bir arada yer alması büyük 

göç olgusunu izleyiciye dramatik biçimde duyumsatmaktadır. 
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 Resim 7. Panel 1. 45x30cm, Tampere  

Birinci panel, bir tren istasyonu çağrışımı yapmakta, üç şehir; Chicago, New 

York, St. Louis için üç bilet gişesi ve yığılmış bir kalabalık kitle algılanmakta. Göçün 

ilk adımı olarak adlandırabileceğimiz bu resimde, çok sayıda güneyli siyahi, sosyal 

eşitlik ve ekonomik fırsatlar bölgesi olan kuzey şehirlerine gitmek için, istiflenmiş 

yığınlar halinde bilet alma mücadelesi içinde olduklarını hissedebiliyoruz. Panel 6’da 

Tren kompartımanında paketlenmiş eşyalar gibi dizilmiş halde uyuyan göçmenler, 

renkli, 

 

      

Resim 8. Panel 6                         Resim 9. Panel 47 
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giysiler ve battaniyeler içinde gösterilirken,  figürlerin yığılmış, sıkışmış tekdüzeliği 

ve bekleyişleri göç yolculuğunun iç yüzünü yansıtmakta. Panel 47’de bir göçmen evi 

görmekteyiz. Kuzeye göç edenlerin kalabileceği en iyi yer, sadece bir oda. Genellikle 

çok fakir ve kötü şartlarda yaşamak zorunda kaldıkları biliniyor. 

          

 Resim 10. Panel 48                     Resim 11. Panel 49  

Panel 48’de göçmenlerin uyudukları yer hakkında bilgi ediniyoruz. Göçmenler 

için en büyük sorun yaşama alanı, yatacak yerdi. Resimde birden fazla yatak 

sığdırılmış, birçok kişinin bir arada uyumak zorunda kaldığı, hapishane koğuşlarını 

andıran bir oda görmekteyiz. Panel 49’de beyazlar ve siyahilerin yemek yeme 

alanlarının ayrı tutulduğunu görüyoruz. Göçmenlerin diğer bir sorunu da karşı 

karşıya kaldıkları ayrımcılık idi.  

Candida Portinari, (Sao Paulo 1903-1962)    

The Immigrants, “Os Retirantes Serie ” (Resim 12,13) 

Kuzey Sao Paulo’ da Kuraklıktan göç eden aileler anlatılıyor. 

İtalyan göçmen bir ailenin çocuğu olarak Sao Paulo’ da doğmuş olan Portinari,  

çocukluğu boyunca kuzeydoğunun kuraklığından kaçan ailelerin sefaletini izlemiştir. 

Gördüğü yaşantılar onun resimlerinin esin kaynağı olmuştur. Yapıtlarında sosyal 

eşitsizlikleri, kırsal yaşamı ve onun yoksunluklarını vurgulamaya çalışmıştır. 
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“Retirantes” tablosu, bu etkileri çarpıcı şekilde yansıtan bir yapıttır ( Resim 12). 

Resimde kuzeydoğudan kuraklık, yoksulluk ve açlık yüzünden topraklarını terk eden 

iki aile, iki nesil görülmekte. İnsanlar son derece dramatik durumdalar.  Tükenmişlik 

içinde, sağlıksız ve perişanlar, belki de sakatlanmışlar, yarı çıplak, kir içindeler. Yaşlı 

adamın iskelete benzetilmiş portresi,  gökyüzünün kasveti ve etrafta uçuşan akbabalar 

onların ölüme yaklaştığını işaret etmekte.  

           

Resim 12. Candido Portinari, “Os Retirantes Serie”, 1944, Tuval 

yağlıboya,190x180cm. Brezilya Asis Chateaubriand Sao Paulo Sanat Müzesi. 

 

Resim 13. Candido Portinari, “Os Retirantes Serie”, 1944, Tuval 

yağlıboya,190x180cm. Brezilya Asis Chateaubriand Sao Paulo Sanat Müzesi. 
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Retirantes serisine ait diğer resimde (Resim 13), kucağında ölmüş bebeğine doğru 

eğilmiş devasa bir anne figürü görmekteyiz. Rönesans’ın Pieta konularına çağrışım 

yapan bu figürasyonun heykelsi hacimselliği, yaşanan olayın acısını ve ailenin 

ıstırabını iliklerimize kadar hissettirmekte. Gözlerden akan yaşlar, solda, arkada erkek 

figürün anneyi teselli etme çabası ve çaresizliği, gökyüzünün mavisi ve boş arazi gibi 

ögeler insanların yaşadığı dramı yansıtmaktadır. 

TÜRK RESİM SANATINDAN ÖRNEKLER 

Türkiye’de 1950’lilerden sonra başlayan sanayileşmeyle köyden kente göç ve 60’lı 

yıllardaki Almanya’yla yapılan işçi anlaşmasıyla başlayan dış göç olayları, dönemin 

sanatçıları tarafından yaygın olarak eserlerinde konu edilmiştir. “Göç resimleri ” 

sergileriyle dikkati çeken ressamlardan en belirgin olanlara ve kendi öz yaşam 

öykülerinde göç ve gurbeti yaşamış olanlara burada yer verilmiştir.  

Nuri İyem ( İstanbul 1915-2005)  

Türk Resim Sanatının büyük ustalarından biri olan Nuri İyem, 1950- 1960’lı yıllarda 

başlayarak giderek artan, köylerden büyük kentlere ve yurtdışına göç olaylarını, Türk 

insanının göç serüvenini  “Göç Resimleri Serisi” ile çağına tanıklık ederek 

belgelemiştir.  

Türk resim sanatı 1800’lerde başlayan naif - asker ressamlardan Modernizm ‘e 

evrilirken 1940’lı yıllarda sosyal içerikli, yerel bir sanat akımı ortaya çıkmaya 

başlamıştır. Nuri İyem de o yıllardan sonra bu yerel tavrı benimseyen, Anadolu 

insanını ve coğrafyasını bütün özellikleriyle resimlerine yansıtan özgün 

ressamlarımızdan biri olmuştur.  

Nuri İyem ‘in göç resimlerinde ilk bakışta dikkati çeken şey, Anadolu insanının 

giyim tarzı, başörtüsü, şalvarı vb. fizyonomisi,  içinde bulunduğu doğa ve göç ettiği 

büyük tarihi şehir imgeleri gibi yerel motiflerdir. Oysa bu yerelliğin arkasında, Orta 

Asya’dan Mezopotamya’ya, oradan da daha ötelere uzanan bir göçün destanı gibidir 

bu resimler. Amerikalı tarihçi ve insan bilimci,  profesör Carter Findley, “Dünyada 

Türkler” araştırmasında, kuraklıktan sulara giden bu göçmenliği “otobüs 
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yolculuğuna”  benzetir; doğduğu değil doyduğu yere doğru yol alan insanlar. İşte 

Nuri İyem ’in göç resimlerinde gördüğümüz insanların halleri, yaratılan atmosfer, 

büyük şehri anlama çabasındaki çağdaş köylünün göç destanıdır. 

     

Resim 14.Nuri İyem “Göç”,1975, 36x56cm. Duralit yağlıboya. 

      

Resim 15. “Gecekondu yapanlar”1976 30x45cm.        

  

Resim 16. “Kondular ‘da gün başlıyor”1998,45x50cm.  

Nedim Günsür, ( İstanbul 1924-1994) 

 



Internation Eurasia Migration Conference 
9-13 October 2018, Turkestan, Kazakhstan   
Proceedings Book 

 

358 

 

Nedim Günsür, toplumsal, gerçekçi anlayışıyla örtüşen göç temasını bir seri olarak 

resmetmiş sanatçılarımızdan biridir. Fransız hükümetinin bursuyla Paris ‘e giden, 

Leger ve Lothe atölyelerinde bulunmuş olan Günsür, resimlerinde empresyonist, 

soyut, ve son dönemlerinde figüratif olmak üzere farklı eğilimler göstermiştir. 

Fransa’da edindiği biçimci batı anlayışı ile naif eğilimini sentezleme çabasına girmiş 

ve özgün bir dil yaratmıştır. Dışavurumcu ve anlatımcı tarzdaki resimlerinde, yokluk, 

kıtlık, savaş ve ayrılık gibi içinde bulunduğu sosyal olayları anlatmaya çalışmıştır. 

1960'lı yıllarda Anadolu’da yokluk ve çoraklık nedeniyle kentleşme olgusu baş 

göstermiştir. Nedim Günsür de henüz 40 günlük iken ailesiyle İzmir’den İstanbul’a 

göç etmiştir. Ancak O’nun göç resimlerinin esin kaynağı edebi eserlerdir. Edebiyata 

olan ilgisi resimlerinin anlatımcı ve simgesel üslubunun oluşmasındaki en büyük 

etkenlerden de biridir. 1970 yılında gerçekleştirdiği “Göçerler” resmini (Resim 20), 

Yaşar Kemal’in Orta Direk romanından esinlenerek gerçekleştirilmiştir. Resimde 

stilize edilmiş figürler ve kapalı kompozisyon anlayışına rağmen, tuvalin ince, yatay 

uzunluğu ve kontrastlardan arınmış, yumuşatılmış gri renk armonisi, derinlik ve 

sonsuzluk duygusunu artırarak hiç bitmeyecekmiş gibi görünen yolculuklara işaret 

etmektedir. Köylerinden iş bulma ve daha güzel bir yaşam umuduyla sırtlarında 

yorganları, ellerinde azık torbaları ile kentlere göç eden insan kalabalığını 

görmekteyiz. .  

 

               Resim 20. Göçerler,1970, Tuval yağlıboya, 43x110cm. 
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Resim 21. Göçerler,1970,129x22cm. Tuval yağlıboya 

Nedim Günsür resimlerinde göçler, sadece köyden kente sınırlı değildir. 

Avrupa'nın değişik ülkelerine, özellikle Almanya ‘ya olan göç dikkat çekicidir. Kah 

Hamburg – İstanbul, kah İstanbul- Frankfurt trenlerinin pencerelerinde, gurbete 

gidecek eşini uğurlayan kadınlar ve çocuklar, vedalaşan, el sallayan figürlerle göçün 

yoğunluğu abartısızca, sadelik içinde somut görüntülerle yansıtılmaktadır.  

 

                 

Resim 22. Gurbetçiler,1978,Tuval yağlıboya, 40x80cm 

Cihat Aral ( Sivas 1943) 

Türk Resminde figüratif tarzın önemli temsilcilerinden biri olan Cihat Aral, 

resimlerinde sosyal yaşamın politik, ekonomik ve kültürel sorunlarını yansıtarak 

protest bir tutum sergilemektedir. “Çöplük”, “Kurban”, “Yıkım” gibi sosyal içerikli 

sözcüklerle adlandırdığı serilerinde adeta tarihsel olayları belgelemektedir. Cihat 

Aral’ın göç konulu resimlerinde renk ve biçimsel sadelikle dikkat çeker. Aynı 

zamanda sitilizasyonun yarattığı geometrik yapı da modern bir anlatım oluşturur. 

Bunlara rağmen resimler sembolik ve alegorik özellikler taşıyan atmosferik yapısıyla 
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romantik resmi çağrıştırmaktadır. Köyden kente göçü anlatan bu resimlerde,   gelecek 

yaşamlarındaki belirsizliğe doğru yollara düşmüş, sırtlarında taşıdıkları yükleri ile 

adeta tek vücut olmuş kalabalıkları ve yüzlerindeki karamsarlığı izlemekteyiz. 

 

        

Resim 23. Göç III. 1995, Tuval yağlıboya, 114x146cm.            

 

Resim 24. Göç, 1996, Kağıt Yağlıboya, 34x49cm.                   

Neş’e Erdok (İstanbul 1940) 

Neşe Erdok, Balkan harbinde Türkiye’ye göç eden bir ailenin çocuğudur. Babası asker 

olduğu için de yaşamı boyunca yurtiçi ve yurtdışında olmak üzere çok sık yer 

değiştiren bir yaşamı olmuştur. Bu durum muhakkak O’nun psikolojisini etkilemiş 

olmalıdır ki resimlerinde yalnızlığın, yabancılaşmanın, belirsizliğin yansıması olarak 

kendilik ve aidiyet sorunlarına rastlamaktayız.  
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Genel olarak ele aldığı konular, yaşadığı toplumun sorunlarını yansıtan; sokak 

çocukları, hastalar, sakatlar, yaşlılar gibi dramatik konulardır. Göç ve göçmenler de 

sosyal bir olay olarak Neşe Erdok ‘un resimlerinde yerini almıştır. O’nun 2016 yılına 

ait göçle ilgili resimleri, Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan binlerce 

Suriyeli göçmeni anlatmaktadır. Yalın ve sade bir biçimselliğe sahip olan sanatçı, göç 

konusuna da aynı sadelikle yaklaşarak dramatik bir olayın içinden kendisini etkileyen 

kesitler alarak farklı bir yaklaşım sunmaktadır. Kurtuluş resminde gördüğümüz üzere 

(Resim 26) can yeleği giydirilmiş çocuğunu omzunda taşıyan bir baba figürü ve 

çevresinde gölge figürler, adeta olayın karamsarlığına uygun olarak gri armoni ile 

kurgulanmış. Gri tonlar içinde doygun ve saf kullanımıyla patlayan turuncu, resme 

canlılık ve neşe getirmektedir. Turuncu rengin özellikle de çocuk figürü ile 

bağdaştırılmış olması resme umut aşılayan bir sembol niteliği taşımaktadır.  

    

Resim 25. Suriye,2016,Tuval yağlıboya,130x100cm.            
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 Resim 26.  Kurtuluş, 2016,Tuval yağlıboya,130x100cm 

Resul Aytemür ( Malatya,1951) 

Resimlerinde güncel konuları işleyen Resul Aytemür, dışavurumcu üslubuyla 

figüratif resmin Türkiye’de dikkat çeken ressamlarından biridir. Çok figürlü 

kompozisyonlarında, deformasyona ve soyutlamaya yönelen biçimleri, renk ve leke 

tekrarlarıyla ritim ögesi oluştururlar. Fovist tarza yaklaşan renkleri, tüm saflığı ve 

şiddetiyle tuvale yansıttığı gibi kullanan Aytemür, esasında tematik bir ressamdır. 

Resimlerinde renkçi ve dışavurumcu üslubu sosyal temalarla şekillenir.  Kent yaşamı, 

parklar, sokak kültürü ve özellikle sokağa yansıyan güncel siyasi olaylar canlı ve 

çarpıcı bir dille tuvale yansımaktadır. Bu canlılığı destekleyen diğer unsur, yapıtlarda 

dikkatimizi çeken belirgin öge, ressamın tekniğidir. Boyanın maddeselliğinin, 

yoğunluğunun ve dokunsallığın yarattığı derinlik hissidir.  
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Resim 27. Mülteciler, 2016, Tuval yağlıboya,116x140cm. 

                     

 

Resim 28. Mülteciler, 2016, Tuval yağlıboya,180x230cm.       

 

 

Resim 29. Göçmenler, 2012, Tuval yağlıboya,200x300cm. 
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Resim 30. Sınırda, 2016, Tuval yağlıboya,200x300cm. 

 

Nedret Sekban ( Trabzon, 1953) 

Nedret Sekban, Türk resminde figüratif resmin savunucularından biridir. Toplumcu- 

gerçekçi anlayışla oluşturduğu resimlerinde, doğa, deniz, çingeneler gibi temalar 

ağırlık kazanırken mülteciler konusuna da fazlaca yer vermiştir.  Temelde insana 

odaklanmış olan Nedret Sekban, mülteci resimlerinde grup figürler ve tekli figürlerle 

detaylara da yer vererek olayın derinliklerine işaret etmektedir. Diğer yandan bu 

resimlerin büyük boyutları ve desen tekniğiyle yapılmış olması, göç olgusunun 

yarattığı dramatik durumu, o karanlık, umutsuz, hüzünlü duyguyu işaret eder gibidir. 

  

Resim 31. Karaya Doğru, 2008, Smart Füzen,105x122cm. 
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Resim 32.Bırak Beni Uzanayım II. 2008, Tuval karışık teknik, 200x104cm  

          

 

Resim 33.Yaşayabilmek II. 2009,Tuvak karışık teknik, 146x114cm. 

Ahmet Umur Deniz ( Van,1960)  

Ahmet Umur Deniz, “Büyük İnsanlık” , “Ütopyayı Taşıyanlar”  gibi başlıklarla 

sunduğu resim serilerinde toplumsal konuları ele alarak insanlığın sosyal sıkıntılarını 

trajik boyutta yansıtarak izleyicileri adeta vicdan muhakemesi yapmaya davet 

etmektedir. Ahmet Umur Deniz’in çok figürlü kompozisyonlarında, bakışlar, eller, 
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mimikler, jestler ve sembolik göndermeler, bir çeşit sessiz opera niteliği taşırlar.  Perde 

inmiş, son replikler söylenmiş ve alkış kopmak üzeredir. Bu var olma ve sesini 

duyurabilme istenci ile ressam, malzemeyi en zorlu yöntemlerle kullanarak büyük bir 

ustalık sergilemektedir. Sanatçı, bu tavrı ile resim sanatının geleneklerine bağlı 

kaldığını ifade etmekte, barok üslubun kompozisyon ve ışık gölge kullanımı ile sanat 

tarihinin başyapıtlarına gönderme yapmaktadır. 

 

         

Resim 34. Denizde Sığınmacılar, 2008,Tuval yağlıboya,180x300cm.                                                                      

       

 

Resim 35. Su, Detay 2008, Tuval Yağlıboya,150x145cm. 
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Resim 36. Mülteciler,2009,Tuval Karışık teknik,170x205cm. 

 

Temur Köran (Urfa, 1960) 

Çağdaş figür resminin Türkiye’deki önemli isimlerinden biri olan Temur Köran,“ 

Seyirdeki Yolculuk”, “Göçebe Bellek”, “Göç”  gibi sergi başlıklarıyla göç kavramına 

oldukça kafa yormuş ressamlardan biridir. Köran’ın resimlerinde çok katmanlı 

imgelerle oluşturulmuş olan kompozisyonlar, soyut ve somut dünyayı bir arada 

sunmakta, tema hiç bir zaman biçimselliğin önüne geçmemektedir. Ancak göç 

olayındaki dramı vurgulamak için abartılı biçimler ve rakursi gibi farklı bakış açıları 

kullanmıştır. Resme bakanın algısına izin veren soyut yaklaşımlarına rağmen bu 

resimlerde göçün insan üzerinde yarattığı çaresizlik, yaşamın elinden kayıp gitmesi, 

kaderle yüzleşme gibi vurgular dikkat çeken noktalardır.  Farklı sahnelerin bir araya 

getirilerek büyük bir orkestrasyon oluşturan kompozisyonlarında çarpıcı renk 

kullanımı ile şok etkisi yaratması,  postmodern bir tavır olarak kabul edilebilir. 
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Resim 37. Göç,2015, Tuval Yağlıboya, 150x410cm. Triptik 

 

 

Resim 38. Göç, 2017,Tuval Yağlıboya 

 

 

Resim 39.İsimsiz, 2017, Tuval Yağlıboya,120x140cm. 
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Ramiz Aydın (Giresun,1961) 

Ramiz Aydın’ın resimleri bütünüyle Anadolu insanını anlatır. Toplumsal sorunlar ve 

çelişkilerin dikkat çektiği eserlerde, Anadolu insanı idealize edilmiş ve yüceltilmiştir. 

Asker bir babanın çocuğu olarak konar-göçer bir çocukluk geçiren ressam,  bu etkileri 

resimlerine destansı bir anlatımla yansıtmıştır.  Bu durumu sanatçı, hem sorun hem 

de umut barındıran bir çelişki olarak açıklar. Göçün yaşattığı adaletsizlik ve eşitlik, 

hüzün ve umut, direnç ve kabulleniş gibi tezat kavramlar resimlere yansıtılır. Diğer 

yandan resimlerde belirgin olan bozkır, göçü hatırlatan bir coğrafyayı temsil 

etmektedir.  

 

   

  Resim 40. Göçerler, 1996, Tuval Yağlıboya, 70x100cm. 

 

Resim 41. Okulsuz Köyden Okula,1974,Tuval Yağlıboya,116x89cm. 
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Resim 43. Göç,1982, Tuval Yağlıboya 70x100cm 

GÜNCEL SANATTAN ÖRNEKLER: 

Reena Saini Kallat  ( Hindistan,1973) 

Map Drawing, 2011 

Hint asıllı sanatçı, büyük kitle hareketlerini kinetik bir harita ile dile getiriyor. Elektrik 

telleriyle kurgulanmış bir dünya atlası üzerinde elektrik akımıyla temsil edilen 

hareketle bir yerden koparılıp başka yere bağlanmayı, göçmenlerin durumu olarak 

yansıtılıyor. Bağlantı parçaları aynı zamanda seslidir. Bu seslendirme ve ışık 

hareketleri, yeni toplumsal oluşumları, bölünmeleri yaratan küreselleşmenin bir 

parçasıdırlar. Sanatçı kendi deyimiyle;  bu yarı kartografik çizimde kurşun kalem 

yerine elektrik teli kullanılarak, göçmenlerin kesiştiği yollar olarak haritada oluşan 

dinamikleri ve değişen enerjileri, insanların küresel akış ve veri aktarımı kavramını 

işaret etmekte. 
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Resim 44. Map Drawing, 2011 

 

Claire Fontaine  (Fransa) 

Yabancılar Her yerde, 2005 

Arapça, neon bir yazı olarak kurgulana bu çalışmada, göçmenlerin yaşadığı 

yabancılığın ve yabancılaşmanın deneyimini hatırlatmaya ve yabancılığı 

sorgulatmaya yönelik bir amaç güdülmektedir. Bu şekilde yabancı kelimesinin yeni 

anlamlara bürünmesine olanak sağlanır. Batılı bir sanatçının Arapça harfler 

kullanması, başka kültürlere de dikkat çekmektedir.  

 

 

Resim 45. Yabancılar Heryerde,2005, 100x18x4,5cm. 
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Giovanni Iudice ( Sicilya,1970) 

İnsanlık, 2011 

İtalyan sanatçı, gerçekliği belgeleme amacıyla foto realist tarzda ifade ettiği 

çalışmasında, karanlık gecede, kumsalda bir mülteci grubu, bekleyiş içinde 

göstermekte. Figürlerin çevresinde kumdaki kanlı ayak izleri, ne kadar zorlu bir 

yolculuk geçirdiklerini ve trajediyi işaret ediyor. Ancak geri planda bir bebek imgesi, 

birçok göç resminde gördüğümüz gibi umudu ve yeni bir yaşamı vadediyor.  

 

 

Resim 46. İnsanlık, 2011, Tuvalyağlıboya,235x290cm. 

Bruno Catalano, (Fas,1960) 

Yolcular, 2013 

Fransız sanatçı, bu yola çıkmış, ellerinde valizleriyle bedeninin bir kısmı eksik olarak 

tasarlanmış figürlerle, bulundukları yerden ayrılan insanların eksildikleri ya da bir 

parçalarının geride kaldığı, esasında bedenleri üzerinden yaşamlarının parçalandığı 

fikrini uyandırmakta. Büyük boyutlarda şehrin caddelerine, insan kalabalıklarının 

arasına yerleştirilmiş olan bronz heykeller, formun boşluklarıyla çevreyle ilişki 

kurarak son derece ilginç, yaşamın dinaminiğini sergileyen, iç içe geçmiş görüntüler 

oluşturmakta. Böylece gidenler ve gelenler birbirine karışarak yolculuğun farklı 

yönlerini ve çeşitliliğini işaret etmekte. 
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Resim 47. Gezginler,2013. 

SONUÇ 

Sosyal bir afet olarak tanımladığımız göç, insanın iç dünyasında yarattığı psikolojik 

travmalar olarak kalmakta ya da hafızalardan silinip gitmektedir. Oysa sanat 

eserlerine yansıtılarak ifade bulmuş olan göç olayları, renk ve biçimlerle somutlaşarak 

unutulmaz kılınır ve bir belge olarak nesiller boyu hatırlanır. 

Günümüzde dünyanın birçok yerinde hala devam etmekte olan siyasi göçler, 

sanatçıların bu konuya ilgisini taze tutmaktadır. Göçün hala insanlık için büyük sorun 

teşkil ettiğini işaret eden birçok sanatçı, tepkilerini göstererek farkındalık yaratmayı 

sürdürmekteler. Yaşamının bir döneminde göç olayını yaşamış bazı sanatçılar kendi 

öz yaşam öykülerini yapıtlarına aktarırken kimisi çevresinden edindiği anlatılarla 

göçü eserlerine yansıtmıştır. Kimisi, geçim sıkıntısı yüzünden göç eden insanları konu 

ederken, kimisi, ırkçılık gibi siyasi sebepleri anlatmaya çalışmıştır. Kimi hüzün ve acıyı 

yansıtırken kimi umudu vurgulamıştır. 

Her ne koşulda yaşanmış olursa olsun göçlerin,  insanın ruhunda acı yarattığını 

sanat eserleri aracılığıyla gözlemlemekteyiz. Bu anlamda yapıtların hem tarihsel bir 

belge olarak önemi artmakta hem de kimimizin belki de hiç bilmediği, hiç yaşamadığı 

duyguları, düşünceleri hissetme, bunlarla empati kurma imkanı vermesi açısından 

değerlerini sonsuz ve eşsiz kılmaktadır. 
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Özet 

Hz. Âdem’in Cennetten yeryüzüne indirilmesiyle başlayan insanoğlunun göç 
macerası, bazen hüzünle bazen umutla; bazen gönüllü bazen zarûrî olarak bugün de 
sürüp gitmektedir. İnsanoğlu bazen kaçmak bazen kovalamak için yollara düşmüştür. 
Savaştan, kavgadan, korkudan, öfkeden ya da aşktan, sevdadan, umuttan yollar 
uzanmıştır insanoğlunun önünde. Çalışma, İlâhî ışığı yaymak amacıyla gönüllere 
yapılan yolculuğun etkileyici örneklerinden biri olan Sarı Saltuk ve onun göç 
menzillerinden biri olan Blagay Tekkesinden yola çıkarak inancın günümüz insanının 
problemlerine oluşturabileceği çözümleri fark etmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada 
literatür taranmış, Blagay Tekkesi yerinde görülüp incelenmiş, bulgular 
değerlendirilmiş, geçmişten ilham alınarak günümüze ışık tutulmaya çalışılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Göç, Sarı Saltuk, Blagay, İnanç, Umut 

Sari Saltuk and Blagaj Tekija 

Abstract 
The immigration adventure of mankind which has started with the descent of Adam 
from Heaven onto the earth, is going on sometimes sadly, sometimes with hope, 
sometimes voluntarily and sometimes forcedly. Human beings set off on a journey 
sometimes to escape and sometimes to pursue. There are roads lying down in front of 
human beings full of war, fight, fear, anger, love, passion, hope. The study aims to 
realize the solutions that the belief can bring to the problems of the today’s human 
being based upon Sari Saltuk which is one of the impressive examples of the journey 
made towards hearts to spread the divine light and Blagaj Tekija –one of Sari Saltuk’s 
migration routes. In the study, the literature has been searched, Blagaj Tekija has been 
seen and investigated on site, the findings have been evaluated and it has been tried 
to flash to the present by taking inspiration from the past. 
Keywords: Migration, Sari Saltuk, Blagaj, Faith, Hop 
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GİRİŞ 

İnsanoğlu, tarihi boyunca göç yollarında olmuştur. Hz. Âdem’den Hz. Muhammed 

Mustafa’ya (SAV) peygamberlerin hayatlarında göçler vardır. Hoca Ahmet Yesevî’den 

Mevlânâ’ya, Yunus Emre’ye Allah dostlarının hayatlarında göçler vardır. Kültür göçle 

yoğrulmuş, inanç göçle yayılmıştır. 

Asıl adı Şerif Hızır olan Sarı Saltuk’un menkıbevî hayatı da göçlerle geçmiştir. 

“Anadolu, Rumeli, Kaf Dağı, Habeşistan, Hindistan, Türkistan, Rumeli, Sırbistan, 

Frengistan, Müşrik Diyarı, Mağrip Diyarı”  Topkapı Sarayı Saltuk-Nâme nüshasında 

yer alan, Sarı Saltuk’un göç güzergâhındaki yerlerden bazılarıdır (Yüce,1987: 335-376). 

Sarı Saltuk’un Babadağı Tekkesi (Dobruca), Kaligra Tekkesi (Varna), Baba Saltuk 

Tekkesi (Kırım), Eski Baba Tekkesi (Edirne-Babaeski), Sarı Selçuk Tekkesi (Kütahya) 

gibi tekkeleri yanında Anadolu’dan Balkanlara, Kırım’a uzanan tekke, türbe ve 

makamları vardır (Ocak, 2011: 91-106). 

Mostar’da bulunan Blagay Tekkesi de Balkanlarda Sarı Saltuk tarafından kurulan 

önemli tekkelerden biridir. İçinde Sarı Saltuk’a ait olduğuna inanılan bir türbenin de 

yer aldığı tekke günümüzde de ziyaretçi akınına uğramaktadır. 

YÖNTEM 

Çalışmada literatür taranmış, Mostar’da Blagay Tekkesi’nde alan incelemesi yapılmış, 

gözlemler ve bulgular değerlendirilmiştir. 

BULGULAR 

Sarı Saltuk  

Asıl adı Şerif Hızır veya Muhammed Buhârî’dir (Töret, 2014:59). Evliya Çelebi 

Seyahatname’de “Bu hakirin ecdadı Türk-i Türkân Hoca Ahmed Yesevî Hazretlerinin 

halifesidir kim ism-i şerifleri Muhammed Buhârî’dir kim hasîb ü nesîb ırk-ı 

tâhirdendir. Lâkin Pîr-i Türkân Hoca Ahmed Yesevî Hazretleri, Hacı Bektaş-ı Velî-i 

Horasânî Hazretlerin irşâd edüp Rûm’a, Selçûkiyân’a gönderdikte, hikmet-i Hüdâ 

Rûm’a Osmancık asrında gelüp Orhan Gazi’yle gaza edüp yeniçeri askerin tertip 

eyledi. Bâ’dehu ceddimiz pîrân-ı Türkistan Hoca Ahmed Yesevî ibn Muhammed 
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Hanefi, Hacı Bektaş-ı Velî’ye imdad içün Muhammed Buhâri’ye, yedi yüz âdem 

Horasan erenlerinden verüp “Var imdi Saltık Muhammed’im Bektaş’ım, seni Rûm’a 

gönderüp Leh diyarında dalâlet-âyin olan Sarı Saltık’ın suretine girüp ol mel’unu ve 

Dobruca’da bir ejder böceği bu tahta kılıç ile katl idüp Makdonya ve Dobruca ve yedi 

krallık yerde nâm u nişân sahibi ol” deyü Muhammed Saltık-ı Buhârî’yi Hacı Bektaş’a 

gönderüp ol dahi Saltık Muhammed Buhârî’yi Rûm’a gönderüp Dobruca 

kâfiristanında yetmiş nefer âşıklarıyla seyahat edüp Keliğra mağaralarında ejderi katl 

edüp kırk bin kâfir ve Dobruca kralı Pravadi Kal’asında îmâna geldiler.” (Dankoff-

Kahraman-Dağlı, 2006: 353; Köprülü, 1976:54-55) der. 

Sarı Saltuk’un Rumeli’ne geçişi hakkında farklı rivayetler vardır. Vilâyetnâme-i 

Hacı Bektaş-ı Velî’de Sarı Saltık adlı çobanın Hacı Bektaş-ı Velî’den himmet aldığı, 

böylece gönül gözünün açılarak velâyet mertebesine ulaştığı bunun üzerine Hacı 

Bektaş-ı Velî’nin ona “Saltık, seni Rûm ülkesine (Rumeli) saldık.” dediği anlatılır 

(Ocak, 2011: 36-37).  

Anadolu Selçuklularının son zamanlarında bir yandan Moğol baskıları bir 

yandan II. Gıyaseddin Keyhüsrev’den sonra oğulları II. İzzettin Keykâvus, IV. 

Rükneddin Kılıçarslan ve II. Alâaddin Keykubad arasındaki taht mücadeleleri devleti 

iyice zayıflatmıştır. Sonuçta II. İzzettin Keykâvus, Bizans imparatorunun yardımı ile 

kendisine bağlı Türkmenlerin Anadolu’dan getirilip Dobruca’ya yerleşmelerini sağlar. 

Sarı Saltık’ın Balkanlardaki tarihi rolü de böylece başlar (Ocak, 2011: 16-33). Baba 

Saltuk’un Türkmenleri, Baba Dağı bölgesine yerleşmişlerdir. Paul Wittek’e göre bu 

Türkmen grubu, Keykâvus’a bağlılıklarından dolayı Keykâvus/ Gagavuz adını 

almışlardır (İnalcık, 2004: 31-35). 

Sarı Saltuk, Cem Sultan’ın maiyetinde bulunan Ebu’l Hayr-ı Rûmi (Akalın, 1994: 

360-362) tarafından derlenen Saltuk-nâme’de baba tarafından Hüseynî (seyyid), anne 

tarafından da Hasanî (şerif) olarak zikredilir ve soyu Hz. Ali ve Hz. Muhammed’e 

(SAV) dayandırılır (Çakmak, 2012:10-11; Yüce, 1987: 125). Ancak İbnü’s- Serrâc, 

Tuffâhu’l-Ervah’ta Saltuk’un Seyyid olarak dünyaya gelmediğini ifade eder. Yine aynı 

eserde Saltuk’un Türkmen olduğu, Sarı lakabının kumral, sarışın oluşuyla alakalı 
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olduğu zikredilir. (Sarıkaya-Bardakçı-Gürkan, 2013: 75-110) Mikail Bayram da İbnü’s- 

Serrac’ın eserinde Baba Saltuk ve dini tasavvufi zümreler hakkında önemli bilgiler 

verdiğinden söz eder (Bayram, 2002:49-53). 

Saltuknâme’de Sarı Saltuk “Hızır, Server, Şerif Saltık, Server Saltık, Saltık 

Gazi…” gibi adlarla anılır (Demir, 2014: 162). İbnü’s Serrâc’a göre 70 yaşlarında 697’de, 

Saltuk-nâme’ye göre ise “toksan tokuz yıl ömr sürdü”kten sonra vefat etmiştir 

(Sarıkaya-Bardakçı-Gürkan, 2013: 82). Sarı Saltuk’un Battal Gazi ve Danişmend Gazi 

destanlarıyla karışan menkıbevî hayatında alp-eren olmak mühim bir yer tutar. Âşık 

Paşa’nın Garip-nâmesinde bahadırların “dokuz nesney” ile mal ve mülklerini 

koruduklarını ve ehl-i Hak olanların dahi “dokuz nesney” ile din düşmanları ve şeytan 

bölükleri ile savaştıkları anlatılır. 

Alp olabilmek için ilk şart muhkem bir yürektir. Yani sağlam bir yüreği ve 

cesareti olmalıdır. İkinci şart güçlü, kuvvetli olmasıdır. Üçüncü şart gayretli olması, 

etrafını görüp gözetmesidir. Dördüncü olarak alpın bir atı olmalıdır. Hz. Hamza’nın 

Aşkar’ı, Hz. Ali’nin Düldül’ü, İran hükümdarı Rüstem’in Rahş adlı atları vardır. 

Beşinci şart alpın zırhı olmasıdır. Altıncı olarak ok ve yay olmalı, yedinci şartta da kılıcı 

olmalıdır. Sekizinci şart alpın süngüsünün olmasıdır. Alplık için dokuzuncu şart 

arkadaş, yoldaştır. Düşman bu dokuz şeyle yenilir. Alp olmanın din içindeki şartları 

da şöyledir: İlk olarak o kişi vilâyet sahibi olmalıdır. “Bu vilâyet degdise kankı kula / 

Din içinde ol gerek kim alp ola”  

İkincisi riyazet sahibi olmaktır, yani nefsine hakim olup nefsini yenebilmektir. 

Üçüncüsü kifayettir; kifâyet, mücahede önemli şartlardan biridir. Dördüncü şart 

aşktır. Beşincisi tevekkül, altıncısı şeriattir. Yedinci şart ilimdir. Sekizincisi himmet, 

mânevî yardımdır. Dokuzuncu şart dosttur, arkadaştır.  

“Her nebi kim geldi mülke dutdı yâr / Her Velî bir yârı kıldı ihtiyâr    

Yâr-ıladur yol erinün revnakı / Yâr-ıla buldı bulanlar ol Hak’ı 

Yâ kişi dünyâ içinde er gerek / Yâ din içre hâkim ü server gerek”  

(Yavuz, 2000: 563-577) 
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Sarı Saltuk, Saltuk-nâme’de yer alan menkıbelerde anlatıldığına göre alplık 

alameti olan at ve silahlara rüyasında gördüğü Battal Gazi’nin işaret ettiği mağarada 

kavuşur. Rüyada işaret edilen mağarada Battal Gazi’nin atı Aşkar’ı, Hz. Hamza’nın 

savaş aletlerini, elbiselerini ve Zohhak’ın kılıcını bulur, bu şekilde olağanüstü güce 

kavuşur (Yüce, 1987: 128). Ayrıca Sarı Saltuk’un Ahmed Yesevî ya da Hızır tarafından 

verilen hurma ağacından yapılmış tahta bir kılıcı vardır ki bu kılıç, Peygamberin 

kılıcıdır; bazen de Hz. Ali’nin atına biner (Yüce, 1987: 273; Töret, 2014: 59). Yakın gaza 

arkadaşları vardır; Köle Yusuf, İlyas Rûmi, Kemal Ata, Kara Davut…( Demir, 

2014:162). Bir başka menkıbede silahlarının Hacı Bektaş tarafından verildiği anlatılır: 

“Ona bir yay, yedi ok verdi; dahi bir ağaç kılınç kuşattı ve bir seccade verdi; dahi Ulu 

Abdal’ı, Kiçi Abdal’ı yoldaş koştu. Saltuk padişah, Hünkâr ululuğundan ayrıldıktan 

sonra Sinop’un üstünde Kara Deniz kenarında Harmankaya’ya vardı. Seccadesini 

deniz yüzüne saldı; sağına Ulu Abdal’ı, soluna Kiçi Abdal’ı aldı. Seccade doğru 

Gürcistan’dan yana gitti…..Onlar Müslüman oldular….yine deniz kenarına gelip 

seccadeye bindiler, Rumeli yanına gittiler…..ol kalede yedi başlı ejderha vardı, yedi ok 

ile yedi başını vurdu. Ejderha kuyruğu ile Saru’yu sardı…Tahta kılıcı vurdu ejderhayı 

öldürdü. Susamıştı eli ile toprağı kazup bir değirmen döndürecek su çıkarttı. Bunu 

gören halk Müslüman oldu”(Yörükân,1998:474-475). Sarı Saltuk çok iri yarıdır, yüzü 

nurludur, elinde kargısı, yanında iki aslanla heybetle yürür (Yüce, 1987: 201). 

XIII. yüzyılda, Osmanlılar Avrupa’ya gelmeden önce Sarı Saltuk Balkanlarda 

bulunmaktadır. Sinop’tan gelen Sarı Saltuk, efsanevi bir biçimde yarımadanın 

İslamlaştırılmasının ve gazanın sembolü olmuştur (Clayer-Popoviç, 2014: 301). 

Sarı Saltuk adı etrafında pek çok menkıbe gelişmiştir. O, düşmanlarla, cinlerle, 

cadılarla savaşır, 12 ya da 72 dil bilir. Anadolu, Balkanlar, Afrika, Asya, Avrupa’ya 

uzanan bir coğrafyaya Tanrı’nın adaletini götürür (Demir, 2014: 164). Etkisi bıraktığı 

derin izlerle bugün de sürmektedir (Karamustafa, 2014: 91). İbn Battûta, 

Seyahatnamesinde Deşt-i Kıpçak’ta Türklerin yaşadıkları toprakların sonu olan Baba 

Saltuk adıyla bilinen bir kasabaya geldiklerinden söz eder (Aykut, 2000:498). 
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Sarı Saltuk, 697 (1297-98)  civarında vefat ettikten sonra 7 ya da 12 yerde türbe ve 

makamları oluşur. Bunlardan biri de Mostar’da bulunan Blagay- Alperenler 

Tekkesidir. 

Blagay- Alperenler Tekkesi 

Tekkenin kuruluşu ile ilgili olarak Mostar’da anlatılan bir menkıbe vardır. Mostar 

nehrindeki bir ejderhaya her yıl bir kız kurban verilmektedir. Sarı Saltuk’un 40 yoldaşı 

ile Mostar’a geldiği sene, ejderhaya kurban edilme sırası kralın kızına gelmiştir, Sarı 

Saltuk ejderhayı öldürerek kızı kurtarır. Kral Sarı Saltuk’a üç ihsanda bulunur: 1. Sana 

kızımı vereyim. 2. Ağırlığınca altın vereyim. 3. Gözünün gördüğü kadar toprak 

vereyim. 

Sarı Saltuk bunları kabul etmez, “Vereceksen şu kayanın altındaki yeri ver.” der 

ve Buna nehrinin kaynağında yer alan bugünkü alana tekkesini kurar (Eylül 2017, 

Mostar, sözlü görüşmeler). Halk arasında anlatılan menkıbe bu şekilde olsa da tekke 

girişinde verilen broşürde tekkenin Bogomiller zamanında yapılmış olan bir tapınak 

kalıntısı üzerine Geç Antik dönemde inşa edildiği yazmaktadır. Buna nehrinin sağ 

yakasına kurulan tekke adeta kayalarla iç içedir. Üzerinde bulunan 240 m. 

uzunluğundaki kayalık alandan düşen kayalar nedeniyle 1716, 1871, 1923, 1949, 1951, 

1972 ve 2011 yıllarında onarımlar geçirdiği, son restorasyon çalışmasının da 2013 

yılında yapıldığı broşürde belirtilmektedir.  

Tekkenin girişinde yer alan, tekkenin planı ve restorasyonu hakkında bilgi veren 

tabelada (Resim 1);  “Blagaj'daki Tekke, Doğal ve Mimari Bir Bütün Ulusal abide tekke, 

türbe, misafirhane kalıntıları, Ali Paşa Rizvanbegovic mescidi kalıntıları, Buna 

nehrindeki değirmenler ve nehrin kaynağının doğal çevresi, mağaralar ve falezlerden 

oluşmaktadır. Buna nehri kaynağındaki ilk zaviye Bektâşî geleneğine mensup 

dervişler tarafından 1470 civarında inşa edilmiştir. Zaviye mütevazı bir boyuttaydı ve 

15. yüzyılın sonlarına doğru taş plaka çatılı yeni bir taş bina, eskisinin yerine inşa 

edilmiştir. Ahırlar, ambarlar, bir değirmen, bir demirci ocağı ve basma değirmeni 

eklenmiştir. 18. yüzyılda tekke Halvetiye geleneğine mensup olanların toplanma yeri 

olmuştu. 
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Bugün hayatta kalanın hepsi tekke, misafirhanesinin oturmaya elverişli binası ve 

ahşap tabutlarla göze çarpan Şeyh Âşık Paşa ve Sarı Saltuk’a ait kabirlerdir. Doğa, 

ritüelin bir parçasını şekillendirdiği için Blagaj tekkesinin yamaçları ve su inanç 

bütünlüğünün ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır. 1952’de Sufi tarikatları 

yasaklanana kadar tekkenin etrafında balıkçılık yapmaya ve kartal ya da yamaçlardaki 

başka vahşi yaşam hayvanlarını avlamaya izin verilmiyordu. 

Ulusal abide, uygun planlama olmadan inşa edilen yeni binalar nedeniyle risk 

altındadır.” yazmaktadır. 

  

Resim 1: Plan ve Restorasyon 

Tabelası 

(Eylül 2017, Blagay-Mostar) 

Resim 2: Mermer Kitabe 

(Eylül 2017, Blagay-Mostar) 

   Tekkede yer alan mermer bir kitabede ise (Resim 2), 15. yy. başlarında Alperenler 

(dervişler) tarafından; “Yaratılanı Yaratandan ötürü sevmek” idealiyle kurulan tekke; 

tarihinde Kâdiri, Rufâi, Halveti ve Nakşibendi tarikatlarına ev sahipliği yapmış ve 

hâlen de devam etmektedir. Türbe (Sarı Saltuk ve Şeyh Açıkbaş), ibadet odaları, 

misafirhane, mutfak, hamamlık, iç avlu ve abdesthane bölümlerinden oluşmaktadır.” 

yazmaktadır. 



Uluslararası Avrasya Göç Sempozyumu 
9-13 Ekim 2018, Türkistan/Kazakistan   
Tam Metin Bildiri Kitabı 

 

383 

 

  

Resim 3: Divanhane (Eylül 2017,Blagay-Mostar) Resim 4: Hamamlık (Eylül 

2017,Blagay-Mostar) 

  

  

Resim 5: Reyyan, Firdevs, Ravza ve Zikir Odaları (Eylül 2017, Blagay-Mostar) 

Tekkenin üst katında Divanhane, Reyyan, Firdevs, Ravza ve Zikir odaları, alt katta da 

ibadet odaları, mutfak, hamamlık ve türbe yer almaktadır. 
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Resim 6: Blagay Alperenler Tekkesi 

Girişi 

(Eylül 2017, Blagay-Mostar) 

Resim 7: Tekke Avlusu 

(Eylül, 2017, Blagay-Mostar) 

Tekke girişinde bilet satılan bir kulübe yer almaktadır (Resim 6). Mostarlıların 

söylediğine göre üç yıl öncesine kadar giriş ücretsizken üç yıldır ziyaretçilerden, 

Bosnalılardan 1€, yabancılardan 3€ olmak üzere ücret alınmaktadır. Aynı gün içindeki 

mükerrer girişler dâhil, her girişten ayrı ücret talep edilmektedir. Tekke avlusunda 

bulunan büfeden çay, kahve ve yiyecek temin etmek mümkün olmaktadır (Resim 7). 
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Resim 8: Blagay Tekkesi Avlusu (Eylül 2017, Blagay-Mostar) 

Blagay-Alperenler Tekkesi broşüründe yazılanlara göre, tekkenin, kaynağının hemen 

dibine kurulduğu Buna nehri, saniyede asgari 3,7 metreküp, âzami 320 metreküp su 

debisine sahiptir. Avrupa’nın içilebilen en büyük doğal kaynak suyu olduğu 

düşünülmektedir. 9 km uzunluğunda olan nehir, üzerinde meşhur Mostar 

köprüsünün yer aldığı Neretva nehrine dökülmektedir.   

  

Resim 9: Buna Nehri Kaynağı ve Tekke Penceresinden Görünen Buna Nehri  

(Eylül 2017, Blagay-Mostar) 
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Tekke içinde yer alan Sarı Saltuk türbesinde Sarı Saltuk’la birlikte yatan diğer zat için 

Sarı Saltuk’un bir kerameti anlatılır: “Benden sonra Buna nehri bana benzer birine yol 

verecektir ve onun kafası saçsız olacaktır.” Sandukası Sarı Saltuk’un yanında yer alan 

zat, tekkede yer alan mermer kitabede “Açık Başı”, onarım tabelasında ise “Âşık Paşa” 

olarak anılmakta (Resim 1-2), türbe yanında yer alan levhada da “A ık Paşa” ibaresi 

yer almakta (Resim 10),aradaki harf özellikle silinmiş görünmektedir. Bu durumda 

zatın kimliği konusunda görüş birliği olmadığı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte yerel 

halk arasında, orada yatan zatın tekkeden dışarıya çıkarken başı açık (türbansız) 

olarak çıktığı için “Açık başı” olarak anıldığı ve kendisinin Sarı Saltuk’un müridi 

olduğu söylenmektedir (Hasanagiç, 2018, yazılı görüşme). 

  

Resim 10: Türbe ve Türbe Kapısı Yanındaki Açıklama Levhası (Eylül 2017, Blagay-

Mostar) 

Hâlen her pazar ve perşembe günü zikre ev sahipliği yapan Blagay tekkesinde yılda 

bir defa da Mayıs ayının 2. Cumartesi günü başlayan ve dünyanın muhtelif 

yerlerinden gelen zâkirlerce yatsı namazından sonra başlayıp sabah namazına kadar 

kesintisiz devam ettirilen zikir halkaları oluşturulmaktadır (Dilber, 2017 Eylül- 2018 

Ağustos sözlü görüşme). 
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II. Dünya Savaşından önce Blagay’da tasavvufa olan ilginin tamamen 

kaybolduğu, zikir geleneğinin sadece birkaç kişi tarafından devam ettirildiği, son 

Bosna Savaşından sonra ise zikre olan ilginin tekrar arttığı Blagay Tekkesi broşüründe 

belirtilmektedir. 

Evliya Çelebi’ye göre Hacı Bektaş-ı Velî’den himmet alan (Dankoff-Kahraman-

Dağlı, 2006: 353; Köprülü, 1976:54-55) Sarı Saltuk’la Bektâşî geleneğine göre şekillenen 

tekkede sonraları Kâdirî, Halvetî, Rufâî, Nakşibendi tarikat geleneklerinin de 

sürdürüldüğü (Resim 11), günümüzde ise “Derviş Mevlidi” denilen, Mayıs ayının 2. 

cumartesi günü gelenekli hâle gelmiş olan zikir halkalarıyla, dünyanın her yerinden, 

muhtelif tarikatlardan zâkirlerin katılımıyla, daha geniş tasavvufî çevrelere ulaşıldığı 

görülmektedir. 

Mostar’da hâlen Sarı Saltuk’un velâyet ve kerâmetlerinin devam ettiğine 

inanılmaktadır. Anlatılanlara göre, “Birinci Dünya Savaşı’nda Avusturya-Macaristan 

İmparatorluğu Blagaylıları savaşmak üzere uzak bölgelere gönderdi. Ancak, halk 

Tekke’ye ve dervişlere güzel davrandıkları ve onları sevdikleri için herkes evine geri 

döndü, hiç bir Blagaylı canını kaybetmedi. İkinci Dünya Savaşı geldi, halkın Tekke’ye 

ve dervişlere karşı sevgisi biraz azalmıştı, bunun için bu savaşta 2-3 kişi canını 

kaybetti. Bundan sonra komünist-ateist dönemde halk Tekkeyi ve dervişleri hor 

görmeye başlamıştı, bunun için Bosna Hersek’teki son 1992-1995 savaşında Blagay’a 

her çeşit bombalar “yağmur gibi” düştü, birçok kişi kurban oldu. Ancak, Tekke’ye hiç 

bir bomba isabet etmedi.” inanışları vardır (Hasanagiç, 2018,  yazılı görüşme). 



Internation Eurasia Migration Conference 
9-13 October 2018, Turkestan, Kazakhstan   
Proceedings Book 

 

388 

 

 

Resim 11: Zikirhanede Bulunan Tarikatlar Silsilesi (Eylül 2017, Blagay-Mostar) 

Bosna savaşı esnasında Mostar’da İspanyol barış gücü askerleri arasında Blagay 

Tekkesinin mânevî havasından etkilenerek Müslüman olanların bulunduğu da yerel 

halk tarafından anlatılmaktadır (Dilber, 2018 sözlü görüşme). 

Blagay Tekkesi broşüründe, Tekke’nin, son şeyhi Seydo Sehoviç’in ölümüne 

(1925) kadar aktif olarak faaliyetlerine devam ettiği, II. Dünya Savaşından sonra 

Bosna- Hersek’teki tüm tekke faaliyetleri ve dervişlerin çalışmalarının devlet 

tarafından yasaklanmasından sonra 70’li yıllara kadar tekkenin Bosna-Hersek Ulusal 

Müzesi tarafından yönetildiği, o tarihten 1974’e kadar resmî yöneticisinin 

bulunmadığı, 1974’ten itibaren ise İslâm Birliği’nin, dönemin hükümetinin izni 

olmaksızın tekkeyi kullandığı ve yok olmaktan kurtarmak amacıyla kendi yönetimine 

aldığı, bilgileri yer almaktadır.  
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Bugün her milletten, her dinden insanın ziyaret ettiği, derviş mevlidi günlerinde 

binlerce derviş ve ziyaretçinin akınına uğrayan tekke “Yol bir, sürek3 bin bir.” 

düşüncesini hatırlara getirmektedir (Doğan, 2018, sözlü görüşme). 

 

Resim 12: Zikirhanede Bulunan Delâil’ül- Hayrat (Eylül 2017, Blagay-Mostar) 

1952’ye kadar tekke etrafında balıkçılığa, avlanmaya izin verilmezken bugün Buna 

nehrinin tekke civarındaki her iki yakası balıkçı lokantaları ile deyim yerindeyse işgal 

edilmiş durumdadır. Tekkeye giden yol üzeri hediyelik eşya satış yerleri ve nehir 

kıyıları lokantalarla dolmuştur. Tekke, bu tarz dînî alanların pek çoğunda olduğu gibi 

giderek ticârî amaçlı turistik bir alana dönüşmüş görünmektedir (Resim 14, 15, 16). 

                                                 
3 sürek: yol süren, kâmil insan olma yolunda yürüyen kişi (Doğan, 2018, sözlü görüşme). 



Internation Eurasia Migration Conference 
9-13 October 2018, Turkestan, Kazakhstan   
Proceedings Book 

 

390 

 

 

Resim 13: Blagay Tekkesi Çevresi (Eylül 2017, Blagay-Mostar) 

 

Resim 14: Blagay Tekkesi Çevresi (Eylül 2017, Blagay-Mostar) 
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(Resim 15: Blagay Tekkesi Çevresi (Eylül 2017, Blagay-Mostar) 

Sarı Saltuk’un Blagay tekkesinde dağ, su ve inanç birleşmiş durumdadır. Sarı Saltuk, 

Blagay’da her yıl pek çok tarîkatın birlikte zikir yapmasına ev sahipliği yaparak 

gönülleri Allah aşkında birleştirmiş görünmektedir. Her milletten, her dinden insanın 

ziyareti ile Sarı Saltuk, Hz. Âdem’in çocuklarını birlikte yanında misafir etmektedir. 

Hakk’tan gelip Hakk’a gidilen yolda bir güzel konaklama yeridir Sarı Saltuk’un 

Blagay Tekkesi. Bazen kayalara tünemiş kartal duruşuyla, bazen suyun sesince 

seslenir; bazen Pir-i Türkistan Ahmet Yesevî’nin dilinden, bazen Hacı Bektaş’ın, bazen 

Yunus Emre’nin, bazen Mevlânâ’nın sözünden akar gönüllere… “Yalan söyleme, 

gıybet etme, kusurları örtmekte gece gibi ol, eline-diline-beline4 sahip ol.” (Doğan, 

2018, sözlü görüşme). 

 “Gel, ne olursan ol, yine gel, yine gel… Bu kapı umutsuzluk kapısı değil…” (Mevlânâ) 

“Yunus’a Taptuk ve Saltuk ve Barak’tandır nasip 

Çün gönülden cûş kıldı men niçe pinhan olam” (Yörükân, 1998: 481). 

                                                 
4“ eline (E)-diline (D)-beline (B) sahip ol, “ EDB” yani EDEP’li ol.” (Doğan, 2018, sözlü görüşme). 
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Resim 16: Sarı Saltuk Blagay Tekkesi (Eylül 2017, Blagay-Mostar) 

 

Resim 17: Sarı Saltuk ziyaretçilerinden kuşlar (Eylül 2017, Blagay- Mostar) 
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Resim 18: Blagay’a Veda (Eylül 2017, Blagay- Mostar)  

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Sarı Saltuk kimdir? Bu sorunun cevabını kesin olarak vermek mümkün değildir. Bir 

yanı tarihi gerçeklere, bir yanı menkıbelere dayanan bir gönül ereni, bir destan 

kahramanıdır Sarı Saltuk. Hakikat nerede bitip efsane nerede başlıyor ayırmak 

mümkün görünmemektedir. Bununla birlikte halkın gönlünde edindiği yere 

bakıldığında hala umulan, yardıma koşacağına inanılan, yanına gidildiğinde 

müşküllerin çözüleceğine güvenilen bir yerdedir. Onu bu haliyle, insanları en azından 

tekkesi etrafında birleştiren, onlara “insan” hallerini hatırlatan, suyun coşkusu, 

inancın sükûnetiyle gönüllere seslenen yanıyla kabullenmek en doğrusudur belki de. 

Blagay-Alperenler Tekkesi Sarı Saltuk tarafından mı kurulmuştur? Yoksa ona 

atfedilen makamlardan biri midir? Bunun cevabını da kesin olarak vermek mümkün 

görünmemektedir. Kaynaklarda tekkenin kuruluş tarihi olarak 15. yy. verilirken Sarı 

Saltuk’un 13. yy. da yaşadığı bilinmektedir. Aradaki 200 yıllık fark, kaynak kişilerce 

savaş yıllarında belgelerin yok olması ile izah edilmekte ve yerel halk arasında 

tekkenin Sarı Saltuk ve dervişleri tarafından kurulduğuna kesin olarak inanılmaktadır. 
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Blagay-Alperenler Tekkesine Sarı Saltuk Alperenler Tekkesi ya da Sarı Saltuk 

Blagay Tekkesi denmesi, tekkenin sadece yerleşim yerinin adıyla değil, Sarı Saltuk’un 

adıyla da anılması uygun olacaktır. Tekkeye, dolayısıyla Sarı Saltuk’a duyulan ve 

devam eden inanç bunu gerektirmektedir. Tekke çevresindeki, tekkenin burnunun 

dibine kadar sokulmuş olan ticârî yapılaşmanın tekkenin mânevî iklimini 

zedelemeyecek mesafeye çekilmesi, tekkeyi inanç ve ibadet maksadıyla ziyaret eden 

ziyaretçileri rahatlatacaktır. Tekke üzerindeki kayalık alanın da tekkeye zarar 

vermeyecek koruma önlemleriyle ıslah edilmesi yerinde olacaktır. 

 İnsanoğlunun yeniden hatırlamaya ihtiyacı vardır; düşmanlıktan dostluğa, 

kavgadan sevgiye geçişi… Tam da bu nedenle savaşlardan, acı çekilen süreçlerden 

sonra tekkeye, dolayısıyla inanca olan ilgi artmakta, insanoğlu sığınılacak yegâne 

limanın inanç olduğunu düşünmektedir.  

Ahmet Yesevî’den Hacı Bektaş’a; Sarı Saltuk’tan Yunus Emre’ye, Şems-i 

Tebrizi’den Mevlânâ’ya adları tek tek anılamayacak çoklukta gönül burçlarının 

alperenleri insanlığın “gel”mesini, “gör”mesini, “bil”mesini, “ol”masını 
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Türk Dünyasında Diaspora Faaliyetleri Bağlamında Türk Keneşi Ve 
Türksoy Üzerine Bir Değerlendirme 

Esra Banu SİPAHİ1 
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Bahar ÖZSOY2 
Bakü Devlet Üniversitesi 

Özet 

Soğuk Savaş’ın ortadan kalkması ile uluslararası alanda görülen temel iki sorundan 
biri yabancı ülkelerde etnik ve dini temeller üzerinde yapılan ayrımcılık ve terör hareketleri 
iken, diğeri zengin enerji kaynaklarının bulunduğu alanlarda görülen bölgesel 
savaşlardır. Adı geçen sorunların Türk soylu devletlerin bulunduğu coğrafyada 
sıklıkla görülmesi etkilenen ve etkileyen olarak Türk devletleri arasında işbirliğini 
zorunlu kılmaktadır. Bağımsızlık yıllarında duygusal temeller ve kardeşlik bağları 
üzerine kurulan bu ilişkiler günümüzde geliştirilerek rasyonel bir işbirliğine 
dönüştürülmüştür. Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve 
Özbekistan halkları arasındaki birlik ruhunun güçlendirilmesi, yurtdışında yaşamakta 
olan Türk soylu vatandaşların birbirleriyle olan bağlarının kuvvetlendirilmesi ve ortak 
değerler çerçevesinde birlikte adım atılması önemlidir. Bu kapsamda, 90’lı yıllarda 
kurulan TÜRKSOY ve 2000’li yıllarda kurulan Türk Konseyi (Keneşi) Türk devletleri 
arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde ve uluslararası alanda birlikte hareket 
edilmesinde önemli iki etkin oluşumdur. Çalışma, Türk devletlerinin sahip olduğu 
diaspora gücünü TÜRKSOY ve Türk Keneşi üzerinden ele almaktadır. Araştırma 
kapsamında Türk devletleri arasındaki işbirliği süreci ve TÜRKSOY ve Türk 
Keneşi’nin yürütmüş olduğu çalışmalar diaspora faaliyetlerine katkı çerçevesinde 
değerlendirilecektir.  
Anahtar Kelimeler: Diaspora, Türk Keneşi, TÜRKSOY 

An Assessment on Turkic Council and Turksoy in the Context of Diaspora 
Activities in the Turkish World 

Abstract 
After the Cold War, discrimination and terrorist acts on ethnic and religious bases in foreign 
countries and regional wars in areas with rich energy resources have emerged as two 
major problems on the international scene. The mentioned problems are frequently 
seen in the geographical region where Turkish noble states are located are necessitates 
the cooperation between the Turkish states as affected and affecting. These 
relationships are founded on bases and emotional bonds of brotherhood years of 
independence, today has been transformed into a rational cooperation. It is important 
that strengthening the unity spirit among the Turkish peoples (Azerbaijan, Turkey, 

                                                 
1Doç.Dr. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kentleşme ve Çevre Sorunları 
Anabilim Dalı, ebsipahi@konya.edu.tr  
2Doktora Öğrencisi, Bakü Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, 
bhr_ozsoy_27@hotmail.com  
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Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan and Uzbekistan), strengthening the ties 
among Turkish nobility citizens living abroad and stepping together in the framework 
of common values. In this context, TURKSOY, founded in the 90's and the Turkic 
Council established in the 2000’s are two important formation in the development of 
relations between the Turkish states and act together in the international arena. The 
study deals with the diasporic power of the Turkish states through TURKSOY and 
Turkic Council. In this context in the study it will be evaluated that along with the 
cooperation process between the Turkish states studies conducted by TURKSOY and 
Turkic Council in the context of contribution to diaspora activities. 
Keywords: Diaspora, Turkic Council, TURKSOY 
 

I. GİRİŞ 

Son yıllarda dünyanın geçirdiği hızlı dönüşüm süreci, tek başına askeri ve ekonomik 

güce sahip olmanın devletlerin -özellikle uluslararası ilişkilerde- etkin olmaları için 

yetersiz kaldığı gerçeğini açığa çıkarmış ve yaşanılan sürecin beraberinde getirdiği 

teknolojik devrim, devletlerarası ilişkiler kadar toplumlararası bağların ve ilişkilerin 

de etkin bir biçimde yürütülmesini zorunlu hale getirmiştir. Toplumlar arasında bağ 

kurmak, etkili bir kamuoyu süreci yönetmek ve ülke sınırları dışındaki vatandaşlarıyla 

olan iletişimi güçlü kılmak, devletlerin diaspora faaliyetlerine yönelmelerinde etkili 

olmuştur. Bu sayede çeşitli sebeplerle ülkelerinden göç eden bireylerin ulusal benlik 

ve aidiyetlerini korumalarına, birlik ruhunu kaybetmemelerine ve göç etmiş oldukları 

ya da vatandaşı oldukları ülke ile anavatanları arasındaki çift yönlü etkileşimlerini 

koruyabilmelerine olanak sağlanmaktadır.   

Önceleri Yahudi sürgünü ile ilişkilendirilen diaspora kavramı, dünya genelinde 

göçlerin artması, göç nedenlerinin çeşitlenmesi ve küreselleşme sürecinin yer 

değiştirme hareketini hem kolaylaştırması ve göreli olarak da özendirmesi ile anlam 

genişlemesine uğramış, diaspora olgusu uluslararası ilişkiler disiplininin öncelikli 

çalışma konularından biri haline gelmiştir.  

Yukarıda sözü edilen değişim Sovyetlerin dağılması ile bağımsızlığını kazanan 

Türk devletlerinde de gözlemlenmiştir. Buna göre, 90’lı yılların başında Türk 

devletleri arasındaki iletişimin artması Rusya açısından tedirginlikle karşılanmış, bu 

nedenle Rus yönetimi çeşitli örgüt ve mekanizmalar yoluyla Türk devletlerini 

Türkiye’den uzak tutacak politikalar geliştirmeye çaba göstermiştir. Buna karşın, ortak 
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bir tarihe sahip Türk devletleri siyasi yakınlaşmanın yanı sıra ekonomik, ticari, askeri 

ve kültürel alanlarda başarı ile yürüttükleri ilişkilerini günümüze kadar 

getirebilmişlerdir. Sovyet sonrası dönemde kurumsal bir nitelik kazandırılmak istenen 

ilişkiler Türk Devletleri’nin TÜRKSOY, Türk Keneşi, TürkPa, Türk Akademisi gibi 

oluşumlar etrafında bir araya gelmelerini sağlamıştır. Özellikle 2000’li yıllardan 

itibaren gerek bireysel olarak devletler, gerekse de söz konusu örgütler bağlamında 

ortak bir diaspora faaliyeti yürütülmesine yönelik çalışmalar hız kazanmıştır.  

Diaspora faaliyetleri konusunda bu ivmeye karşın, ülkeler arasındaki işbirliği ve 

entegrasyon sürecine ilişkin çalışmaların yeterli olmadığı gözlemlenmektedir. Bu 

çalışma, Türk devletleri arasındaki ilişkilere ve diaspora faaliyetlerine ilişkin sınırlı 

literatüre katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda çalışmada ilk olarak 

diaspora kavramına ve kavramın değişen anlamlarına yer verilmiştir. Ortak din, 

köken, kültür ve tarihe sahip olan Türk devletleri arasındaki iletişim ve işbirliği 

sürecinin ele alındığı ikinci bölümde ortak bir diasporanın gerekliliği üzerinde 

durulmuştur. Çalışmanın son bölümünde ise diaspora faaliyetleri bağlamında Türk 

Keneşi ve TÜRKSOY’un çalışmaları değerlendirilmiştir.   

II. DİASPORA KAVRAMI 

Dilimize Fransızca’dan geçmiş olan diaspora kavramı köken itibariyle Grekçedir. 

Yunanca “dia” (için, dolayı) ve “sporos” (tohum) kelimelerinin birleşmesinden oluşan 

diaspora kavramı, “sağa sola dağılmış/saçılmış tohumlar” anlamlarına gelmektedir 

(Yaldız, 2014: 382). Kavram, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından “vatanından 

ayrılmış, fakat onunla bağlarını sürdüren, etnik ve ulusal toplum üyeleri” (Ulusoy, 

2015: 17), Türk Dil Kurumu tarafından ise “herhangi bir ulusun veya inanç 

mensuplarının ana yurtları dışında azınlık olarak yaşadıkları yer” olarak 

tanımlanmaktadır. Bu bağlamda kavramın hem toplumsal hem de mekânsal anlamda 

tanımlandığı görülmektedir. Bunlara ilaveten, ilk olarak Yahudi halkının sürgününü3 

                                                 
3Söz konusu sürgün, M.Ö. 598-587’de gerçekleşen Babil Sürgünü’dür. Bu sürgün ile birlikte Yahudiler 
dünyaya dağılmışlardır. Yahudi tarihinin en önemli  dönemlerinden birini oluşturan Babil 
diasporasında İsrailliler kendilerini dış kültürel etkilerden korumayı ve kendine özgülüğü, ulus olarak 
kimliğini ve varlığını muhafaza etmeyi öğrenmişlerdir (Akbıyık, 2010: 81).  
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anlatmak üzere kullanılan diaspora kavramının; “göç, sürgün, nostalji, gelenek ve 

dillerin sürdürülmesi, anavatana dönüş hayali” gibi anlamlar da taşıdığı ifade 

edilmelidir (Çelik, 2017: 322). Yine, diaspora kavramını doğrudan Yahudi sürgünü ile 

ilişkilendiren Safran (1991: 83) da, kavramın anlamının zaman içinde “gurbetçileri, 

sürgün edilenleri, mültecileri, siyasi mültecileri, yabancıları ve etnik ve ırksal 

azınlıkları” kapsayacak şekilde genişlediğini ifade etmektedir. 

Konuya ilişkin literatürde bir halkın diaspora olarak nitelendirilmesi için çeşitli 

belirleyiciler üzerinde durulmaktadır. Bunlar; diaspora olarak tanımlanan halkın 

anavatanları dışında iki ya da daha fazla sayıda coğrafyaya dağılmış olmaları, bu 

toplulukların anavatanları dışındaki varlıkları kalıcı olmasa bile uzun soluklu olması 

ve diasporayı oluşturan ve coğrafi açıdan dağınık şekilde yaşayan gruplar arasında 

sosyal, ekonomik, siyasi ve kültürel ilişki ve etkileşim olması biçiminde 

sıralanmaktadır (Van Hear’dan akt.: Çelikpala, 2005: 73).  

Öte yandan Safran tarafından (1991: 83) da diasporaların özellikleri şu şekilde 

sıralanmaktadır:  

 Bir merkezden iki ve ya daha fazla yere dağılma 

 Anavatana dair kollektif bir hafıza, vizyon ve efsanenin muhafaza edilmesi 

 Ev sahibi toplum tarafından kısmen veya tamamen kabul edilmemeye olan 

inanç ve bu nedenle de kısmen yabancılaşma ve izole olma hissi 

 Anavatana geri dönme isteği 

 Topluca korunmalarının ya da anavatanlarının güvenlik ve refahının taahhüt 

edilmesine dair inanç 

 Anavatanla ilişkinin sürdürülmesi 

Bu belirleyicilerden de anlaşılacağı üzere, diasporaları bir arada tutan temel 

unsur diaspora üyelerinin sahip olduğu tarihsel ve kültürel bağdır. Söz konusu bağın 

gücünü ev sahibi ülkenin diasporaya ilişkin tutumu kadar, diasporanın 

kurumsallaşma ve örgütlenmedeki başarısı da belirlemektedir. 

A. Diasporaya Yüklenen Olumlu/Olumsuz Anlamlar Üzerine 



Uluslararası Avrasya Göç Sempozyumu 
9-13 Ekim 2018, Türkistan/Kazakistan   
Tam Metin Bildiri Kitabı 

 

401 

 

Antik Yunan Dönemi’nde açlık, yoksulluk ve savaş gibi nedenlerden dolayı farklı 

yerlere göç edenler için kullanılan diaspora kavramı Grek toplumu için olumlu 

anlamda değerlendirilmiştir (Tosun, 2016: 222-223). Ancak, MÖ. 3. yüzyılda 

İskenderiye’deki Yahudi bilginleri tarafından göç, yurt dışına yerleşim, taşınma 

anlamlarında kullanılan diaspora kavramına zamanla Yahudilerin yabancı 

topraklarda çektiği acılar nedeniyle olumsuz bir anlam yüklenmiştir (Çelikpala, 2005: 

73). Çok uzun bir dönem sadece Yahudiler için kullanılan diaspora kavramı 

1970’lerden başlayarak bu klasik anlamından uzaklaşmış ve kavram sistematik olarak 

genişletilmiştir (Tosun, 2016: 224).  

Zaman içinde Avrupa'da dinsel azınlıkları kapsayacak şekilde kullanılmaya 

başlanan kavramın olumsuz anlamına yapılan vurgu sürdürülmüştür. Buna karşın, 

Avrupa’da diasporaların oluşmasını isteğe bağlı göçe dayandıran Sheffer, Avrupa’da 

yaşayan bireylerin daha özgür ve liberal ülkelerde yaşamak amacıyla göç etmesi 

sonucunda İtalyan ve Alman diasporalarının oluştuğunu ifade etmektedir. Öte 

yandan, ülkelerinde yaşadıkları ekonomik ve politik sorunlardan dolayı farklı ülkelere 

göç eden Polonya, İrlanda ve Rusya vatandaşları da diasporalar oluşturmuşlardır. 

Kavramın kullanıldığı sınırların artmasını işçi ihtiyacı nedeniyle oluşan göçe bağlayan 

Sheffer’a göre sanayileşme, söz konusu sürecin temel belirleyicisi olmuştur  (Sheffer, 

2003’den akt.: Tosun, 2016: 223). 

Klasik anlamıyla ele alındığında diasporalar ailesel, toplumsal, dinsel, sosyo-

politik, ekonomik bağlar ya da diaspora üyelerinin veya onların atalarının maruz 

kaldığı bir felaket ya da travmanın sonucu olarak beliren ortak hafıza nedeniyle bir 

araya gelen, aynı kimliğe sahip gruplar tarafından sürdürülmektedir (Bruneau, 2008: 

1). Diaspora konusundaki klasik yaklaşımlara göre kavram, Yahudi, Ermeni, Afrika, 

Filistin diasporası gibi göçe bir zorunluluğun sebep olduğu, kapalı bir yapıya sahip, 

anavatan miti ve dinsel-kültürel ögeler etrafında örülen kalın duvarlı bir yapıyı 

kapsasa da küreselleşme süreci ile birlikte klasik diaspora anlayışı da dönüşmüştür. 

Bu süreçte kavram geleneksel işlevini yitirmiş, engelleyici ve ayrıştırıcı bir toplumsal 

katalizör haline gelmiş (Ulusoy, 2015: 11-99), bu durum, modern diaspora anlayışının 
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oluşmasına zemin hazırlamıştır. Bu noktada zorunlu göçe maruz kalan veya iskân 

politikasına tabi tutulan klasik diasporalara ek olarak günümüzde kültürel, dinsel, 

mesleksel ve çevresel nedenlerle oluşan yeni diasporalar gündeme gelmektedir 

(Çelikpala, 2005: 74). Bu yeni diasporalar, yaşadıkları ülkeye karşı açık olan, ülkenin 

yaşam biçimine siyasal ve toplumsal kültürüne uyum sağlama isteği taşıyan ve bunun 

için bireysel ve kurumsal çaba gösteren modern diasporalar olarak, ulus-aşırılaşma ve 

kürelleşme ile yakından ilgilidir (Ulusoy, 2015: 88). 

Modern diasporaların ortaya çıkması sonrasında kavramın siyasi boyutunun da 

değiştiği hatta göreli olarak daha fazla siyasallaştığı gözlemlenmektedir. Buna göre, 

milliyetçi gruplar veya hükümetler, genellikle ulus devletin inşası veya yurtdışındaki 

nüfusu kontrol etmek için diaspora kavramını kullanmaktadırlar (Faist, 2010: 10-11).  

Ulusal birlik ve bütünlüğün sağlanmasının yanında, ülkelerin sınırları dışındaki 

imajının doğru ve güvenilir biçimde oluşturulmasını sağlayan temel güç unsurlarının 

başında da diaspora gelmektedir. Diasporaların ulus-aşırı nitelikte olmaları ve siyasi, 

kültürel ve ekonomik olarak etkileme ve dönüştürme potansiyeli barındırmaları, 

onların ulus-aşırı siyaset tarafından araçsallaştırılmasına neden olmuştur (Ulusoy, 

2015: 22). Konuya ilişkin olarak Koinova (2010: 149) da, devlet dışı aktörler olarak 

tanımladığı diasporaların yerel ve uluslararası gündemleri olan politik oyuncular 

haline geldiğini dile getirmektedir. Bu noktada ilgi çekici bir tespit yapan Koinova 

(2010: 164), kimi diasporaların (Ermeni, Arnavut, Lübnan, Makedon, Sırp ve Ukrayna 

diasporaları gibi) anavatanlarıyla ilgili çözülmemiş özel milliyetçi amaçları takip 

etmek için demokratik söylemleri ve prosedürleri kullanmakta olduklarını, buna 

karşın gerçekte demokratik değerleri tam olarak onaylamadıklarını ifade etmektedir.  

III. SOVYET SONRASI DÖNEMDE TÜRK DEVLETLERİ ARASINDAKİ 

İLETİŞİM VE TÜRK DİASPORASININ GEREKLİLİĞİ 

Sovyetler Birliği’nin dağılması uluslararası ilişkileri derinden etkilemiş; bir ucunda 

ABD’nin diğer ucunda Sovyetler’in bulunduğu iki kutuplu dünya sistemi yerini tek 

kutuplu bir yapıya bırakmıştır. Söz konusu süreçte bağımsızlıklarını kazanarak birer 

ulus devlet olarak ortaya çıkan Türk devletleri, bir yandan siyasi, ekonomik, toplumsal 
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ve kültürel düzenlemeler yoluyla yeni düzene uyum sağlamaya çalışırlarken, diğer 

taraftan sahip oldukları stratejik, demografik, ekonomik potansiyel sayesinde 

uluslararası ilişkilerde birer aktör olarak söz sahibi olmaya başlamışlardır. Her ne 

kadar bağımsızlığın ilk yıllarında Türk devletlerinin birbirleri ile olan ilişkileri Sovyet 

döneminin bıraktığı sorunlar nedeniyle sınırlı bir çerçevede gelişim gösterse de, 

özellikle doksanlı yılların ikinci yarısında Türkiye’nin çabası ve Türk devletleri’nin 

siyasi ve ekonomik sistemlerinin de oturmaya başlaması ile etkileşim ve işbirliği süreci 

hız kazanmıştır.  

Soğuk savaş sonrasında değişen güç ve güvenlik anlayışı insan faktörünün 

önemini açığa çıkarmış, devletler güvenlik politikalarında askeri güç kadar “yumuşak 

güç” unsurunu da dikkate almaya başlamışlardır (Akhundova, 2016: 439). Anılan 

gelişme ve gereklilikler, Türk devletleri arasındaki ilişkilerde belirgin olarak 

gözlemlenmiş, tarihsel ve kültürel bağlara dayanan ilişkiler yumuşak güç 

çerçevesinde çok boyutlu bir işbirliğine dönüştürülmüştür. Türkiye bu dönemde 

kamu ve özel sektör kuruluşlarının yanı sıra sivil toplum örgütleriyle de Türk 

dünyasına yönelik çeşitli girişimlerde öncü rol üstlenmiştir. Özellikle Özal’ın 

cumhurbaşkanlığı döneminde gelişmeye başlayan ilişkiler Sovyet etkisinden dolayı 

genel olarak ekonomik ve kültürel düzlemde şekillenmiştir (Musabay Baki, 2014: 138). 

Buna karşın ortak bir piyasanın oluşturulması, birleşik bir bölgesel enerji sistemi ve 

enerji kaynaklarının taşınması için ortak bir sistem, ortak bir dilin oluşturulması gibi 

isteklerin bulunduğu uluslarüstü bir Türk siyasi ve ekonomik alanı yaratma 

girişimleri zaman zaman dile getirilmiştir (Калишевский, 2011, 

www.fergananews.com).4 Sürecin devamında Türk devletlerinin ulusal ve 

uluslararası alanda karşılaştıkları sorunlarda yol gösterici konumunda olan Türkiye, 

genç devletlerin Batılı kurum ve kuruluşlarda görünürlüklerinin artırılmasına katkı 

                                                 
4Ancak gerek Türk devletlerinin özellikle Türkiye’ye karşı şüpheci tutumu, gerekse de Turgut Özal’ın 
ölümü “Türk bütünleşmesi” sürecini olumsuz etkilemiş, taraflar arasındaki işbirliği bir süre sadece 
devlet başkanlarının periyodik zirveleri şeklinde devam etmiştir (Калишевский, 2011, 
www.fergananews.com)  

http://www.fergananews.com/article.php?id=7147
http://www.fergananews.com/article.php?id=7147
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sağlarken çeşitli düzenlemeler yoluyla iç politikada bütünleşmeyi sağlamaya yönelik 

mekanizmalara da üstünlük vermiştir.  

Ekonomik alandaki atılımlar kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri 

Bakanlığı’na bağlı bir kurum olarak 1992 yılında kurulan Türkiye İşbirliği ve 

Koordinasyon Ajansı (TİKA),  ilk program koordinasyon ofislerini Kafkasya ve Orta 

Asya’da açarak bölgeye yönelik yardımların önünü açmıştır. Yine, Türkiye tarafından 

Türk devletlerine eğitimden dış politikaya kadar birçok yardım ve destek sağlanmıştır 

(Musabay Baki, 2014: 140-141). Özellikle doksanların ikinci yarısından sonra “Türk 

bütünleşmesi” fikrinde bir canlanma görülmüş ve bu süreçte özellikle Kazakistan 

belirleyici ülke olmuştur (Калишевский, 2011, www.fergananews.com). 1996 yılında 

Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı (TÜRKSAV) kurulmuştur.5 Türkiye’de Dış 

Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesinde Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) 

oluşturulmuş, bu kapsamda 2009 yılında 72 ülkeden 2000 diaspora temsilcisi 

İstanbul’da Dünya Türk Girişimciler Kurultayı’nda bir araya gelmiştir. Kurultayın 

sonraki toplantısı 90 ülkeden 2200 diaspora temsilcisinin katılımı ile “Değişen 

Dünya’da Yükselen Türkiye” teması ile 2011 yılı içinde gerçekleştirilmiştir (Çalıcıoğlu, 

2014: 81-82). 2010 yılında ise Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) 

kurulmuştur.  YTB, Türk Dünyası birlikteliği için kendi bünyesinde bir anlamda 

Dünya Türk Diaspora Meclisi görünümündeki Yurtdışı Vatandaşları Danışma 

Kurulu’nu kurmuştur. Ekşi (2017: 17), söz konusu meclis vasıtasıyla Türkiye’nin 

küresel siyasette bir Türk Dünyası diasporası ve lobisi inşa etmeye başladığını ifade 

etmektedir. 

Bu noktada önemle adından söz edilmesi gereken TÜRKSOY (Uluslararası Türk 

Kültürü Teşkilatı), 1993 yılında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, 

Türkmenistan ve Türkiye tarafından kurulan ilk örgüt olarak Türk devletleri 

arasındaki yakınlaşmanın kültürel boyutuna odaklanırken, kendinden sonraki sürece 

de katkı sağlamıştır. Bu kapsamda Türk devletleri arasındaki iletişim ve işbirliğinin 

                                                 
5Vakıf her yıl Türk Dünyası sanatçılarının eserlerinden oluşan sergiler açmanın yanı sıra “Türk Dünyası 
Hizmet Ödülleri” de vererek Türk Kültür ve Sanatına katkı ve hizmetlerde bulunanları da 
ödüllendirmektedir (Başbuğ ve Sivrikaya, 2017: 9). 

http://www.fergananews.com/article.php?id=7147
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siyasi ayağını TürkPA (Türk Dünyası Parlamenter Asamblesi-2008)’nın faaliyete 

geçmesi; bilim ve eğitim ayağını ise sırasıyla Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-

Kazak Üniversitesi (1993), Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (1995), Türk 

Akademisi (2012)’nin açılması oluşturmuştur. 

Kültürel, demografik ve politik bu bütünleşme girişimlerinin yanında hatta belki 

ondan da önemli olarak bütünleşmenin ekonomik boyutu üzerinde önemle durulması 

gerekir. Nitekim, Orta Asya ve Kafkasya’daki Türk Devletleri’nin sahip olduğu zengin 

enerji kaynakları özellikle doksanlı yılların ikinci yarısından itibaren Batılı devletlerin 

ve ABD, Çin, Rusya gibi büyük güçlerin dikkatini çekmeye başlamıştır. Doğal gaz ve 

petrole duyulan gereksinim ve söz konusu enerji kaynaklarının taşınması için gerekli 

ulaşım ağının sağlanması noktasında Türk devletlerinin birlik ve bütünlüğü önem 

taşımaktadır.  

Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan’ın 

ekonomik ve demografik potansiyeli toplamda, 140 milyonluk nüfusla dünyada 9. 

sırada, 4,8 milyon kilometre karelik yüzölçümüyle 7. sırada, 1,5 trilyon dolarlık GSMH 

ile 13. sıradadır (AVİM, 2015: 11). Azerbaycan'ın 5 milyon, Kazakistan'ın 4 milyon, 

Kırgızistan'ın 1 milyon, Türkiye'nin de yaklaşık 6,5 milyon vatandaşının yurt dışında 

yaşadığı tahmin edilmektedir. Söz konusu nüfusun bağlı bulundukları ülke 

ekonomisine önemli bir gelir kaynağı sağladığı bilinmektedir. Örneğin, Kırgızistan'ın 

GSMH'sinin yaklaşık üçte biri, yurtdışında yaşayan Kırgız vatandaşlarının 

gelirlerinden oluşmaktadır (Köse, 2018 www.ytb.gov.tr/-haberler). Söz konusu veriler 

Türk devletleri arasındaki iletişim ve işbirliği ağının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi 

ile Türk dünyasının küresel alanda etkin bir güç olabilme potansiyeline sahip 

olduğunu göstermektedir.  

Ekonomik ve siyasi açıdan güçlü, kültürel ve sanatsal faaliyetler yönünden 

birlikte yol alabilen devletler için ortak diaspora faaliyetleri uluslararası işbirliğini 

destekleyici bir işleve sahip olmanın yanı sıra ortak değerleri tanıtma ve yaşatma 

noktasında bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. Söz konusu diasporalar siyasi, 

ekonomik, kültürel amaçlarla bir araya gelebilmekte; bir yandan bulundukları ülke 

http://www.ytb.gov.tr/-haberler
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siyasetine etki edebilecek bir güç oluştururken diğer taraftan bağlı bulundukları 

milliyetleri tanıtma ve temsil edebilme yeteneğine sahip olabilmektedirler. Bu 

kapsamda ortak tarih ve medeniyete sahip olan Türk devletleri arasındaki iletişim ve 

işbirliği sürecinin dış politikada aynı yönelimle devam ettirilmesi adına “ortak bir 

diaspora süreci” önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra dış politikada çeşitli sorunlarla 

karşı karşıya kalan kimi Türk devletlerinin uluslararası alanda birlikte hareket 

edebilmesi ve güçlerini birleştirebilmeleri sorunların Türk dünyası lehine 

çözümlenebilmesi açısından daha etkili olacaktır. Örneğin, 1915 sözde soykırım 

iddiaları ile Türkiye’yi hedef alan Ermenistan’a karşı 30 yıla yakındır topraklarının 

yüzde 20’si Ermeni işgali altında bulunan Azerbaycan’ın birlikte hareket etmesi 

önemlidir. Yine, Batı’da var olan Türk ve Müslüman düşmanlığına karşı Türk 

devletlerinin birlikte politikalar üretmesi ve vatandaşlarının refah ve güvenliğini 

temin edebilmesi ortak diaspora faaliyetlerinin gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

IV. DİASPORA FAALİYETLERİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKSOY VE TÜRK KENEŞİ 

Doksanlı yıllarda Kafkasya ve Orta Asya’da bağımsızlığına kavuşan Türk devletleri 

bir yandan iç politikada siyasi ve ekonomik başta olmak üzere çeşitli sorunlarını 

çözmeye uğraşırken, diğer yandan dış politikada Sovyet sisteminin etkisiyle uzun 

yıllar etkileşim kuramadıkları uluslararası sisteme ayak uydurmaya çalışmışlardır. 

Özellikle Türkiye ve Batı ile olan ilişkileri geliştirme eğilimindeki bu ülkeler, uzun 

süren Sovyet esaretinden dolayı dış politikada temkinli hareket etmeye özen 

göstermişlerdir. Her ne kadar Avrasya’nın stratejik konumu ve zengin enerji 

kaynakları bölge devletleri için bir avantaj gibi görünse de, Sovyetlerden kalan kimi 

sorunlar bölgesel ve uluslararası alanlarda etkileşim ve işbirliği süreci üzerinde zaman 

zaman sorunlar yaşanmasına neden olmaktadır. Buna karşın özellikle Türk 

devletlerinin son dönemlerde daha barışçıl ve bütünleşme yanlısı bir dış politika 

söylemi içerisinde olması umut vericidir.  

Özel olarak bu yeni bağımsızlığına kavuşan ülkelerin Türkiye ile olan ilişkileri 

değerlendirildiğinde, uluslararası ilişkiler açısından mesafeli geliştiğini ifade etmek 

yanlış olmayacaktır. Konuya ilişkin olarak Kaseinov (2012: 51), Türkiye olan ilişkilerin 
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belirli bir mesafede tutulmasının dönem dönem devlet başkanlarının kimi 

söylemlerine yansıdığının altını çizmekte; ikili ve çok taraflı ilişkilerin genel olarak 

eğitim, kültür gibi daha “yumuşak” alanlarda gelişim gösterdiğini dile getirmektedir.  

Yukarıda belirtilen yumuşak alanlardaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik 

önemli bir girişim TÜRKSOY’un kurulması olmuştur. Merkezi Ankara’da olan 

TÜRKSOY, Türk kültürünü, tarihini, dilini, sanatını, gelenek ve göreneklerini 

araştırmak, ortaya çıkarmak, geliştirmek, korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak 

üzere (Kaseinov, 2012: 51) 1993 yılında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, 

Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye’nin Kültür Bakanlarının imzalamış olduğu 

anlaşma ile kurulmuştur. Türk Dünyası’nın UNESCO’su olarak kabul edilen teşkilatın 

bütçesi, üye ülke kültür bakanlıkları tarafından ödenen katkı payları ve etkinlikler için 

yerel yönetimler, üniversiteler ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarından sağlanan ek 

kaynaklardan oluşmaktadır. Türk Konseyi, Türk Akademisi, Türk Kültür ve Mirası 

Vakfı, TÜRKSOY’un işbirliği içinde olduğu örgütlerdir. TÜRKSOY ayrıca UNESCO, 

ISESCO ve Bağımsız Devletler Topluluğu, İnsani İşbirliği Vakfı gibi uluslararası 

örgütlerle de çeşitli çalışmalar yürütmektedir (TÜRKSOY, 

www.turksoy.org/tr/turksoy/about).  

Türk devletleri arasındaki kültürel ilişkilerin geliştirilmesi siyasi ve ekonomik 

ilişkilerin gelişimine katkı sağladığı gibi Türk halklarının sahip olduğu ortak mirasın 

korunması ve tanıtılması noktasında da bir gereklilik olmaktadır. Çalışmalarını Türk 

kimliğini tanıtma ve gelecek nesillere aktarma faaliyetleri üzerinden yürüten 

TÜRKSOY’un bu noktadaki ilk adımı Nevruz, Sabantoy, Manas, Abay, 

Mahdumkulu, Tukay gibi kişi ve ortak kültür unsurlarını düzenlenen etkinliklerle 

Türk toplumuna tanıtmak olmuştur. Bu kapsamda, 1993-2008 yılları arasında 

TÜRKSOY’un faaliyetleri daha çok üye ülkelerde yoğunlaşmış, bu süreçte 

karşılıklı tanışma ve deneyim alışverişine önem verilmiştir.  

Kazakistan eski Kültür Bakanı Düsen Kaseinov’un 2008 yılında TÜRKSOY 

Genel Müdürlüğüne seçilmesi ile birlikte Türk kültürünü dünyaya tanıtmaya 

yönelik olarak TÜRKSOY faaliyetlerinin üye ülkelerin sınırlarını aştığı 

http://www.turksoy.org/tr/turksoy/about
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görülmektedir. Bu bağlamda Türkiye, İran, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, 

Pakistan ve Hindistan’ın teklifi ile 2009 yılında Nevruz, UNESCO nezdinde 

“Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi”ne dâhil edilmiştir. Yine, Azerbaycan’ın 

girişimleri sonucu BM Genel Kurulu 23 Şubat 2010 tarihinde 21 Mart’ı Uluslararası 

Nevruz Bayramı olarak ilan eden bir karar çıkarmış; düzenlenen çeşitli 

etkinliklerle Nevruz’un tanıtılmasına olanak sağlanmıştır6. Son olarak 2018 yılında 

Türk Dünyası Kültür Başkenti olan Kastamonu’da başlatılan Nevruz kutlamaları 

"Tüm Renkleriyle Türk Dünyası" teması ile gerçekleştirilmiştir. Türk Dünyası'nı 

temsilen 13 ülke, 18 coğrafyadan 350'yi aşkın sanatçı ile üst düzey katılımın sağlandığı 

ve Türkiye'deki birçok diplomatik misyon temsilcilerinin iştirak ettiği etkinlikler, TRT 

tarafından bütün dünyaya canlı yayınlanmıştır (www.turksoy.org/tr/news). 

TÜRKSOY’un kentsel alanda da çeşitli etkinlikleri bulunmaktadır. Bugün, 

ekonomik, siyasi, kültürel, tarihi ve stratejik önemi olan birçok kent Türk devletlerinin 

bulunduğu coğrafyada yer almaktadır. Söz konusu kentler, kimliğin ve kültürel 

birikimin aktarılması noktasında önemli işlevlere sahiptirler. Bu bakımdan 2010 

yılında İstanbul'da düzenlenen "Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları 10. Zirve 

Toplantısı" sırasında TÜRKSOY tarafından, "Türk Dünyası Kültür Başkenti"7 

uygulaması oy birliği ile kabul edilerek başlatılmıştır. Söz konusu uygulama Türk 

Devletlerindeki kentlerin tanıtılmasına ve gelişimine katkı sağlamaktadır8.  

TÜRKSOY tarafından, Türk halkların zengin kültürel mirasını geniş kitlelere 

ulaştırmak amacıyla Türk dünyası kültür ve sanat dergisi yayınlanmakta; Türk 

                                                 
6Bu kapsamda 24 Mart 2011 tarihinde, TÜRKSOY’a üye 11 ülkeden 140’a yakın sanatçının 
katılımıyla New York’ta bulunan BM Genel Kurulu’unda Nevruz  kutlaması gerçekleştirilmiştir. 
BM’ye üye 192 üyenin temsilcilerinin izlediği bu etkinlik Nevruz’un ve Türk kültürünün dünyaya 
tanıtılması; Türk kültür dünyası diye bir olgunun sergilenmesi açısından önemli bir başarı 
olmuştur (Purtaş, 2013). 
72012 yılında Astana, 2013 yılında Eskişehir, 2014 yılında Kazan, 2015 yılında Mevr, 2016 yılında Şeki, 
2017 yılında Türkistan Türk Dünyası Kültür Başkenti olmuştur.  
8Örneğin, 2017 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti olan Türkistan'daki gelişimin devam etmesi için 
Kazakistan’dan mimar, arkeolog, ressam ve tarihçilerin bir araya geldiği yuvarlak masa toplantısı 
gerçekleştirilmiş; Vali Janseyit Tuymabayev'in başkanlığındaki toplantıda Türkistan şehrinin 
ekonomik, sosyal, manevi ve kültürel gelişimi için yapılması gerekenler konuşulmuştur. Turizm 
endüstrisinin geliştirilmesi, şehrin mimari, etnografik ve milli yemeklerinin dünyaya tanıtılmasında 
yardımcı olacağı düşünülen ''Antik Türkistan'' projesi tanıtılmıştır. Yine, proje kapsamında TÜRKSOY’a 
üye ülkelerin kültür evlerinin inşaa edilmesi kararlaştırılmıştır (www.turksoy.org/tr). 

https://www.turksoy.org/tr/news/2018/04/05/turksoy-2018-nevruz-kutlamalari
https://www.turksoy.org/tr
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dünyası ile ilgili çeşitli kültürel kitap, bildiri, ansiklopedi, katalog, envanter 

çalışması, broşür ve takvim yayınları hazırlanmaktadır (Bıyıklı, 2017: 381).  

Yine, TÜRKSOY bünyesinde yürütülen çalışmalarla Türk dünyasında önemli 

işlevlere sahip, sanatsal ve edebi kimlikleri ile bilinen isimler de uluslararası alanda 

tanıtılmaya çalışılmaktadır.  Örneğin, sonuncusu Kazakistan'da düzenlenen 

TÜRKSOY Daimi Konseyinin 35. dönem toplantısında 2018 yılının Azerbaycanlı 

bestekâr Gara Garayev, Kazak milli şairi Mağjan Jumabayev ve Kırgız yazarı Cengiz 

Aytmatov’u “Anma Yılı” ilan edilmesine ve bu kapsamda çeşitli etkinlikler 

düzenlenmesine karar verilmiştir. 

Türk devletleri arasındaki işbirliği sürecinin sürdürülebilirliği açısından önemli 

işlevlere sahip mekanizmalardan biri de Türk Keneşi olarak bilinen Türk Konseyi’dir. 

Türk devletleri arasındaki entegrasyonu güçlendirmek amacıyla 1992 yılında 

başlatılan Türk Dili Konuşan Ülkeler Zirveler9 sürecine 2009 yılında kurumsal bir 

nitelik kazandırılmıştır. Buna göre Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye 

devlet başkanları tarafından Nahcıvan Antlaşması ile hükümetlerarası teşkilat olan 

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi /Türk Konseyi) 

kurulmuştur. Anlaşma çerçevesinde Konsey’in amaçları şu şekilde sıralanmıştır 

(TDİK, www.turkkon.org/tr-TR/genel-bilgi/1/10 ):  

 Taraflar arasında karşılıklı güvenin güçlendirilmesi; 

 Bölge ve bölge dışında barışın korunması; 

 Dış politika konularında ortak tutumlar benimsenmesi; 

                                                 
91992 (Ankara Zirvesi), 1994 (İstanbul Zirvesi), 1995 (Bişkek Zirvesi), 1996 (Taşkent Zirvesi), 1998 
(Astana Zirvesi), 2000 (Bakü Zirvesi), 2001 (İstanbul Zirvesi) yıllarında gerçekleşen zirveler genel itibari 
ile periyodik olarak gerçekleşirken 2001 yılından sonra Türkiye’nin çabaları ile 2006 yılında Antalya’da 
gerçekleşebilen Zirveye Kazakistan, Azerbaycan ve Kırgızistan Devlet Başkanları düzeyinde katılmış, 
Türkmenistan Ankara Büyükelçisi ile temsil edilmiştir. Özbekistan ise Zirve’ye katılmamıştır. 2009 
yılında Nahcivan’da gerçekleşen Zirve’ye Özbekistan yine katılmamış; Türkmenistan ise 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı düzeyinde temsil edilmiştir. 2000’li yıllardan itibaren Özbekistan’ın dışa 
kapalı bir dış politika stratejisi benimsemesi, Türkmenistan’ın ise daimi tarafsızlık politikası nedeniyle, 
“Zirveler Süreci”nin genel itibari ile Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye devlet başkanları 
tarafından devam ettirildiği görülmektedir. Son olarak Nisan 2018’de Özbekistan’ınTürk Keneşine 
katılacağı yönünde beyanat vermesi ise Türk Devletleri’nin bütünlüğünün sağlanması noktasında 
önemli bir gelişme olmuştur.  

http://www.turkkon.org/tr-TR/genel-bilgi/1/10
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 Uluslararası terörizm, ayrılıkçılık, aşırılık ve sınır ötesi suçlarla mücadele için 

eylemlerin koordine edilmesi; 

 Ortak amaçlarla ilgili her alanda etkili bölgesel ve ikili işbirliğinin geliştirilmesi; 

 Ticaret ve yatırım için uygun koşulların yaratılması; 

 Kapsamlı ve dengeli bir ekonomik büyüme, sosyal ve kültürel gelişimin 

amaçlanması; 

 Hukukun üstünlüğünün sağlanması, iyi yönetim ve insan haklarının 

korunması konularının tartışılması; 

 Bilim, teknoloji, eğitim ve kültür alanlarında etkileşimin genişletilmesi; 

 Kitle iletişim araçlarıyla etkileşimin ve daha yoğun bir iletişimin teşvik 

edilmesi; 

 Hukuki konularda bilgi değişimi ve adli işbirliğinin teşvik edilmesi 

Söz konusu amaçları gerçekleştirmek için anlaşmada Devlet Başkanları Konseyi, 

Dışişleri Bakanları Konseyi, Kıdemli Memurlar Komitesi, Aksakallar Konseyi ve 

Sekretarya yapılarının teşkil edileceği belirtilmiştir. 2010 yılında gerçekleşen 10. Zirve 

(İstanbul Zirvesi)  çerçevesinde TDİK’nın kuruluşu resmen ilan edilmiş, öncelikleri ve 

yol haritası ortaya konulmuştur. Türk Konseyi’nin daimi bir yapı olarak kurulmasıyla 

birlikte yapılan Zirveler, Türk Konseyi Zirveleri olarak yeniden adlandırılmıştır 

(TDİK, www.turkkon.org/tr-TR/genel_bilgi/1/10).10 Konsey çerçevesinde siyasi; 

ekonomik; gümrük ve ulaştırma; kültür, eğitim ve bilim; turizm; diaspora ve 

uluslararası işbirliği alanlarında çalışmalar yürütülmektedir. Türk Konseyi 

bünyesinde ele alınan tüm işbirliği alanlarında üye ülke uzmanlarından oluşan bir 

                                                 
10Birincisi 2011 yılında Kazakistan Almatı’da, ikincisi 2012 yılında Kırgızistan Bişkek’te, üçüncüsü 2013 
yılında  Azerbaycan Gebele’de, dördüncüsü 2014 yılında Türkiye Bodrum’da, beşincisi 2015 yılında 
Kazakistan Astana’da gerçekleşen “Türk Keneşi Zirveleri” süreci Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan 
ve Türkiye arasında düzenlenmiştir. Zirvelerde, ekonomik konular, uluslararası projeler, güvenlik 
konuları, sosyal ve kültürel konular, uluslararası teşkilatlarla işbirliği, kültürel işbirliği, eğitim ve bilim 
işbirliği, ekonomik işbirliği, spor işbirliği, diaspora faaliyetlerinde işbirliği, dış politika ve güvenlik 
konularında işbirliği, toplumsal ve insani ilişkiler alanında işbirliği, medya ve enformasyon alanında 
işbirliği, Türk dünyasında kurumsal işbirliği vb. konu başlıkları altında periyodik olarak 
düzenlenmektedir. 

http://www.turkkon.org/tr-TR/genel_bilgi/1/10
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çalışma grubu tesis edilmiştir (TDİK, www.turkkon.org/tr-TR/isbirligi-

alanlari/3/33).  

Yine, Konsey bünyesinde 23 Ağustos 2012 tarihinde Türk Kültür ve Mirası Vakfı, 

28 Ağustos 2014 tarihinde Uluslararası Türk Akademisi11, 29 Mart 2013 tarihinde Türk 

Üniversiteler Birliği, 25 Ocak 2013 tarihinde ise Avrasya Askerî Statülü Kolluk 

Kuvvetleri Teşkilâtı (TAKM) kurulmuştur (Balcı, (Takdim) 2017: 5).  

Yeni bir mekanizma olmasına karşın Türk Keneşi, hem Türk dünyası 

devletlerinin bir araya gelebildiği ve çeşitli alanlarda ortak hareket edebilme 

serbestisine sahip olan önemli bir birim halini almış hem de Türk dünyası’nın ortak 

paydada buluşabilmesi ve ortak kimlikle hareket edebilmesi amacına yönelik olarak 

şekillenmiştir (Erol ve Çelik, 2017: 29).  

Türk Keneşi, TÜRKSOY, TÜRKPA, Türk Akademisi, Türk Üniversiteler Birliği 

ve Türk Kültürü ve Mirası Vakfı’nın ortak işbirliği, uyum, bütünleşme ve iletişim 

çalışmaları, siyasi-diplomatik-ekonomik, kültürel-yumuşak güç ve bilimsel-

entelektüel alan çalışmalarını kapsamaktadır (Bıyıklı, 2016: 111). Türk Konseyi üye 

ülkelerle işbirliğinin yanı sıra, diğer bölgesel ve küresel örgütlerle de iletişim halinde 

bulunmaktadır. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO), 

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Birleşmiş Milletler (BM) Konsey’in 

birlikte çalışmalar yürüttüğü kuruluşlardır. Türk Konseyi, Ekim 2012 tarihi itibarıyla 

ECO nezdinde gözlemci statüsü elde etmiştir. Bu çerçevede, Türk Konseyi 

Sekretaryası ECO ilgili toplantılarına gözlemci olarak katılım sağlamaktadır (Musabay 

Baki, 2014: 152).  

Üye ülkelerin imajının uluslararası arenada iyileştirilmesi ve Türk halklarının 

yaşadığı ülkelerdeki kamuoyu üzerinde etki gücüne sahip olunabilmesi hedefine 

yönelik çalışmalar yürütme amacı taşıyan Türk Keneşi bünyesinde söz konusu amaca 

                                                 
11Türk Akademisi 25 Mayıs 2010 tarihinde Kazakistan'ın başkenti Astana’da bulunan Barış ve Uzlaşma 
Sarayı'nda kurulmuştur. 2012 yılında düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin 2. 
zirvesinde Türk Akademisine uluslararası statünün verilmesine dair anlaşma imzalanmıştır. 2010 
yılından itibaren Astana'da Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığına bağlı olarak 
çalışmalarını yürüten Türk Akademisi, 28 Ağustos 2014 tarihinde uluslararası teşkilat statüsünü 
kazanmıştır (www://twesco.org/tr/) 

http://www.turkkon.org/tr-TR/isbirligi-alanlari/3/33
http://www.turkkon.org/tr-TR/isbirligi-alanlari/3/33
http://twesco.org/tr/
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yönelik olarak diaspora işbirliği alanı oluşturulmuştur. Bu kapsamda Türk Keneşi 

Diaspora İşlerinden Sorumlu Bakanlar ve Kuruluş Başkanları toplantısının ilki 2013 

yılının Ocak ayında Bakü’de gerçekleştirilmiş; toplantıya 600’e yakın diaspora 

temsilcisi katılmıştır. Toplantıda diaspora İşlerinden sorumlu bakanlık/kuruluş 

yetkililerinden oluşan bir Temas Grubu kurulması, Temas Grubu’nun Türk Keneşi 

Diaspora Formu düzenlemesi, Türk Keneşi Sekretaryası’nın Temas Grubu’nun 

Sekretarya görevini üstlenmesi ve ortak bir Eylem Planı taslağı hazırlaması 

kararlaştırılmıştır.  

Alınan kararlar doğrultusunda 14 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen Türk 

Keneşi Diasporalardan Sorumlu Bakanlar ve Kuruluş Başkanları ikinci toplantısında 

“Türkdildeş Diaspora Ortak Faaliyet Stratejisi” kabul edilmiştir. Strateji çerçevesinde 

Türk dilli devletler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, diasporaların anavatana 

bağlılıklarının sağlanması, Türk dilli diaspora mensuplarının manevi ve kültürel 

değerlerini koruyarak bulundukları ülkelerde entegrasyonlarının hızlandırılması, 

Türk dünyası aleyhine yürütülen olumsuz propagandaların etkisiz hale getirilmesi, 

yurtdışında güçlü bir Türkdildeş ülkeler lobisi oluşturulması başta olmak üzere çeşitli 

amaçlar belirlenmiştir (www.turkkon.org/tr-TR/isbirligi-anlasmalari/3/694). Adı 

geçen belge ile 1991 yılında bağımsızlıklarını kazanan Türk devletlerinin her alanda 

elde ettikleri başarıların ve kültürel değerlerinin dünyaya tanıtılması ve Türkdildeş 

ülkelerin sahip oldukları ekonomik potansiyelin diasporalar tarafından bulundukları 

ülkelere tanıtılması gibi iki öncelikli konu belirlenmiştir.  

21 Haziran 2013 tarihinde Bakü’de tarihte ilk kez “Türk Keneşi Birinci Diaspora 

Forumu” düzenlenmiş; Forum’a Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye’nin 

diaspora örgütlerinden oluşan 500’e yakın temsilci katılmıştır. Forum’da Türkdildeş 

Diaspora Ortak Faaliyet Stratejisi çerçevesinde, Türkdildeş diaspora örgütleri, 

topluluk ve kurumlarının işbirliğini koordine etmek amacıyla “Bölgesel Diaspora 

Merkezleri”in kurulması yolunda tavsiye kararı alınmıştır (Aliyev, 2015, 

www.turkkon.org/).  

http://www.turkkon.org/tr-TR/isbirligi-anlasmalari/3/694
http://www.turkkon.org/Assets/dokuman/Diaspora_Konusma_20150526_123921.pdf
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Temas Grubu’nun ikinci toplantısı, 3-4 Şubat 2014 tarihlerinde İstanbul’da 

gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantıda diasporalar için Yıllık Ortak Eylem Planı 

kabul edilmiş ve ABD, Almanya, Fransa ve Ukrayna’da kurulması planlanan “Türk 

Keneşi Türkdildeş Diasporaları Bölgesel Merkezler Yönetmeliği” taslakları ele alınmış 

ve metinler üzerinde  uzlaşılmıştır (TDİK, www.turkkon.org/tr-TR/Haber-

Arsivi/3/1056/89). 

Daha sonra, Dördüncü Devlet Başkanları Zirvesi’nde Bölgesel Diaspora 

Merkezleri’nin kurulması teşvik edilmiş ve 24 Aralık 2014 tarihinde Kiev’de ilk Türk 

Keneşi Diaspora Bölgesel Merkezi faaliyete açılmıştır. Merkez, Ukrayna’dakı 

Türkdildeş diaspora kuruluşlarının gönüllülük esasına göre katılımları ve Türkdildeş 

ülkelerin diasporalardan sorumlu kurumlarının temsilcilerinden oluşan bir yapı 

olarak planlanmıştır. Merkezin yönetimi, tarafların ikişer temsilcisi ile bir Türk Keneşi 

temsilcisinden oluşan Yürütme Kurulu eliyle gerçekleştirilmektedir (TDİK, 2014, 

www.turkkon.org/tr-TR/Haber-Arsivi/3/1056/1118).  

3 Mayıs 2016 tarihinde Almatı’da düzenlenen Diaspora Temas Grubu’nun 

üçüncü toplantısında  da 2016-2017 yılı Türk Dili Konuşan Diasporalar için Eylem 

Planı, Türk Keneşi Bölgesel Diaspora Merkezleri’nin kurulması, Türk Keneşi İkinci 

Diaspora Forumu’nun düzenlenmesi ve Türk Keneşi üye ülkeleri arasında diaspora 

işbirliği alanında çeşitli diğer konular ele alınmıştır. Yine, toplantıda alınan karara 

istinaden yabancı ülkelerde yaşayan üye devletlerin diasporalarından gelen on beş 

genç 2017 yılında Antalya’da gerçekleştirilen Türk Konseyi Uluslararası Gençlik 

Kampı'na katılmıştır (Annual Report 2017: 44).  

Son olarak, Türk Konseyi Diaspora Temas Grubu’nun dördüncü toplantısı 23 

Şubat 2018 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Dünya’da ve Türkiye’de 

meydana gelen gelişmeler çerçevesinde “Türk Konseyi Türkdildeş Diaspora Ortak 

Faaliyet Stratejisi” taraflarca ele alınmış ve güncellenmiştir. Güncellenen Strateji 

belgesi Üçüncü Türk Konseyi Diaspora Bakanlar/Kuruluş Başkanları toplantısında 

Bakanlar/Kuruluş Başkanları tarafından onaylanacaktır. Taraflar Türkdildeş 

diasporalar arasındaki işbirliği kapsamında 2018-2019 döneminde atılacak somut 

http://www.turkkon.org/tr-TR/Haber-Arsivi/3/1056/89
http://www.turkkon.org/tr-TR/Haber-Arsivi/3/1056/89
http://www.turkkon.org/tr-TR/Haber-Arsivi/3/1056/1118


Internation Eurasia Migration Conference 
9-13 October 2018, Turkestan, Kazakhstan   
Proceedings Book 

 

414 

 

adımların belirlendiği Ortak Eylem Planı’nın temel unsurları üzerinde mutabık 

kalmışlardır. Yine, toplantıda Türk devletlerine yönelik olarak yapılan olumsuz 

propagandalara ve algı operasyonlarına karşı halklar arasındaki birliktelik ruhunun 

güçlendirilmesi, yurtdışında yaşamakta olan vatandaşların birbirleriyle olan 

bağlarının kuvvetlendirilmesi ve ortak değerler üzerinden bir farkındalık 

oluşturulması amacıyla Türk Konseyi İkinci Diaspora Forumu’nun 2018’in sonu ya da 

2019’un başında Türkiye’nin evsahipliğinde gerçekleştirilmesi konusunda da uzlaşı 

sağlanmıştır. Toplantı kapsamında ayrıca, Türkdildeş diasporalar arasındaki işbirliği 

ve koordinasyonun geliştirilmesi amacıyla Türk Konseyi Diasporalar Atlası 

hazırlanması yolunda çalışma başlatılması kararlaştırılmıştır (YTB,  

www.ytb.gov.tr/haberler). 

V. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Değişen sosyo-ekonomik koşulların ve artan göçlerin etkisi ile anavatandan ayrı 

yaşayan nüfusu ifade eden diasporalar günümüzde ulusararası ilişkilerin önemli 

aktörlerinin başında gelmektedir. Devletler arasında diplomatik ilişkilerin kurulması 

yanında toplumlar arasında bütünlük ve uyumun sağlanabilmesi noktasında da güçlü 

diasporalar belirleyici olabilmektedir. Bu kapsamda Türk devletlerinin bireysel olarak 

yürüttükleri diaspora faaliyetleri kadar bir araya gelerek oluşturdukları uluslararası 

örgüt, kurum ve kuruluşların diaspora faaliyetleri de önem arz etmektedir. Özellikle 

dış politikada aynı sorunları yaşayan ve aynı dil, din, kültür ve tarihi paylaşan ve bu 

zenginliği tanıtma ve kuvvetlendirme sorumluluğu olan devletler için birlikte hareket 

edebilmek kaçınılmaz olmaktadır. Diaspora kavramını modern anlamı ile alan ve 

yurtdışında yaşayan tüm soydaşları bir çatı altına toplamak isteyen Türk devletleri 

TÜRKSOY ve Türk Keneşi çatısı altında bir araya gelmişlerdir. 

Altı Türk devleti’ni bir araya getirmesinin yanı sıra Altay Cumhuriyeti, 

Başkurdistan Cumhuriyeti, Gagavuz Yeri, Hakas Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti, Yakut Cumhuriyeti, Tataristan Cumhuriyeti ve Tiva Cumhuriyetlerinin 

de gözlemci üye olduğu TÜRKSOY’un Türk kültürünün, gelenek ve göreneklerinin 

sürdürülmesi, dünya kamuoyuna tanıtılması ve Türk kimliğine karşı duyulan ırkçı ve 

https://www.ytb.gov.tr/haberler/turk-konseyi-diasporalari-gormezden-gelinemez
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ayrımcı tutumların önlenmesi noktasında önemli işlevlere sahip bir kuruluş olduğu 

görülmektedir. Özellikle küreselleşmenin etkileri sonucu ortadan kalkan sınırlar, 

halkların birbirlerini daha yakından tanımasına olanak sağlamıştır. Farklılıkların 

zenginliğe dönüştüğü günümüzde kentler, kültürel ve sembolik değeri olan eserler, 

edebi ve sanatsal kimliği ile öne çıkan isimler, günümüz uluslararası ilişkilerini 

yönlendiren temel etmenler olarak ortaya çıkmaktadır. Söz konusu unsurların 

tanıtılması noktasında TÜRKSOY Nevruz’un UNESCO’nun Somut Olmayan 

Kültürel Miras Listesi’ne girmesine katkı sağlamıştır. Yine, Türk Dünyası Kültür 

Başkenti uygulaması ile Türk coğrafyasındaki kentlerin gelişimine destek 

sağlandığı gibi turizm potansiyellerinin de artırılmasına olanak tanınmaktadır. 

Avrupa kentleri başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde düzenlenen kültürel 

etkinliklerle Türk dünyasının zengin edebi ve sanatsal unsurları TÜRKSOY 

çerçevesinde yabancı halklara tanıtılmaktadır.  

Bölgesel ve küresel işbirliği sürecinin geliştirilmesi noktasında Türk Keneşi de 

önemli çalışmalar yürüten kuruluşların başında gelmektedir. Çalışmaları ekonomik, 

siyasi, kültürel, teknolojik, hukuki ve toplumsal alanları kapsayan Türk Keneşi çeşitli 

işbirliği alanları oluşmaktadır. İlk olarak uzun yıllar birbirinden ayrı kalan halkların 

birbirini tanımasına ve entegrasyonun artmasına yönelen Türk Konseyi son yıllarda 

daha geniş kapsamlı çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda 2013 yılında 

oluşturduğu diaspora işbirliği alanı ile yurt dışında yaşayan soydaş halkların bir araya 

gelmesi sağlanmıştır. Bu çerçevede Türk Keneşi Birinci Diaspora Forumu, Türk Keneşi 

Diaspora İşlerinden Sorumlu Bakanlar ve Kuruluş Başkanları toplantısı ve 4 Türk 

Keneşi Temas Grubu toplantısı gerçekleştirilmiş ve Türk Soylu diasporaların bir araya 

gelerek fikir alışverişinde bulunması sağlanmıştır. Yine, 2014 yılında Kiev’de ilk Türk 

Keneşi Diaspora Bölgesel Merkezi’nin faaliyete başlaması tüm diasporaların bir çatı 

altında toplanması işlevselliğin artması bakımından önemli gelişmelerdir.  

Türk devletleri arasındaki ilişkilerin olumlu yönde olduğu gözlemlenmekle 

birlikte hem bu ilişkilerin hem de ortak diaspora faaliyetlerinin geliştirilmeye muhtaç 

olduğu açıktır. Türk devletleri diaspora faaliyetlerinin önemini çok geç fark etmiştir. 
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Ancak TÜRKSOY ve Türk Keneşi’nin başını çektiği faaliyetler, geleceğe ilişkin 

umutları güçlendirmektedir. Geniş bir coğrafyaya yayılmış, kadim bir medeniyetin 

uzantısı olan ve dünyada eşi olmayan kültürel çeşitliliğe ve zenginliğe sahip Türk 

dünyası, sahip olduğu potansiyeli vargücüyle harekete geçirmek ve karşı karşıya 

olduğu etnik ve mezhepsel tehditler ve Ermeni diasporası gibi ciddi oluşumlarla baş 

etmek durumundadır. Bu nedenle yapılan çalışmalar farklı açılardan güçlendirilmeli, 

desteklenmeli ve çeşitlendirilmelidir. Etkinlikler, kurum, devlet ya da kent yönetimi 

faaliyetleri olmanın ötesinde Türk halklarının süreçlere her aşamada dâhil edildiği ve 

bütünleşme ve aidiyet duygularının güçlendirildiği; böylece daha güçlü bir birliktelik 

ruhunun inşa edildiği bir boyuta taşınmalıdır. Bu noktada Alyılmaz (2015) tarafından 

öne sürülen “Türk Dünyası Vatandaşlığı” yakın gelecek için ütopik olarak 

değerlendirilebilir, ancak Arap Birliği, Avrupa Birliği, Afrika Birliği gibi ulusüstü 

örgütlenmelerin varlığına karşın gerçekleştirilemeyen Türk Birliği ruhunun iletişim ve 

dayanışma örneği olarak dikkate değer bir öneridir.  
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Özet 

Kurulduğu tarihten itibaren ulus üstü bir kimlik yaratmayı amaçlayan Sovyetler 
Birliği kimi zaman yumuşak güç politikalarıyla kimi zaman da baskıcı 
uygulamalarıyla yeni bir toplum modeli kurgulamıştır.  Sovyet yönetimi bu 
doğrultuda Rusya İmparatorluğu’ndan devraldığı geniş coğrafyada yalnızca iktisadi 
ve siyasi bir yeniden yapılanmayla kalmamış gerek dini gerekse etnik bütün 
farklılıkları törpülemek istemiştir. Yeni sisteme uyum sağlayamayanlara yönelik 
propaganda ve baskı şiddetini giderek artırmış, Stalin’in tarihe ‘Büyük Terör’ olarak 
geçen uygulamaları sürecinde ise etnik temizlik boyutuna ulaşmıştır. 1943-1944 yılları 
arasında binlerce insan çeşitli nedenlerle yurtlarından kilometrelerce uzağa, yük 
vagonlarında sürgün edilmiştir.  Üzerinden 75 yıl geçmiş olmasına karşın sürgün 
edilen halkların sarsıcı deneyimleri, sosyo-kültürel sorunları, ‘yurtsuzlukları’, 
araştırmacıların ve karar alıcıların ilgisini çekmekte; Stalin’in söz konusu acı mirasını 
güncel tutmaktadır. Biz bu çalışmamızda yalnızca Ahıska Türkleri’ne değineceğiz. 
Amacımız Ahıska Türkleri’nin sürgününe dayanak oluşturan devlet politikasını 
kısaca açıklayarak; sürgün/zorunlu göç deneyimlerine, karşılaştıkları güçlüklere ve 
güncel sorunlarına ışık tutmaktır. Çalışmamızın dayanağını alanda daha önce 
yapılmış araştırmaların yanı sıra göçü deneyimleyen 20 Ahıska Türkü ile göç 
sürecinde ve sonrasında yaşadıkları sosyo-ekonomik ve kültürel deneyimlerle ilgili 
mülakatlar oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Ahıska Türkleri, Sürgün, Yurtsuzluk, Stalin’in Politikaları, Sovyet 
Dönemi. 
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GİRİŞ 

Yurdum yuvam ele kaldı, viran oldu.  
Azğur, Ahılkelek, Kobliyan talan oldu.  

Zaman geçti, yüz yıl oldu.  
Tarihim, şerefim kardeş ininde yalan oldu.  

Bayraksız direğim, ezansız minarem,  
Kafir yaman etti, olmadı çarem.  

Susmakta şimdi Kars, Erzurum, Ardahan 
 Ki, her biri eski ciğer parem 

1917 yılında tarih sahnesine çıkan Sovyetler Birliği, kurulduğu andan itibaren 

gelenekleri yıkarak yeni bir düzen inşa etmeyi vadetmiştir. Bu amaçla da yeni bir ülkü, 

yeni bir ulus yeni bir kimlik yaratmayı hedeflemiştir. Rusya İmparatorluğu’nda 

yüzyıllarca uygulanan böl ve yönet politikası lağvedilerek yönetimin adından da 

anlaşılacağı üzere birleştirme politikası güdülmüş, bizzat Lenin tarafından 

Ruslaştırmanın kabul edilemeyecek bir “Rus şovenizmi” (Lenin, 1961) olduğu 

söylenerek, her millete kendi kaderini tayin hakkı verileceğini bildirilmiştir.  

1918 Anayasasında bütün gayri Rus azınlıklara ana dilinde eğitim hakkı 

verilmesi, yerel dilde eğitim veren okulların açılması, farklı dillere yayın hakkı 

verilmesinin (Yaman A. , 2017, s. 37-38) yanı sıra “Milletler İşleri için Halk 

Komiserliği”nin (Narkomnats), İç Rusya ve Sibirya Müslüman İşleri için Merkezi 

Komiserlik’in (Muskom) kurulması (Devlet, 2011, s. 133) ve “Rusya Halklarının 

Hakları Bildirgesi’nin (Smirnov, 2013, s. 156) yayınlanması gibi gelişmeler Rus 

yönetiminin ‘Ruslaştırma’ yerine korenizatsiya denilen “yerlileştirme” politikası 

benimsediğine inandırır. Aynı yıl “Rusya ve Doğu'nun Tüm Müslüman Emekçilerine” 

başlığı ile yayınlanan metinde şu sözler yer alır; 

"… Camileri, minberleri, inanç, örf ve adetleri Rusya Çarları ve zorbaları 
tarafından hiçe sayılıp ayakaltında ezilen sizler, Rusya Müslümanları, 
Volga boylarının ve Kırım'ın Tatarları, Sibirya ve Türkistan'ın Kırgızları 
ve Sartları, Kafkaslar ötesi Türkler ve Tatarları, Kafkasların Çeçenleri ve 
Dağıstanlılar!  
Bundan böyle inançlarınız, örf ve adetleriniz, milli kültür yapılarınız 
dokunulmaz ilan ediliyor. Milli hayatınızı dilediğiniz biçimde, serbestçe 
kurunuz. Bu, sizin kutsal hakkınızdır. Gerek sizin haklarınızı, gerekse 
Rusya'da yaşayan tüm milletlerin haklarını devrim ve devrim organları 
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olan İşçi, Asker ve Köylü delegeleri Sovyetleri bütün gücü ile 
korumaktadır...  
Biz, bayraklarımızla tüm dünyanın ezilmiş ve köle milletlerine özgürlük 
götürüyoruz." (Smirnov, 2013, s. 156) 

 Ne var ki, umut verici gelişmelerin uygulamada ömrü uzun olmaz ve yerini kısa bir 

zaman içerisinde sblijeniye yani “milletlerin kaynaşması” ilkesine bırakır. Anadilde 

eğitim veren bütün okullarda Rusça eğitim verilmesi zorunlu kılınır, yerel dillerin 

resmi dil statüsü ortadan kaldırılırken, 1928 yılında Arap alfabesi kullanan Müslüman 

Türklerin Latin alfabesini kullanması, ardından bütün Sovyet dillerinin Kiril alfabesi 

kullanması zorunlu hale getirilir. (Bacon, 1990, s. 145) (Yaman A. , 2014, s. 480) Aynı 

dönemde yaşanan bir başka gelişme de din ve vicdan hürriyeti ilkesinin ihlalidir. 

Yönetimin ilk yıllarında hüviyetlerde bulunan din kategorisinin insanı inanmaya 

zorladığını oysa tam bir hürriyetin inançsızlığı da kapsaması gerektiğini savunan 

Sovyet yönetimi kısa süre içerisinde dinsizliği dayatır hale gelir. (Kuroedov, 1984, s. 

8)1923-24 yıllarında bütün dini kurumları İçişleri Halk Komiserliğinin denetimi altına 

alınırken 1928’de bu kurumların tamamı kamulaştırılır.  

Politikanın bu kadar kısa sürede yön değiştirmesinin en temel nedeni olarak 

yönetimdeki isimlerin değişmesi gösterilebilir. Zira devrimin üzerinden çok 

geçmeden 1924 yılında Sovyetler Birliği’nin kurucusu sayılan Lenin vefat etmiş yerini 

o dönemde Narkomnats’ın başkanlığını yapmakta olan Gürcü devlet adamı Yosef 

Cugaşvili, daha yaygın adıyla Stalin almıştır.  

1926 yılında bütün muhaliflerini bertaraf ederek tek adam olma yolundaki son 

adımını da atan Stalin bu tarihten itibaren bütün politikasını güç ve baskı üzerine 

kurar. Yönetiminde bulunduğu Milletler Komiserliği’nin uygulamaları başta olmak 

üzere Sovyet yaşamının her alanında demir yumruk hissedilir.  

1928-1933 yılları arasında Rusya’da yaşanan İç Savaş halkın yeni rejime de yeni 

yöneticilere de şüpheyle yaklaşmasına neden olur. Yoksulluğun ve durmaksızın akan 

kanın sebebi olarak Stalin’i gören halkın haksız olduğu söylenemez, ancak yine de bu 

yaklaşım Stalin’in çok daha yoğun yaptırımlarıyla sonuçlanır. Tarihe repressiya olarak 

geçen baskı döneminde yaşananları trajedi olarak adlandırmak mümkündür zira bu 
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süreçte tutuklanan ve öldürülen insanların sayısı milyonları bulur. Stalin’in kendi 

ulusuna karşı duyduğu güvensizlik, rejimi korumak kisvesi altında kendisini 

korumaya yönelik birçok uygulamaya temel oluşturur. Bu bağlamda rejime muhalif 

davranışların hepsi “halk düşmanlığı” olarak yaftalanır ve herhangi bir bireyin ailesi 

de dahil infazı ya da sürgün edilmesi için tek bir ihbar yeterli görülür. Halk 

düşmanlığının sınırlarının net olmamasıyla birlikte 1930 ile 1953 yılları arasında 

Sovyetler Birliği’nde yaklaşık 786 bin kişinin “halk düşmanı” suçlamasıyla idam 

edildiği, 3 milyon 800 bin kişinin de “devlete karşı suçlar” nedeniyle hüküm giydiği 

belirtilir. (Ohotin & Roginskiy, 2005)  

Halk düşmanlığı yalnızca bireyleri etiketlemek için kullanılmaz, Stalin’in 

gözünde bir takım halklar tamamıyla güvenilmezdirler. Bu halklar arasında Polonya 

asıllılar, Yahudiler, Kırım Türkleri, Ahıska Türkleri, Kafkasya Halkları ve Baltık 

ülkelerindeki halklar sayılabilir. Rus tarihine Büyük Terör, başka bir deyişle Büyük 

Korku yılları olarak geçen bu dönemde bir yanda muhaliflere karşı siyasi bir temizlik 

yaşanırken diğer tarafta da sözü geçen halklara karşı etnik bir temizlik yapılır. 1941’de 

Volga havzasında ve başlıca Rus şehirlerinde yaşayan Almanlar, Orta Asya ve 

Sibirya’ya sürülürler. Bu operasyonu 1944’te Kırım Tatarlarının, Kalmukların, 

Balkarların, Karaçayların, Çeçenlerin ve İnguşların sürgünü izler (Hasanoğlu, 2015, s. 

6). 1944’ün sürgüne mahkûm edilen son halkı ise Kasım ayının 14’ünü 15’ine bağlayan 

gece sürülen çalışmamızın da konusunu oluşturan Ahıska Türkleridir. 

BULGULAR 

Ahıskalı Türkler, bilindiği üzere Gürcistan’ın Türkiye ile olan sınırına yakın bir bölge 

olan bugün Samtskhe-Javakheti olarak bilinen bölgeden sürgün edilen 

soydaşlarımızdır. Literatürde özellikle yabancı dilde yapılan yayınların çoğunda 

Meskhetian Turks olarak geçmesinin sebebi Türklerin çoğunlukla Meskhetia 

bölgesinde yaşamasıdır. Meskhetia beş bölgeden oluşmaktadır; Adygen, Aspindza, 

Akhatsikhe, Bogdanovka ve Akhalkalaki. Mtkvari nehrinin vadisini kaplayan bir 

araziye dağılan bu bölge aynı zamanda dağlarla da çevrilidir. Tarıma elverişli bu 

bölgede, hayvancılık da yapılabilmektedir. 
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1828-1829 Osmanlı Rus savaşında Rusların bu bölgeyi işgal ettiği ve Edirne 

Antlaşması ile aldıkları bilinmektedir lakin Rusya’da yaşanan devrim ve hemen 

sonrasında Gürcistan’dan gelen bağımsızlık isteği bölgenin kaderi için bambaşka bir 

yol çizer. Mayıs 1918 yılında her ne kadar Ahıskalı Müslüman halk otonom bir 

yönetim istemiş olsa da Osmanlı yönetimi bu haklı isteğe destek verecek kuvvetten 

yoksundur. (Buntürk, 2005, s. 96)1921 yılında Atatürk ve Lenin arasında imzalanan 

Moskova Dostluk Antlaşması’yla Mesket bölgesi ikiye ayrılır ve Rusya 

İmparatorluğu’nun 1829’dan itibaren işgal ettiği kısım Sovyetlere ait kabul edilir. 

Böylece Kars ve Ardahan Birinci Dünya Savaşı’nın ardından vatan toprağına geri 

döndürülmüş olsa da Misak-ı Milli sınırlarımız içerisinde olan Ahıska ne yazık ki 

tamamen yitirilmiştir.  

Lenin’in Milletler Politikası bağlamında başlangıçta bölgedeki Türkler etnik 

olarak Gürcü sayılsa da anadilde eğitim hakkı sakı tutulur. 1926’da yine Lenin’in 

politikası gereği azınlık hakları genişletilir ve bu bölgede yaşayanlar hüviyetlerine 

Türk olarak kaydedilir. Ne var ki 1935 yılında söz konusu politika yön değiştirir ve 

Ahıska Türkleri’nin milliyeti bu kez Azeri olarak kaydedilmek istenir. 1938 yılından 

İkinci Dünya Savaşı’na kadar olan süreçte ise Sovyet yönetimi bu bölgenin insanını 

yeniden Gürcü olarak niteler.  Bu sınıflandırmanın dahi Ahıskalı Türkleri sürgünden 

kurtaramadığı açıktır.  
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Yukarıda değindiğimiz şekilde Lenin’in ölümü ile birlikte yönetimin başına 

geçen Stalin’in azınlık politikalarının oldukça saldırgandır. Sovyetler Birliği’nin 

azınlık milletler nedeniyle dağılacağı endişesi Stalin’i baskıcı ve zora dayanan bir 

politika uygulamaya yöneltir. Aralarında Ahıskalı Türklerin de bulunduğu Kafkas 

Halkları Stalin tarafından güvenilmez halklar olarak nitelenir ve en hızlı şekilde 

merkezden uzağa Orta Asya’ya sürgün edilmelerine karar verilir. Karar Stalin 

tarafından bizzat imzalanmıştır; sonucunda bugün halen yankısı ve acısı dinmeyen 

zorunlu göçler başlatılır.   

Devlet Savunma Komitesi Kararı  
Yoldaş J.V. Stalin 
Çok Gizli 
Gürcistan SC’nin Türkiye’yle sınırı olan bölgelerinde Türk nüfusu 
oturmaktadır. Söz konusu nüfusun önemli bir kısmı yıllardır Türkiye 
tarafındaki akrabalarıyla temas kurmak suretiyle muhaceret eğilimi 
içinde olup kaçakçılık yapmakta, Türk istihbarat organları için casus 
eleman angaje etme kaynağı oluşturmakta ve eşkıya gruplarına insan 
gücü temin etmektedir. 
SSCB sınırının Gürcistan SSC kısmında sınır güvenliğini temin etmek 
amacıyla SSCB Halk İçişleri Komiserliği, Ahıska, Ahılkelek, Aspinza, 
Adige ve Boğdanovka rayonları ile Acaristan Özerk SSC'ine bağlı bazı 
köy topraklarından Türk, Kürt ve Hemşinli olmak üzere 16.700 hanenin 
toplam 26.000 kişilik nüfusunun Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan 
SSC'ne tahliye edilmesini uygun görmektedir. (Zeyrek, 1995, s. 37) 

Sovyet yönetimi Çeçenleri, Kırım tatarlarını, İnguşları ve bölgedeki diğer halkları 

Hitler ile işbirliği yapmakla suçlamıştır ancak Alman ordularının Mesket bölgesine 200 

kilometreden daha fazla yaklaşmadığı bilindiğinden Stalin’in Ahıskalı Türkleri neden 

göç ettirdiğine dair somut nedenler henüz açıklanabilmiş değildir. Bu konudaki 

yaygın görüş Stalin ve yardımcısı Beria’nın Ahıska Türklerini olası bir Türk birliğinin 

kurulmasında tehdit unsuru olarak değerlendirdiği yönündedir. Bir diğer görüş de 

Müslüman kimliği ile öne çıkan bu halkın Panislamist bir oluşuma katılmasının 

engellenmek istenmesidir. İsnadı ne olursa olsun 15-17 Kasım arasında yaklaşık 

100000 Müslüman Türk Orta Asya’nın içlerine Kazakistan Kırgızistan ve Özbekistan’a 

sürülürler.  
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Çalışmamızda 1944 yılında bu unutulmaz acıyı tecrübe edinen ve tecrübe 

edenlerin ilk kuşak çocuklarından oluşan 19 kişilik bir grupla mülakat gerçekleştirdik. 

14’ü erkek 5’i kadın katılımcıların yaş ortalaması 70 olup, dokuzu bizzat sürgünü 

yaşamıştır.  

Yapılan görüşmelerde katılımcıların tamamı bu göçün kendi istekleri dışında 

gerçekleştiğini, zorla bulundukları yerden sürgün edildiklerini anlatmaktadır. 

Kimilerine göre bu sürgünün sebebi Türk olmaları kimilerine göre Müslüman 

olmalarıdır. Katılımcılardan İbrahim Bayraktar göç ettirilmelerinin sebebine şöyle bir 

yorum getirir;  

Lenin sosyalistti biliyorsunuz. Komünist ideolojiye göre bir cihan 
savaşıydı bu ve Türkiye’yi müttefikleri olarak görüyorlardı. Lenin, 
Türkiye’yi yanına çekmek için Kars ve Ardahan’ı hediye etti Türkiye’ye. 
Türkler savaş başladığında temkinli davrandılar taraf belli etmediler. 
Ama Almanya’ya, Nazilere yakın durmaları Stalin’i şüpheye düşürdü. 
Bazıları duygusal yaklaşıyor, belki sevmiyordur Müslümanları kendisi 
de sonuçta inancını yitirmiş bir papaz, ama bu jeopolitik bir plan, 
devletler arası çıkarlar var burada, savaş hazırlığı var.  

Anılarını anlatanlardan 50 yaşındaki Nazım İsmailov’un da belirttiği gibi, ne kadar 

ısrar etseler de nüfus kağıtlarına Türk yazılmaması ekserisinin Azeri olarak 

kaydedilmeleri de de bölgede Türk varlığının yönetim tarafında bir rahatsızlık 

yarattığını ve bir takım hazırlıkların yıllar öncesinden başladığını düşündürür. Ancak 

söz konusu hazırlık oldukça gizli bir şekilde yürütülür, sürgün gününe değin resmi 

hiçbir bilgi paylaşılmaz. Köylülerin bir kısmı hazırlığı sezmiş olsa da nedenini ve 

sonucunu bilemezler. 92 yaşında göçü bizzat deneyimlemiş olan Zehirali dede, 

köylere önce yüzer asker gönderildiğini anımsıyor. Sonra 14 Kasımı 15 Kasıma 

bağlayan gece sabaha karşı dört-beş saatlerinde askerilerin toplanarak herkesi 

uykudan kaldırdığını anlatıyor.  

86 bin adamın içinden 26 bini askerdeydi Almanlarla savaşıyorlardı. Bize 
önce asker getirdiler her köye yüz tane asker. Ondan sonra bir gece 
toplandı o askerler dediler ki hepiniz gideceksiniz buradan. 

Göçü deneyimleyen bir başka Ahıskalı 92 yaşındaki Kara Kamaloğlu da benzer şekilde 

şöyle söyler; “Gecenin sabahına dört beş olurdu geldiler dediler ki kalkın hepiniz. 

Haberimiz yok ama olsa ne olacak, karşı koyacak ne var” Katılımcıların aktardığı 
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şekliyle kimi askerler iki saat süre verirken kimileri köylülerin kapısını kilitleyerek 

içeri girmelerine dahi izin vermez. Bu kadar kısa sürede evlerinden çıkarılan 

Ahıskalıların ne kadar süreceğini bilmedikleri bu yolculuk için hazırlanmaya vakitleri 

olmaz. Yanlarına alabildikleri taşınabilir eşyalarla evlerinden çıkarılan insanlar 

hayvan taşımakta kullanılan vagonlara doldurulurlar.  62 yaşındaki Muhammed 

Agaliyev, annesinden ve nenesinden duyduklarını şöyle anlatıyor;  

Ben sonra doğmuşum, nenem üç emmim üç bibim sürgün edilmiş. 
Dedem öncesinden rahmetli olmuş. Yalan söylemişler talim olacak 
burada yedi gün sonra geri geleceksiniz demişler. 

Bir başka sürgün Ali Aliyev kendilerine “burada savaş olacak, buraya asker gelecek” 

denilerek köyün boşaltıldığını, Medine Şükürova da üç gün içinde geri döneceksiniz, 

yanınıza çok şey almayın denilerek aldatıldıklarını aktarır. Sürgünlerin geri 

döneceklerini sanarak yola çıkarıldıkları açıktır. 50 yaşındaki Nazım İsmailov’un 

söylediği gibi, “Demişler ki üç günlüğüne gidiyorsunuz, üç günden sonra geri döneceksiniz. 

Her şeyleri kalmış orada. Üç gün yok işte yetmiş dört yıl oldu burada yaşıyoruz.” 

Zehirali dede, 45 tren hatırlıyor: “dolduruyor yolluyorlardı, dolduruyor 

yolluyorlardı. Öyle oluyordu ki bir kardeş düştüyse Kazakistan’a biri düştü 

Özbekistana”  Vagonlarda birçok ailenin beraber kaldığını, tuvaletin olmadığını 

anlatıyor, Ali Aliyev; “halam varmış üç yaşında, sürgünde ateşlenip ölmüş. Kimse 

kimseye bakamamış. Amcamın bir hiç yok, ne adı ne kendi” diyor. Birçok kitaba, 

çalışmaya hatırata konu olan bu acılar nereye gönderildiklerinden bihaber sürgünler 

Orta Asya’ya gelene kadar böylece sürüp gidiyor. 

 Agaliyev ve diğer pek çok sürgün insanların seçmece olarak köylere 

dağıtıldıklarını anlatıyor. Kimi ailelere Sovyet yönetiminin çiftlikleri kamulaştırarak 

tarım ve hayvancılıkta üretimin devlet kontrolünde olmasını amaçlayan Kolhoz ve 

Sovhozlardan102 birer oda verildiğini, kimilerinin gittikleri köydeki insanların 

evlerinde kaldıklarını anımsıyorlar. Bundan sonrası ise sürgünlerin yaşama tutunma 

                                                 
102 Sovyetler Birliği’nde bireysel mülkiyeti ortadan kaldırarak üretimin toplu halde gerçekleştirildiği 
bir kısmı doğrudan devlete ait kolektif tarım çiftlikleri.  
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çabaları ile vatan özlemlerinin harmanlanarak iç içe girdiği yek pare olduğu bir türkü 

gibi geçiyor.  

 

SONUÇ 

Görüşmeye katılan bütün katılımcılar sürgünden sonra Kırgızistan’da 

kalmışlar. Kimileri Ahıska Türkleri’nin kurdukları dernekler aracılığı ile köylerini 

ziyaret etme şansına kavuşmuş olsa da göç sürecini deneyimleyen eski kuşak bir daha 

vatan toprağı göremeden dünyalarını değiştirmiş, genç kuşak ise oraları zaten hiç 

bilmemiş. Bulundukları bölgeye uyum sağlayarak hayatta kalan Ahıska Türkleri 

göçten önceki mesleklerini göç ettikleri yerde de icra etmişler bunun yanı sıra yeni 

zanaatler de öğrenerek hem kendi ekonomik durumlarını düzeltmiş hem de genel 

olarak Kırgizistan ekonomisine iş gücü olarak katkıda bulunmuşlardır.  

Bir yandan aile içerisinde öz kültürlerini, geleneklerini koruyan soydaşlarımız 

diğer yanda dışa kapalı olmayan, gelişime açık ilişkiler kurmuş zaman içerisinde dil 

öğrenerek, kız alıp kız vererek asimile olmadan içinde bulundukları topluma uyum 

sağlamışlardır. 

 

 Bulundukları yerde bir hayat kurmuş olsalar da “vatansızlık” dillerinde ve 

yüreklerinde bir ağıt haline gelmiş. Dedelerinin ve nenelerinin vatan özlemiyle 

öldüklerini hüzünle aktaran Ahıska Türklerinin tek istediği yeniden Türk yurduna 

kavuşabilmek.  
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Görüşmeye katılan görüşmecilerden hiçbiri Kırgızistan’da kalmak için bir istek 

duymuyor, yerel halk ya da yönetim ile bir sorunları olmamakla birlikte kendilerini 

oraya ait hissetmiyorlar. Bir kısmı köyünde hiçbir akrabası kalmadığından geleceğini 

Türkiye’de görürken bir kısmı da ata toprağına geri dönmek istediğini söylüyor ve 

özellikle belirtiyor; “Türkiye sınırının içinde olmadığına bakmayın orası Türk 

yurdudur.”  

II. Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği’nden Orta Asya’ya sürgün edilen 

etnik gruplardan Çeçenler, İnguşlar, Balkarlar, Karaçaylar ve Kalmıklara Stalin’in 

ölümünden sonra çıkarılan 1956 Yüksek Sovyet Kararı ile eski hakları iade edilmiş ve 

sürgünden önceki vatanlarına yeniden dönmelerine izin verilmişken (Kütükçü, 2005, 

s. 272), Ahıska Türkleri’nin ata toprağına dönme talepleri Gürcistan yetkililerince 

engellenmeye devam etmektedir.  

1974 yılında Sovyet Hükümetince alınan bir diğer karara göre sürgünde 

yaşayan şahıslar yurtlarına dönebilme hakkı elde etmişlerdir. Bu kararlar, 1979 yılına 

kadar Gürcistan SSC’ni aşamamış, pratik sonuç doğuramamıştır. 1979 yılında 

Gürcistan Komünist Partisi Merkez Komitesi yılda 150 aile olmak üzere Ahıskalıların 

geri dönüşü ile ilgili düzenleme yapmış, 1981 ile 1988 yılları arasında 1300 kişinin 

Gürcistan’a dönüşü sağlanmıştır. Fakat bunların yarısı etnik şiddet eylemleri 

yüzünden ülke dışına kaçmak zorunda kalmıştır. (Sezgin & Ağacan, 2003, s. 26-27) 

11 Temmuz 1992’de yürürlüğe giren Ahıksa Türkleri’nin Kabul ve İskânına 

Dair Kanun ile 1992 yılında 150 ve 1993 yılında da 350 aile olmak üzere ilk planda 500 
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ailenin Türkiye’ye göçü planlanmıştır. (Alım, Doğanay, & Şimşek, 2015, s. 306). Bu ilk 

adımı birçok gelişme takip etmiş 23 Ağustos 2017 tarihindeki İçişleri Bakanlığı Nüfus 

ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 

yapılan Ahıska Türklerine istisnai vatandaşlık verilmesi toplantısında alınan karar ile 

Türkiye'ye yasal olarak giriş yapmış, ikamet izni bulunan veya bulunmayanların 

istisnai vatandaşlığa müracaatları onaylanmıştır. 3 Haziran 2018 yılında Dışişleri 

Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) açılışında “Önce 

24 bin civarında şimdi de 30 bin Ahıska Türkü için vatandaşlık veriyoruz” diyerek 

şöyle söylemiştir; 

"Dünya, her halka, millete ya da ülkeye adil davranmıyor. Bunlardan bir 
tanesi de tarihte Ahıska Türkleri olmuştur. Milletvekili olduğum 
dönemde yurtdışındaki Türklerin durumu nedir çalışmasını başlattık ve 
Ahıska Türklerinin sürgünlerini ve çektiği acıları daha da yakından 
öğrendik. Ahıskalı kardeşlerimizin bugün seyahati halen bitmiş değildir. 
Ama gittikleri her yerde Türk olduğunu, Müslüman olduğunu örf, adet 
ve geleneklerini hiç unutmadıkları gibi yeni nesillere taşımışlar. Bugün 
Dünya Ahıska Türkleri kimsesiz, sahipsiz değildir. Dünyanın neresinde 
bir Ahıskalı varsa hepsine ulaşıyoruz.” (Çavuşoğlu, 2018) 

Özetleyecek olursak görüşülenlerin 1944 sürgününe ilişkin anlatıları yaşanılanlara 

ilişkin önemli ipuçları vermektedir. Gerek sürgünü yaşayanlar ve gerekse de sürgüne 

ilişkin anıları aile fertlerinden dinleyerek hafızalarında taşıyan görüşülenlerin 

ifadeleri, gerçekleşenlerin sosyal bir travma olduğunu göstermektedir. Sovyet 

askerlerinin ansızın köye gelişleri, kısa bir süre içerisinde toplanma zorunluluğu ve 

yük vagonlarıyla sağlıksız koşullardaki nakilleri, sürgünü yaşayanlarda derin etkiler 

bırakmıştır. Nereye götürüldükleri ve neden gittikleri konusunda bilgilendirilmemiş 

olan görüşülenlerin savaşabilir yaştaki aile fertlerinin askerde olduğu da 

düşünüldüğünde sürgün yolculuğu, yaşlılar, kadınlar ve çocuklar açısından oldukça 

zor şartlar altında gerçekleşmiştir.  “Biz askerlik yapamadık, evlatlarımız Türk askeri 

olsun”, “gömleğe beden, ölmeye vatan lazım” diyen, Türk dilini ve kültürünü 

kuşaktan kuşağa aktararak muhafaza eden soydaşlarımızın mevcut durumu ise 

sürgünlerinin üzerinden bunca yıl geçmesine karşın Stalin’den tüm dünyaya acı bir 

miras olarak kalmıştır.  
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Suriyeli Sığınmacılar ve Türkiye’de Anomi Algısı 
 

Derya TEKİN1 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 

 

Özet 
Suriyeli sığınmacıların Türkiye’ye ilk giriş yaptıkları 29 Nisan 2011 tarihinden itibaren 
geçen yedi yılı aşkın süreçte, bu hızlı nüfus hareketinin sosyolojik etkileri akademik 
ilgiyi hak edecek boyutlara ulaşmıştır. Bu araştırmanın konusunu, Türk 
misafirperverliği ile oldukça zıt bir şekilde gelişen, Suriyelilerin Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin ekonomik kaynaklarından Türk vatandaşlarından daha çok yararlanmakla 
birlikte suç olaylarına daha çok karışarak toplumsal düzeni bozdukları 
yargısı/önyargısı oluşturmaktadır. Adli istatistikler ışığında ünlü Fransız sosyolog 
Emile Durkheim’ın anomi teorisinin Türkiye konteksinde geçerliliği incelenecek ve 
yedi yıllık süreç içerisinde Suriyeli sığınmacıların suça karışma oranları ve işlenen suç 
tipleri arasında muhtemel farklılıkların toplumsal düzeni bozacak nitelikte olup 
olmadığı ortaya çıkarılacaktır. Böylece bu yoğun göç dalgasının Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti üzerindeki adli maliyetinin kamuoyunda oluşan ciddiyet algısıyla akademik 
düzeyde bir karşılaştırması yapılmış olacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Göç, Suriyeli Sığınmacılar, Suç, Anomi, Anomi Algısı 

Sryian Immigrants and the Perception of Anomie in Turkey 

Abstract 

In the time period over seven years since 29 April 2011 from which Syrian immigrants 
first entered Turkey, the sociological effects of this rapid population movement has 
reached such dimensions as to deserve academic attention. The subject of this paper is 
the judgement/prejudgement, developing in the opposite manner with the Turkish 
hospitality, that Syrians involve in crime events frequently although they take 
advantage of economic resources of the Republic of Turkey more than Turkish citizens. 
The paper examines the validity of the anomie theory of the renowed French 
sociologist Emile Durkheim in Turkey in light of the official statistics to reveal whether 
the rate of crime of Syrian refugees in the seven-year period is likely to disrupt the 
social order. This will enable to compare the judicial costs of this intense wave of 
immigration with the public perception of the seriousness on an academic level. 
Keywords: Immigration, Sryian Immigrants, Crime, Anomie, Perception of Anomie 

GİRİŞ 

Göç ve suç ilişkisine dair yapılan akademik çalışmalarda, göçmenlerin yerel halka 

kıyasla daha fazla suç işlediği ya da suça daha yatkın oldukları düşüncesi büyük 

                                                 
1 Araştırma Görevlisi Doktor, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, Ceza ve 
Ceza Muhakemesi Anabilim Dalı, derya.tekin@medeniyet.edu.tr 
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oranda çürütülmesine rağmen, kamuoyunun algısında geçerliliğini sürdürmektedir2. 

Emile Durkheim’ın anomi teorisi, Robert Merton’ın gerilim teorisi, Thortstein Sellin’in 

kültür çatışması teorisi, Travis Hirsci’nin kontrol teorisi ve Howard Becker ile Edwin 

Lemert’in geliştirdiği damgalama teorileri göçmen suçlarını açıklamada kullanılan 

ünlü kriminolojik teorilerdendir3. Bu çalışmada anomi teorisinin teorik çerçeve olarak 

seçilmesinin nedeni, bu teorinin salt göçmen suçlarını açıklamanın ötesinde, göç 

olgusunun ev sahibi halkın bakış açısında ve duygu dünyasında meydana getirdiği 

değişiklikleri incelemeye daha elverişli bulunmasıdır. Gerçekten de anomi, kelime 

anlamı olarak kuralsızlık/normsuzluk demek olup, yaygın kişisel belirsizlik ve 

yabancılaşma duygularının yanı sıra, geniş kabul gören değerlerdeki kırılmadan 

kaynaklanan bir toplumsal istikrarsızlık durumunu ifade eder4. Anomi konseptinin 

bir sosyolojik teori içinde gelişimi ilk olarak, 19. YY’ın en önemli sosyal bilimcilerinden 

ve hatta modern sosyolojinin kurucularından kabul edilen Fransız sosyolog Emile 

Durkheim’ın 1893 yılında yayımlanan Toplumsal İşbölümü (De La Division du Travail 

Social) kitabında kendisini gösterir. Bu eserinde Durkheim işbölümünün modern 

toplumlarda sosyal birlik ve dayanışmanın ana kaynağı olduğunu ya da en azından 

öyle olacağını vurgulamaktadır5. Toplumun farklı organları arasındaki ilişkilerin 

yeterince düzenlenmemesi anomiktir ve bu birliği tehlikeye sokacaktır6. Sosyal 

sistemde gerçekleşen ani bir değişiklik, örneğin tarım ekonomisinden endüstriyel 

ekonomiye geçiş, sürecinde birçok yerleşik ilişki ve kural hükümsüz hale gelir ve bu 

kural eksikliğinde anomi durumu ortaya çıkar7.  

Yazarın 1897’de yayımlanan İntihar (Le Suicide) kitabı ise intihar-anomi ilişkisinin 

yanı sıra suç-anomi ilişkisine dair de analizler sunmaktadır. Durkheim sosyal yapının 

insanın sonsuz tutku ve hevesleri üzerinde bir kontrol sağladığını, bunları 

                                                 
2 Luigi M. Solivetti, Looking for a Fair Country: Features and Determinants of Immigrants’ Involvement 
in Crime in Europe, The Howard Journal, 2012, s. 134. 
3 Solivetti, a.g.m., s. 134. 
4 Eugene Garfield, The Anomie-Deviant Behavior Connection: The Theories of Durkheim, Merton, and 
Strole, Current Comments, 1987, s. 272. 
5 Bruce DiCristina, Durkheim’s Theory of Anomie and Crime: A Clarification and Elaboration, 
Australian & New Zealand Journal of Criminology, 2016, s. 312. 
6 DiCristina, a.g.m., s. 312-313. 
7 DiCristina, a.g.m., s. 313. 
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düzenlediğini ve bireyin ancak bu şekilde sınırlandırılabileceğini ifade eder8. 

Durkheim’a göre sosyal yapıda meydana gelen savaşlar, doğal afetler, ekonomik 

bunalım, hızlı nüfus hareketleri (göçler) gibi anormal bir durum toplumdaki bireyleri 

birarada tutan sosyal bağların zayıflaması anlamına gelecek ve zayıflayan sosyal yapı 

denetleyici rolünü yapamayacak, kişi iradesi ve ruhsal kaynakları ile başbaşa kalacak 

ve böylece intihar oranları artacaktır9. Durkheim’a göre 19. Yüzyıl Avrupasındaki 

anomik ortamda, intihar oranlarının yalnız yaşayan, boşanmış ya da dul insanlar ile 

bireysel özgürlüklere Katoliklere kıyasla daha çok önem veren Protestanlar arasında 

fazla olmasının nedeni budur10. Yine Durkheim’a göre bu anomik intihar çeşidi ile 

cinayet arasında anlamlı bir benzerlik vardır: ‘[...] kuralsızlık bir kızgınlık ve bıkkınlık 

durumu doğurur, bu da koşullara göre, ya kişinin kendisine ya da bir başka insana 

döner. Birinci durumda kişi intihar eder, ikincisinde cinayet işler’11.  

Bu çalışmada Durkheim’ın anomi konseptinin ışığında, Suriyeli sığınmacıların 

Türkiye’ye ilk giriş yaptıkları 29 Nisan 2011 tarihinden itibaren geçen yedi yılı aşkın 

süreçte, bu hızlı nüfus hareketinin yarattığı düzensizlik (normsuzluk) algısının 

geçerliliği analiz edilecektir. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, 9 Ağustos 

2018 itibariyle, Türkiye’de kayıtlı Suriyeli sığınmacı sayısı 3 milyon 545 bin 293’tür12. 

Birleşmiş Milletler’in açıkladığı resmi rakamlara göre, 5 milyon 602 bin 386 Suriyeli 

sığınmacının yüzde 63.3’ünü ağırlayan bir ülke olarak Türkiye, bu sığınmacı sayısı ile 

dünya üzerinde en fazla sığınmacı ağırlayan ülke konumundadır13. Dahası kayıtlı 

olmayan kişiler de göz önüne alındığında Suriyeli sayısının resmi rakamların çok 

üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye’nin en fazla sığınmacıyı ağırlayan ülke 

olmasında en önemli etken “açık kapı politikasını” uygulaması, yani gelen hiçbir 

                                                 
8 Emile Durkheim, İntihar (Le Suicide), İstanbul 2013(1897), s. 248-258. 
9 Durkheim, a.g.e., s. 248-258. 
10 Vedat Karğın, Anomi ve Gerilim Teorileri, Kriminoloji: Suç Teorileri ve Uygulamalar, Ankara 2016, 
s. 62. 
11 Durkheim, a.g.e., s. 377-378. Bununla birlikte Durkheim’ın çalışmaları bir bütün olarak 
incelendiğinde, yazarın anomiyi suçun nedenlerinden biri olarak görmekle birlikte, spesifik olarak 
anomi-suç ilişkisine dair kapsamlı bir analiz sunmadığı görülmektedir. Teoriyi, suç-anomi ilişkisine 
yönelten ve bu teori üzerinden ünlü gerilim teorisini (strain theory) geliştiren Robert K. Merton’dır. 
12 http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik (Erişim: 27.08.2018) 
13 https://data2.unhcr.org/en/situations/syria (Erişim: 27.08.2018) 

http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik
https://data2.unhcr.org/en/situations/syria
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Suriyeliyi geri göndermemiş olması, ve sonrasında bu kişilere “geçici koruma statüsü” 

adı verilen hukuki bir statüyü tanımasıdır14. Diğer ülkelerle kıyaslandığında 

Türkiye’nin bu kişilere sağladığı iyi yaşam olanakları da bir başka etkendir15. Göç 

İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye’ye giriş yapan Suriyelilerin 204 bin 

288’i AFAD16 koordinesinde yönetilen kamplarda (geçici barınma merkezlerinde) 

yaşamakta, 3 milyon 341.005’i ise kayıt altında olup kamp dışında, Türk halkının 

arasında yaşamaktadır17. Türkiyde’de sayıları ve kalma süreleri her geçen gün artan 

bu sığınmacı topluluğunun ekonomik, sosyal, kültürel ve güvenlilk gibi çok boyutlu 

sonuçları olan bir göç krizine yol açtığı ifade edilmektedir18. 

Bu çalışmada, anomi konseptinin Suriyeli sığınmacılar ile ilgili olarak 

tartışılmasının nedeni farklı dil, inanç, kültür ve yaşam tarzına sahip bu 3 buçuk 

milyondan fazla insan göçünün Türk halkı ile entegrasyonunda gözlemlenen 

zorlukların adli boyutunun da akademik ilgiyi hakedecek düzeyde olmasıdır.  

YÖNTEM 

Anominin, toplumdaki sosyal bağların ve toplumsal bütünleşmenin zayıflaması 

sonucu ortaya çıkan normsuzluk duygusu olarak tanımlanmasından sonra, 3 buçuk 

milyondan fazla Suriyeli sığınmacının ülkemizde bulunmasının Türk vatandaşlarında 

yarattığı olası bir anomi algısının gerçekliği sorgulanacaktır. Çalışmanın ana yöntemi 

Suriyelilerin karıştıkları adli olayların yer aldığı haberlerin ve popüler sosyal medya 

platformu Ekşi Sözlük19 kullanıcı girdilerinin tematik analiz yöntemi ile 

incelenmesidir. Bu kaynaklardan elde edilen bulgular, resmi istatistikler ile 

karşılaştırılacak ve kamuoyunun ciddiyet algısı ile adli mercilerin tuttuğu 

                                                 
14 Osman Ağır/Murat Sezik, Suriye’den Türkiye’ye Yaşanan Göç Dalgasından Kaynaklanan Güvenlik 
Sorunları, Birey ve Toplum, 2015, s.100-101. 
15 Ağır/Sezik, a.g.m, s. 101. 
16 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 
17 http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik (Erişim: 27.08.2018) 
18 Erol Özdemir, Suriyeli Mülteciler Krizinin Türkiye’ye Etkileri, Uluslararası Kriz ve Siyaset 
Araştırmaları Dergisi, 2017, s. 115. 
19 “Ekşi Sözlük, üzerinde her türlü kavram ve konu hakkında kayıtları olan yazarların yorumlarını 
içeren katılımcı sözlük tarzında tasarlanmış olan bir ağ sayfasıdır. Sedat Kapanoğlu tarafından 1999 
yılında kurulmuş olan site “sourtimes.org” sitesinin bir parçası olacak şekilde oluşturulmuştur. Sitenin 
sloganı “Kutsal Bilgi Kaynağı” olarak bilinmektedir.” Kaynak:  https://bilgihanem.com/eksi-sozluk-
nedir-nasil-kullanilir/ (Erişim: 26.08.2018) 

http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik
https://bilgihanem.com/eksi-sozluk-nedir-nasil-kullanilir/
https://bilgihanem.com/eksi-sozluk-nedir-nasil-kullanilir/
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istatistiklerin yakınlığı ortaya çıkarılacaktır. Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bir dilekçe 

ile başvurularak Suriyelilerin ülkemizde bulundukları yedi yıllık süreçte şüpheli ve 

mağdur sıfatıyla karıştıkları adli olayların sayısal verileri istenmiş ve fakat bu talep 

Bilgi Edinme Kanunu’nun 7. Maddesi kapsamına girdiğinden reddedilmiştir. Bu 

nedenle bu çalışmada ilk kaynaktan sayısal verilere yer verilemeyecektir. Emniyet 

Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı’nın 2014 yılında kamuoyu ile paylaştığı 

istatistiklerin yanı sıra, İçişleri Bakanlığı tarafından Temmuz 2017 tarihinde yapılan 

basın açıklamasında sunulan veriler ile yine ikincil kaynaktan elde edilen bazı yerel 

düzeydeki istatistikler konu ile ilgili olduğu ölçüde çalışmada kullanılmıştır. 

BULGULAR 

Öncelikle, Suriyeli sığınmacılar ile Türk vatandaşları arasında meydana gelen adli 

olaylardan bazıları okuyucuya bir fikir vermesi açısından aşağıya çıkarılmıştır: 

 Suriyeli kız çocuğunu darp edip yerde sürüklediler. (Hürriyet, 25.02.2015) 

 Adana'da Suriyeli genç sopayla dövüldü. (CnnTürk, 09.06.2016) 

 Gürültü yapan Suriyelileri uyaran baba-oğul bıçaklandı. (Sözcü, 12.07.2016) 

 Kayseri'de Suriyeli Grup 3 Kişiyi Döverek Hastanelik Etti. (Hürriyet,14.07.2016) 

 Sarayköy'de Suriyeliler 3 kişiyi dövdü, ilçede olaylar çıktı. (DHA, 19.03.2017) 

 İzmir'de tehlikeli gerginlik! 30 kişi yaralandı, 500 Suriyeli mahalleyi terk etti. 

(Hürriyet, 08.04.2017) 

 Suriyeliler 9 yaşındaki çocuğa işkence yaptı. (Yeniçağ, 21.04.2017) 

 Suriyeliler 20 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü (Yeniçağ, 07.05.2017) 

 Suriyeli aile ile mahalleli kavga etti: 2 kardeş darp edildi. (CnnTürk, 30.08.2017) 

 Suriyeli genç tartıştığı grup tarfından darp edildi. (Hürriyet, 22.10.2017) 

 Suriyeli çocuğu 43 yerinden bıçaklayan sanık, soğukkanlılıkla cinayeti anlattı. 

(DHA, 05.06.2018) 

 Havuza giren kızların fotoğrafını çeken iki Suriyeliye feci dayak 

(GazeteYenigün, 05.07.2018) 

 Gaziantep'te 'cinsel istismar' iddiası şehri karıştırdı; şüpheli linç edilmek 

istendi, kalabalık Suriyelilere ait iş yerlerine saldırdı! (T24, 06.07.2018) 
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Haberlerin içeriğine bakıldığında büyük kısmının, Türk kişi veya gruplarının 

eylemlerinin, Suriyelilerin yapmış oldukları düşünülen haksız bir davranışa tepki 

olarak gerçekleştiği, daha teknik bir anlatımla, muhtemel bir haksız tahrik altında 

işlendiği görülmüştür. Haksız tahrike neden teşkil eden en önemli neden ise 

Suriyeliler tarafından işlendiği öne sürülen cinsel taciz, cinsel saldırı ve cinsel istismar 

suçlarıdır. Mahallelerinde ve hatta ilçelerinde bu cinsel suçların Suriyeliler tarafından 

işlendiği haberini alan Türk vatandaşlarının tepkisi olayın asıl faillerinin ötesinde o 

muhitteki tüm Suriyelileri hedef alacak boyuttadır.  

16.06.2017 tarihinde Sakarya’nın Hendek ilçesinde, Suriyeli işçiler ile fabrika 

sorumlusu arasında çıkan, yerel halkın da dahil olduğu ve ilçe merkezinde toplanan 

yüzlerce kişinin gece saatlerinde önce yoldan geçen 6 Suriyeli sığınmacıyı, ardından 

Suriyeli ailelerin kaldığı 3 eve zorla girerek içeride bulunanları darp ettiği olaylarda, 

olaylara karışan E.S. isimli şahsın ifadesi bu durumu çarpıcı şekilde ortaya 

koymaktadır: 

 “Sanayide Suriyeliler kavga çıkartmışlar, otomobillere saldırmışlar. 
Kadınlara da laf atıyorlarmış. Biz de bundan dolayı toplandık baya kişi, 
Suriyelileri gördüğümüz yerde dövdük. Burada mezbahane denilen bir yer 
var, oraya geçtik orada da çok sayıda Suriyeli dövdük. Daha sonrasında 
Hendek Meydanına geldik. Olaylar esnasında polisler geldi, jopla 
müdahale etti. 1-2 kişinin olay esnasında gözaltına alındığını duydum. 
Jandarma ve Çevik Kuvvet ekipleri geldi. Beklemeye devam ediyoruz.” 
(Hürriyet, 16.06.2017) 

İncelenen haberlerde en çok öne çıkan tema ise yerel halkın “Suriyelileri istemiyoruz” 

vurgusudur:  

“Gerginliğin arttığı ilçede polis yeterli olmayınca Denizli merkezden Çevik 
Kuvvet ve polis ekipleri ile jandarma destek olarak gönderildi. İlçe 
meydanında toplanan yaklaşık 500 kişi, daha öncede benzer oyların 
yaşandığı belirtip Suriyelileri ilçede istemediklerini söyledi.” (DHA, 
19.03.2017) 

“Pamukyazı’da gergin geçen gecenin ardından mahalle sakini 300 kişilik 
bir grup, bu sabah toplanarak ellerindeki sopalarla Suriyelilerin kaldığı 
bölgeye gitmeye başladı. Durumu fark eden Suriyeliler ise çadırları terk 
ederek hızla bölgeden uzaklaştı. Torbalı-Tire karayoluna çıkan Suriyeliler, 
otostop yapıp ayrılmak istedi ancak hiçbir araç sürücüsü onları almadı. 
Suriyeli grup yaya olarak Tire yönüne doğru uzaklaştı. Torbalı-Selçuk 
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yolunu bir süre trafiğe kapatan öfkeli grup Suriyelilerin kaldığı 40 çadırı 
yıktı. Pamukyazı Mahalle Muhtarı Ali Çürükçü, "Mahalleliyi durdurmak 
imkansızdı. Çok öfkeliler. Mahallemizde Suriyeli istemiyoruz. Onların 
gelişiyle olaylar arttı. Devlet bunları alıp kamplara götürsün" dedi. 
Suriyelilerin ayrılmasının ardından Pamukyazı’da hayat normale döndü.” 
(Hürriyet, 08.04.2017) 

“Suriyelileri istemiyoruz” temasına sosyal medya platformlarında da sıklıkla 

karşılaşılmaktadır. Twitter’da “Ülkemde Suriyeli İstemiyorum” ifadesi etiket (hashtag) 

olarak binlerce kişi tarafından paylaşılmış ve hatta Cumhurbaşkanının Suriyelilere 

vatandaşlık verilebileceğini açıklamasının ardından söz konusu kampanya 3 Temmuz 

2016 günü Twitter’ın dünyada en çok bahsedilen konusu (trend topic) olmuştur. Bir 

diğer popüler sosyal medya organı Ekşi Sözlük’te de aynı başlığın yanı sıra, “Suriyeli 

sığınmacılar”, “Suriyelilerin maruz kaldığı sistematik ırkçılık”, “Suriyelileri ülkede 

istememenin ırkçılık sayılması” gibi onlarca başlık altında girilen yüzlerce entry20 

anomi algısını açıkça ortaya koyan veriler içermektedir: 

Ülke olarak 2018'de ekonomik krizi iliklerimize, kılcal damarlarımıza kadar 
hissetmemizin başat aktörü, şahsi kanaatime göre bu arkadaşlardır. 2011 
yılından bu yana ülkemize kontrolsüz bir şekilde akan bu göç 
dalgası, sosyoekonomik dinamiklerimizi temelinden sarmış, sağlık 
sistemimizi altüst etmiş, yaygın asayiş sorunları çıkmasına sebebiyet 
vermiştir. hükümetimizin göğsünü gere gere açıkladığı rakama göre, bu 
arkadaşlara harcanan para 2018 nisan ayı itibari ile 31.000.000.000€ (31 
milyar euro). [...] bu para ne karşılığında harcandı? 
sosyokültürel ve sosyoekonomik yapımızın bozulması+merkez bankası 
rezervi kadar saçılan para. bakınız, türk milleti sabırlı bir millet olup, sabrı 
tükendiğinde ise oldukça kontrolsüz tepkiler veren bir toplumdur. 
ekonomik kriz derinleşecek olursa; halkta birikmiş suriyeli ve göçmen 
nefreti had safhaya ulaştığında, 6-7 eylül 1955'teki olaylara benzer bir 
durum ile karşı karşıya kalmamız çok muhtemel. ekonomik krizin yıkıcı 
etkileri engellenmek isteniyorsa, suriyeli göçmen sorunu suhuletli bir 
şekilde, ivedilikle çözüme kavuşturulmalıdır.” (Ülkemde Suriyeli 
İstemiyorum başlığı - 12.08.2018 tarihli bir entry) 

“[…] sadece bu rezillik için söylemiyorum, başımız büyük dertte. çok 
büyük bir belaya bulaştık. bizim bu insanlarla hiçbir ortak yönümüz yok. 
din iman demeyin, sizlere okunan mavalların papağanı olursunuz. ortak 
payda dildir, kültürdür, paylaşılan anılardır, bellektir. deyimlerdir, 
şakalardır, küfürlerdir. bizim bu insanlarla hiçbir ortak yanımız yöremiz 

                                                 
20 Türkçesi ‘girdi’ olan ve Ekşi Sözlük sosyal medya platformunda kullanıcıların belirli bir başlık altında 
yazdıkları yorumlar/yazılar için kullanılan İngilizce terim.  
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yok. yabancıyız. bize ters gelen birçok şey, bize anormal gelen, iğrenç gelen, 
vahşet gelen birçok şey onlar için hayatlarının içinden gayet sıradan şeyler. 
kültürlerinin, belleklerinin, alışkanlıklarının bir parçası. ve hayır [...] sevgi 
böceğim, anlaşmak uzlaşmak zorunda değiliz. barış koşullarını, ortamını 
artık ne her ne gerekiyorsa geri gitmeleri için, her birini insan gibi sağlayıp 
hepsini vatanlarına yollamak durumundayız. başka da bir çıkar yolumuz 
yok. yok, çünkü başımız çok büyük bir belada.” (Konyada güvercin kafası 
koparan Suriyeliler – 27.11.2017 tarihli bir entry) 

Sosyal medyada Suriyelilere yönelik başlatılan ortak tepkiye karşın daha ılımlı 

ve hatta “Suriyelileri ülkemde istemiyorum” kampanyasını ırkçılık olarak niteleyen 

yorum ve ifadelere rastlamak da mümkündür. Ve fakat bu kişiler söz konusu 

kampanyaya destek verenler tarafından ‘sözde humanist’ olmakla ve ülkenin 

geleceğini düşünmemekle suçlanmaktadırlar. Aşağıda verilen bazı Ekşi Sözlük 

entryleri bu durumu özetler niteliktedir: 

“bu gün hümanizm kasanlar yarın ülke iç savaş ile mücadele ederken pılını 
pırtısını toplayıp kaçacaktır. suriyeden ülkemize ne kadar suriyeli girdi net 
rakam yok. bunların içinde kaç tanesi terörist kaç tanesi diğer ülkelerin gizli 
servis elemanı belli değil. bak ülkeye gelen hırsızı uğursuzu niteliksizi 
söylemiyorum.” (Ülkemde Suriyeli İstemiyorum başlığı – 12.07.2016 tarihli 
entry) 
“3,5 milyon rakamı büyük bir rakam, sınırların artık eskisi kadar güvenli 
değil. kimin girip çıktığı belli değil. 3,5 milyon rakamı 50-60 yıl sonra senin 
ülkenin demografik yapısını değiştirir yarın antalya, hatay, mersin arap 
kentidir aslında diyerek topraklarımızı geri istiyoruz diyerek bir 
örgütlenmeye gitmeyeceğinin garantisi var mı sayın hümanist? 
ya da torunlarının kafasının kesilmeyeceğine – hoş şimdiden münferit 
olaylar yaşanıyor – kafanı kaldır da [...] koyduğun koltuktan kalkıp şöyle 
bir iki insan içine çık ptt bürolarında kim yardım alıyor, broşürler hangi 
dilde bir bak 
kimse bu insanlara yardım edilmesin demiyor. ülkemde istemiyorum 
diyor. ülke dışında güvenli bir bölgede çadır mı kurarsın kamp mı yaparsın 
onu yap diyor. ve senin hümanizmin "ırkçı çomarlar" dediğin şey bir [...] 
yaramıyor. üniversite eğitimleri, tüp bebek yapmaları bedava sen hangi 
hakkı bedava alıyorsun bu ülkede. […] asıl sen ülkene karşı yaptığın 
"ırkçılıktan" utan sayın hümanist.” (Ülkemde Suriyeli İstemiyorum başlığı 
- 16.02.2017 tarihli bir entry) 
“ırkçılık değildir, suriye'deki suriyelilerle kimsenin bir problemi olduğunu 
sanmıyorum ama bizim ülkemize getirilen ne idüğü belirsiz 3.5-4 milyon 
insanı sevmeme hakkım var. her ülkenin bir kültürü vardır, bir ülkede iç 
savaş var diye benim ülkem hesapsızca insanları alıp kendi vatandaşına 
harcamadığı kaynağı onlara harcıyorsa benim bunları sevmeme hakkım 
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var. suriyelilerin bu ülkeye uyum sağladığını düşünmüyorum, aksine 
olmayan düzeni daha da bozduklarını düşünüyorum. ülkemdeki 
suriyelileri sevmiyorum, istemiyorum. bu ırkçılıksa da evet, ırkçıyım.” 
(Suriyelilerin maruz kaldığı sistematik ırkçılık – 16.06.2018 tarihli bir entry) 

Sosyal medya analizinden elde edilen bir diğer endişe verici bulgu, yaygın bilgi 

kirliliği ve bunun Türk halkında oluşmaya başlayan anomi algısına olan yadsınamaz 

katkısıdır. Örneğin, Mersin Tarsus’ta nöbetçi eczaneden istediği ilaç yerine eşdeğeri 

verilince kızan bir kişinin tanıdıklarını toplayıp eczaneyi basması, dört eczane 

çalışanının dövülmesi ve yine çalışanlardan birinin kulağının kesilmesi olayı, sosyal 

medyada Suriyelilerin gerçekleştirdiği bir eylem şeklinde yayılmış, Suriyelilerin 

tümüne yönelik çok sayıda ağır eleştiride bulunulmuş ve fakat olayın Suriyeliler 

tarafından değil Türk vatandaşları tarafından gerçekleştirildiği söz konusu eczanenin 

bir çalışanı tarafından açıklığa kavuşturulmuştur21. Yine Sakarya’nın Sapanca 

ilçesinde yavru bir köpeğin patilerini kesmekle suçlanan kişilerin Suriyeli olduklarına 

dair hızla yayılan haberin de, video görüntüleri ile kanıtlandığı üzere, yalan olduğu 

ortaya çıkmıştır.  

Polis Akademisi öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirilen bir araştırma 

kapsamında Ankara’da 400 kişiyle yüz yüze yapılan anketin sonuçları da bu 

çalışmadaki verilerle örtüşür niteliktedir. Araştırma sonucu hazırlanan Eylül 2017 

tarihli rapora göre Suriyelilerle ilgili kaygıların yoğunlaştığı ilk üç alan ekonomik 

kaygılar, asayişle ilgili kaygılar ve sosyo-kültürel konulardaki kaygılardır22. Anket 

sonuçlarına göre “Suriyeliler geldikten sonra hırsızlık vakalarında artış oldu” 

diyenlerin oranı yüzde  62, aynı şekilde, “Suriyeliler geldikten sonra şiddet darp, 

öldürme ve yaralama olaylarında artış oldu” diyenlerin oranı yüzde 60 civarındadır23. 

Söz konusu rakamlar yerel halk arasında Suriyelilerin asayiş olaylarını büyük oranda 

artırdığına dair bir kanaat oluştuğunu kanıtlar niteliktedir. 

                                                 
21 Suriyeli sığınmacılara Devlet tarafından sağlanan imkanlar konusunda yapılan kamuoyunu yanıltıcı 
diğer haberler için bknz.: http://www.dogrulukpayi.com/bulten/suriyeli-siginmacilar-bulteni 
(Erişim: 24.08.2018) 
22 Coşkun Taştan/Salih Zeki Haklı/Emir Osmanoğlu, Suriyeli Sığınmacılara Dair Tehdit Algısı: 
Önyargılar ve Gerçekler, Ankara 2017, s. 5. 
23 Taştan/Haklı/Osmanoğlu, a.g.e., s. 22. 

http://www.dogrulukpayi.com/bulten/suriyeli-siginmacilar-bulteni
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Türk halkında yerleşik “Suriyelilerin toplumun huzurunu bozucu adli olaylara 

sıklıkla karıştığı” algısı, resmi istatistiklerle karşılaştırıldığında ise söz konusu anomi 

algısıyla uyumsuz bir tablo ortaya çıkmaktadır. Öncelikle, Suriyelilerin adli olaylara 

karışma oranının tüm ülkedeki adli olay sayısına oranını tespit etmek için emniyet 

güçlerince kaydedilen istatistikler kullanılmıştır24. Emniyet Genel Müdürlüğü’nce 

2014 Eylül ayında açıklanan rakamlara göre Suriyelilerin, adli olaylara karışma ve suç 

oranı Nisan 2011'den Eylül 2014’e kadar geçen 3 yılı aşkın süreçte yüzde 0,33’dur (on 

binde otuz üç). Sadece 2013 kayıtlarına göre, o dönemde ülkede bulunan 1 milyon 200 

bin Suriyelinin sadece 5 bin 727’sinin yani yüzde 0,47'sinin (on binde kırk yedi) adli 

olaylara karıştığı ortaya koyulmuştur. Suriyelilerin karıştığı olayların, yüzde 61'ini 

belgede sahtecilik, yüzde 21'ini yaralama, yüzde 12'sini hırsızlık, yüzde 3'ünü izinsiz 

çalışma, yüzde 2,4'ünü cinsel olaylar ve yüzde 0,6'sını ölümle sonuçlanan olaylar 

oluşturmaktadır. Yetkililer, söz konusu oranların genel asayişi tehdit eder nitelikte 

olmadığını belirtmiştir. 

Konu ile ilgili daha güncel veriler 2017 Temmuz ayında İçişleri Bakanlığı 

tarafından yapılan bir basın açıklaması ile sunulmuş ve Suriyelilerin suç işleme ve suça 

karışma oranlarının, resmi rakamlarla karşılaştırıldığında kamuoyuna yansıtılan 

verilerle örtüşmediği, rakamların bunun tam tersini gösterdiği tekrar edilmiştir25. Söz 

konusu rakamlara göre Suriyelilerin karıştıkları olayların Türkiye’deki toplam asayiş 

olaylarına oranı 2014-2017 arasında yıllık ortalama yüzde 1,32’dir. Açıklamaya göre 

bu olayların önemli bir kısmı Suriyelilerin kendi aralarındaki anlaşmazlıklardan 

kaynaklanan olaylardır. Ayrıca 2017’de Suriyelilerin karıştıkları suç olaylarında, 

nüfuslarındaki artışa rağmen bir önceki yılın ilk 6 ayına oranla yüzde 5’lik bir azalma 

olmuştur. 

Bu çelişkili durumun bir açıklaması resmi kayıtlara yansımayan ve kriminolojide 

‘suçta siyah sayılar’ olarak adlandırılan gizli kalmış suç olayları olabilir26. Nitekim 

                                                 
24 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/suriyelilerin-adli-olaylara-karisma-orani-on-binde-33/118752 
(Erişim: 24.08.2018) 
25 https://www.icisleri.gov.tr/basin-aciklamasi05072017 (Erişim: 24.08.2018) 
26 Suçta siyah sayıların nedenleri için bknz: Füsun Sokullu-Akıncı, Kriminoloji, İstanbul 2016, s. 80-88. 

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/suriyelilerin-adli-olaylara-karisma-orani-on-binde-33/118752
https://www.icisleri.gov.tr/basin-aciklamasi05072017
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“Mudanyada güvercinleri mangala atan suriyeliler” başlığı altında 28.06.2017 

tarihinde girilen bir entry Suriyelilerin karıştığı her bir adli olayın kayıt altına 

alınmadığı izlenmini güçlendirir niteliktedir: 

“bunu gören mudanya'lı yaşlı teyzeler ve amcalar kendi çocuklarını ve 
gençleri galyana getirmişler gençler suriyelilerin üzerine yürümüş. 
diklenmiş suriyeliler. suriyelilerin boş gezmeme ihtimalini göze alıp kan 
akmasın diye 155 i arayıp polisten yardım istemişler. polis gelip bu suriyeli 
grubu toplamış götürmüş. halka da "böyle durumlar olduğunda toplanın 
birlik olup dövün bunları bizleri aramayın artık. biz de bir şey yapamıyoruz 
elimiz kolumuz bağlı. göz altına alsak bir haftasonunda nezarethanelerde 
yer kalmıyor her yerden şikayet geliyor. kavgadan tacize, teşhircilikten 
hayvanlara saldıranlara. dövsek insanlık suçu deyip gazetelere haberler 
çıkıyor bizim başımız belaya giriyor. bizi aramayın kendiniz dövün böyle 
şeyler yaptıklarında" demiş.” 

Açıklanan resmi rakamların çizdiği iyimser tabloya rağmen, konunun Suriyelilerin 

yoğun olarak yaşadığı şehirlerde müstakil olarak incelenmesi de daha sağlıklı bir 

analiz yapabilmek için şarttır27. Nitekim 2016 Mayıs ayında yapılan bir habere göre 

Suriyelilerin en yoğun olarak yaşadığı Kilis ve Gaziantep gibi şehirlerimizde suç 

oranları çok daha yüksek tespit edilmiştir28. “Misafirler Suç Makinesi” başlığıyla 

sunulan habere göre, 2015’te 50 bini aşkın Suriyeli’ye ev sahipliği yapan Gaziantep’te 

Suriyelilerin karıştığı suç sayısının 1926 olduğu bildirilmiştir. Gaziantep’te 

Suriyeliler’in karıştığı suçların 248’inin taksirle yaralama, 238’inin kasten yaralama, 

98’inin hırsızlık, 59’unun tehdit, 30’unun hürriyetinden yoksun bırakma, 12’sinin 

fuhuş ve küçük yaşta ilişki, 8’inin cinsel istismar, 7’sinin kasten öldürme, 6’sının ise 

cinsel taciz olduğu belirtilirken 17 de şüpheli ölüm vakası kaydedilmiştir. Aynı yıl, 85 

bine yakın Suriyeli’nin kaldığı Kahramanmaraş’ta ise, Suriyeliler'in karıştığı ve 

kayıtlara geçen suç sayısının 985 olduğu kaydedilirken, bu suçların da çoğunu taksirle 

                                                 
27 08.08.2018 tarihi itibariyle İstanbul (564.189), Şanlıurfa (470.296), Hatay (442.071), Gaziantep (391.928), 
Adana (222.232), Mersin (208.523), Bursa (152.541), İzmir (138.742), Kilis (130.264) ve Mardin (92.031) en 
çok Suriyeli sığınmacının yaşadığı illerdir. Suriyeli sığınmacıların nüfusa nazaran en yoğun olduğu il 
ise Kilis’tir: toplam nüfusu 136.319 olan Kilis’te yerli nüfusun yüzde 95.56’sını Suriyeli sığınmacılar 
oluşturmaktadır. Kilis’i yerli nüfusa oran açısından yüzde 28 ile Hatay, yüzde 23 ile Şanlıurfa, yüzde 19 
ile Gaziantep illeri takip etmektedir. Suriyeli sayısının en fazla olduğu 15.029.231 nüfuslu İstanbul’da 
ise bu oran yüzde 3.75’tir. http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik 
(Erişim: 24.08.2018)  
28 Sözcü, Misafirler Suç Makinesi, 15 Mayıs 2016, http://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/misafirler-
suc-makinesi-1230634/ (Erişim: 24.08.2018) 

http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik
http://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/misafirler-suc-makinesi-1230634/
http://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/misafirler-suc-makinesi-1230634/
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yaralama (241), kasten yaralama (183), hırsızlık (59) suçlarının oluşturduğu 

belirtilmiştir. Son olarak aynı yıl, 34 bin Suriyeli'nin kaldığı Kilis’te ise Suriyeliler’den 

kaynaklanan 3400 asayiş olayının meydana geldiği ve Suriyeliler’den kaynaklanan suç 

oranının kentte yüzde 30’u bulduğu bildirilmiştir. 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Yukarıda sunulan örnekler ışığında Türk halkı ile Suriyeliler arasındaki adli vakaların 

büyük oranda bireysel nedenlerden ziyade Türk toplumunun tecrübe ettiği anomik 

ortamdan kaynaklandığı ileri sürülebilir. Suriyenin coğrafi yakınlığına rağmen Suriye 

halkının sosyal doğrularının ve değerlerinin Türk halkınınkinden oldukça farklı 

olduğunda ısrarcı olduğu ve bu durumun toplumda iki grup arasında bir uyuşmazlık 

ortamı doğurduğu görülmektedir. Yukarıdaki örneklerde ulaşılan bir başka bulgu 

Suriyelilerin karıştığı olayların çok kısa sürede kitlesel bir eyleme dönüşmesi 

gerçeğidir. Türkler arasında yaşandığında münferit olay olarak değerlendirilip kolluk 

güçlerinin yetki alanında görülen suç olayları, Suriyeliler söz konusu olduğunda halkı 

kendi adaletini sağlama noktasında kamçılamaktadır. Dahası sosyal medya 

kullanımının üst seviyede olduğu ülkemizde, Suriyelilerin karıştıkları adli olaylarda 

olası bir bilgi kirliliğinin yaratacağı etkiler de endişe vericidir.  

Araştırmanın ortaya çıkardığı bir başka sonuç resmi istatistiklerde görülen 

Suriyelilerin işledikleri suç sayısının, Türkiye’deki toplam nüfusları göz önünde 

bulundurulduğunda, ülkemizin genel suç sayısına kıyasla oldukça az olmasına 

rağmen Türk halkının gözünde tahammül edilemez derecede olmasıdır. Meydana 

gelen adli olayların bir kısmının, polis tarafından müdahale edilememiş/edilmemiş 

olması nedeniyle istatistiklere yansımamış olma olasılığı her zaman mevcuttur. Dahası 

söz konusu kayıtlı suçların sığınmacı yoğunluğunun fazla olduğu ilçelerde daha fazla 

olması nedeniyle bu bölgelerde etkisinin tüm ülkeye oranla daha fazla olması da 

normaldir. Dolayısıyla Suriyelilerin suça karışma oranlarının tüm ülkedeki suç 

oranlarına göre değil, yoğun olarak yaşadıkları şehirlerin ve hatta mahallelerin suç 

oranlarına göre bir karşılaştırmasının yapılması kamuoyuna daha güvenilir veriler 

sunacaktır.  
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Türk halkının Suriyelilere karşı olan bakış açısını değiştirmek/geliştirmek adına 

yapılması gereken ilk şey halihazırda aramızda yaşayan bu 4 milyona yakın insan 

topluluğunun sosyal konumunun belirlenmesidir. Köklü İngiliz gazetelerinden 

Financial Times, Türkiye’nin 3,5 milyon Suriyeli sığınmacıyı kabul etmesinden dolayı 

uluslararası alanda övgü topladığını ve fakat ülke içinde sosyal gerilim yükleşini 

sürdürmekte olduğunu şu sözlerle ifade etmiştir: “Kamuoyunun hoşnutsuzluğu, 

siyasi söylemi de şekillendiriyor. İki yıldan daha az bir zaman önce, (Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip) Erdoğan, herkesin önünde sığınmacılara Türkiye vatandaşlığı 

verileceğini vaat etti. Şimdi ise Türkiye'nin Afrin operasyonunun her ne kadar büyük 

bir çoğunluğu bu bölgeden gelmemiş olsa da sığınmacıların geri dönmelerine olanak 

sağlamak için yapıldığını söylüyor.29” İşte bu “Suriyelilerin misafir mi kalıcı mı olduğu 

konusundaki bilinmezlik” sığınmacıların entegrasyonunu geciktirmesinin30 yanı sıra 

Türk halkında mevcut bir anomi algısının güçlenmesine de zemin hazırlayabilir.  

Haber içeriklerinin ve sosyal medyanın sunduğu iç karartıcı tabloya rağmen, 

Türk halkında mevcut bir anomi algısının toplumsal değişim ve gelişime yön verecek 

şekilde kullanılması mümkündür. Durkheim’ın, üstü kapalı bir şekilde de olsa ifade 

ettiği üzere, anomi bir dereceye kadar tüm gelişmiş toplumlarda mevcut, normal ve 

işlevseldir: ‘[...] her türlü ilerleme ve kusursuzlaşma ahlakı, kuralsızlığın bir derecesi 

olmaktan ayrılamaz31’. Suriyeli sığınmacılara ilişkin hissedilen bu anomik ortam, 

azınlık hakları, nefret suçu, ırkçılıkla mücadele, cinsel suçlarla mücadele gibi hukukun 

belirli alanlarında toplumsal ilerlemeyi sağlayacak şekilde yönetilebilirse, 

Durkheim’ın ima ettiği anlamda bir işlevsellikten söz etmek de mümkün olabilecektir. 

Son olarak bu çalışmada anomi algısı münhasıran Türk vatandaşları ile bağlantılı 

olarak incelendiğinden, gelecekte konu ile ilgili yapılacak araştırmalarda, anket veya 

röportaj gibi yöntemlerle, birinci kaynaktan elde edilen veriler kullanılarak Suriyeli 

sığınmacıların suç işleme nedenleri ile anomi (veya gerilim) teorisi arasındaki ilişki 

                                                 
29 Kaynak: Yeniçağ, Suriyeli mültecilere yönelik hoşnutsuzluk artıyor, 5 Mart 2018,  
http://www.yenicaggazetesi.com.tr/suriyeli-multecilere-yonelik-hosnutsuzluk-artiyor-185870h.htm 
05.03.2018 (Erişim: 06.08.2018) 
30 Özdemir, a.g.m., s. 132. 
31 Durkheim, a.g.e., s. 384. 

http://www.yenicaggazetesi.com.tr/suriyeli-multecilere-yonelik-hosnutsuzluk-artiyor-185870h.htm%2005.03.2018
http://www.yenicaggazetesi.com.tr/suriyeli-multecilere-yonelik-hosnutsuzluk-artiyor-185870h.htm%2005.03.2018
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ortaya konulabilir32. Yine konu ile ilgili gerek ülke bazında gerek yerel bazda mevcut 

resmi istatistiklerin araştırmacılarla paylaşılması daha kapsamlı ve güvenilirliği 

yüksek çalışmaların ortaya çıkmasına büyük katkı sağlayacaktır. 
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Savaş Sonrası Göçmenlerin Suriye’ye Dönmesinde Türkiye ile Kültürel 
Entegrasyonun Sağlanması: 2020 Perspektifi 
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Özet 

Bu bildiride, Suriye’nin 2020 yılında eski toprak bütünlüğü ile yeniden kurulacağı ve 
Türkiye’de yaşayan Suriye’li göçmen toplulukları, eski yaşadıkları topraklara geri 
dönecekleri varsayımı üzerinde durulmaktadır. Bu varsayım üzerine, 2014 yılından 
önce Türkiye ile Suriye arasında kardeş şehir anlaşmaları gerçekleşmiştir. Kardeş şehir 
kavramı, şehirler, ilçeler veya eyaletler arasında kurulan stratejik amaçlı ve uzun 
vadeli yapılan bir ortaklık ile kültürel, ticari, kalkınma ve çatışma çözümü 
sağlanmaktadır. 2020 yılından sonra Türkiye ve Suriye ile tarihsel ve turizm 
konusunda işbirliğini geliştirip, Türkiye ve Suriye sınırları çevresindeki illerle ilgili bir 
vaka çalışması yapılacaktır. İki ülke arasındaki kültürel, ekonomik ve turizm gelişmesi 
üzerinde durulacaktır. Kardeş şehir anlaşmaları sonucunda, ülkelerin kültürlerinin 
birbirlerine tanıtmaları için, “”Kardeş Şehir Kültür Parklarının” kurulması 
öngörülmektedir. Bu parklarda, ülkelerin tarihi yapılarında yöresel yemekler, 
kıyafetler ve folklorun tanıtımı yapılacaktır.  
Anahtar Kelimeler: Kardeş şehir, İlişkiler Yönetimi, Türkiye, Suriye. 

Immigrants’ Returnal to Syria in the Post-War Period and Ensuring 
Their Cultural Integration with Turkey: 2020 Perspective 

Abstract 
In this paper, Syria's territorial integrity will be re-established in 2020 and with the old 
Syrian immigrant communities living in Turkey, focuses on the assumption that they 
will return to the land they live old. On this assumption, with Turkey before 2014 sister 
city agreement between Syria it took place. Cultural, commercial, development and 
conflict solutions are provided by a sister city concept, a strategic purpose built 
between cities, counties or states, and a long term partnership. In this paper, Syria's 
territorial integrity will be re-established in 2020 and with the old Syrian immigrant 
communities living in Turkey, focuses on the assumption that they will return to the 
land they live old. On this assumption, with Turkey before 2014 sister city agreement 
between Syria it took place. Cultural, commercial, development and conflict solutions 
are provided by a sister city concept, a strategic purpose built between cities, counties 
or states, and a long term partnership. 
Keywords: Sister Cities, Relationship Management, Turkey, Syria. 
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1.  GİRİŞ 

2010 yılında başlayan Arap Baharı, Arap halklarının demokrasi, özgürlük ve insan 

hakları taleplerinden ortaya çıkmış; bölgesel ve toplumsal bir siyasi ve çatışmaya 

dayalı bir harekettir. Arap baharının en kanlı ve en uzun süren savaş, 2011 yılından 

itibaren Suriye’de yaşanmaktadır. Uluslararası toplumun, Suriye’deki çatışmanın 

çözümü için isteksiz bulunması, sorunun derinleşmesine ve problemin kronik hale 

gelmesine sebep olmuştur. Bu nedenden dolayı çok sayıda Suriyeli, ülkelerindeki iç 

savaştan kaçarak, başta Türkiye, Lübnan ve Ürdün olmak üzere çevrede bulunan 

ülkelere yerleştiler.  

Suriye'deki iç savaş 15 Mart 2011'de ülkenin güneyindeki Dera kentinde küçük 

bir kıvılcımla başladı. Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad karşıtı göstericilere güvenlik 

güçleri ateş açtı. 4 göstericinin ölümüyle sonuçlanan ilk gerginlik, Suriye'nin "Kale"sini 

bir anda Şam rejimine karşı ayaklanmanın kalesine çevirdi. Dera'da yaşanan ölümler, 

Esad karşıtı gösterileri kısa sürede Humus ve Cisr el Şugur gibi Dera'ya kilometrelerce 

uzaklıktaki noktalara taşıdı. Suriye'deki iç savaşta dönüm noktalarından biri 2012 

yazında yaşandı. Esad yönetimi karşıtı gösteriler Suriye'nin en büyük kenti olan 

Halep'e sıçradı. Halep'te 5 yıl boyunca süren çatışmalar, Osmanlı İmparatorluğu'nun 

en önemli kentleri arasında yer alan Halep'i ve tarihi mirasını enkaza çevirdi.  IŞİD’in 

eline geçen Suriye’nin tarihi dokusu en zengin kentlerinden olan Palmira kenti, yakın 

geçmişte Rusya’nın da havadan destek vermesiyle Suriye güçleri tarafından geri 

alındı. Fakat geri alınan kentin dokusu bırakılan halinden oldukça değişmiş bir halde 

bulundu. Bir zamanlar dünyanın en önemli tarihi eserlerine ev sahipliği yapan 

şehirde, şimdi sadece bu eserlerin kalıntıları hüküm sürüyor. Suriye savaşında Mart 

2017 tarihine kadar 400 bin kişi hayatını kaybetti. Suriye savaşında 6.5 milyon insan 

evlerini terk etmek zorunda kaldı. 

Bu bildiride, Suriye’nin 2020 yılında eski toprak bütünlüğü ile Suriye’nin üç ayrı 

devletçik olacak yeniden kurulacağı ve Türkiye’de yaşayan göçmen toplulukları, eski 

yaşadıkları toraklara geri dönecekleri varsayımı üzerinde durulmaktadır. Başer Esad 

yanlısı Suriyeliler, Muhalif güçlerden oluşan ve Kürtlerden oluşan 3 ayrı federasyonun 
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kurulması üzerine varsayım bulunmaktadır. Türkiye, tüm yeni devletler ile iletişim 

halinde olacağı düşünülmektedir. Bu varsayım üzerine, 2014 yılından önce Türkiye ile 

Suriye arasında kardeş şehir anlaşmaları gerçekleşmiştir. Kardeş şehir kavramı, 

şehirler, ilçeler veya eyaletler arasında kurulan stratejik amaçlı ve uzun vadeli yapılan 

bir ortaklık biçimidir. Bu ortaklık kültürel, ticari, kalkınma ve çatışma çözümü gibi pek 

çok sebebe dayanmaktadır.  

Dünya genelinde ülkeler arasında savaş ve barış dönemleri sürekli olmamıştır. 

Ülkeler arasındaki siyasi nedenlerden dolayı oluşan kırgınlıklar, halklar arasındaki 

iletişimi bazı durumlarda daha sıkı hale getirmiştir. Geçmişte; Türkiye ile Suriye 

halkları arasında güçlü bir bağ bulunmaktadır. Suriye’nin parçalanma sürecinde, 

Suriye halkı kendi vatanından daha çok, kendisini Türkiye’de daha emin hissetmiştir. 

Dünyanın geneline bakıldığı zamanda, ülkelerin küreselleşme sürecinde olması ile, 

ülkeler arasındaki sınırlar ortadan kalkmakta, farklı milletler arasında bulunan 

insanların ilişkileri turizm, sosyal medya ve ülkeler arası kültür iletişimleri ile, insanlar 

arasındaki ilişki birliği kurulmaya başlanmıştır. Farklı ülkelerde olan kentlerin 

temsilcileri aracılığıyla, doğrudan ilişki ve iletişim kurarak tecrübe, insan, sermaye ve 

kültür akışının sağlanmasında, karşılıklı iletişim çok önemlidir. Yerel yönetimler 

asındaki Kardeş Şehir ilişkisi, çatışmaların önlenmesinde, çatışmaların barışçıl yollarla 

çözümü, çevre politikaları ve küresel mirasın korunmasında önemli bir role sahip 

olmaktadır.  

Bu bildiri kapsamında, 2020 yılında Türkiye ve Suriye ile tarihsel ve turizm 

konusunda işbirliğinin geliştirilmesi öngörülmektedir. Gelecekte ilişkilerin 

düzeltilmesi için, Türkiye ve Suriye sınırları çevresindeki illerle ilgili bir vaka çalışması 

yapılacaktır. Bu çalışmada, iki ülke arasındaki kültürel, ekonomik ve turizm gelişmesi 

üzerinde durulacaktır. İki ülke halklarının kaynaşması için, birbiri ile yakın olan 

şehirler, birbiri ile kardeş şehir ilan edilecek, siyasi, kültürel ve tarihi olarak halkların 

birbirleri ile kaynaşmaları sağlanacaktır.  2020 yılından sonra, yapılacak kardeş şehir 

anlaşmaları sonucunda, ülkelerin kültürlerinin birbirlerine tanıtmaları için, “”Kardeş 

Şehir Kültür Parklarının” kurulması öngörülmektedir. Bu parklarda, ülkelerin tarihi 
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yapılarında yöresel yemekler, yöresel kıyafetler ve yöresel folklorun tanıtımı 

yapılacaktır.  

Suriye’de iç çatışmalar başlamadan önce, Türkiye’de bulunan bazı şehirlerin, 

Suriye’de kardeş şehirleri bulunduğu için, yerel yönetimler ile Suriye’deki yerel 

yönetimler ve halklar arasında, eski dönemlerde temaslar bulunuyordu. Gaziantep-

Halep, İstanbul-Şam, İzmir-Halep, Mardin-Haseke, Afyonkarahisar-Lazkiye ve 

Denizli-Şam arasında kardeş şehir ilişkileri bulunmaktadır.  

Suriye’deki problemin 2020 yılına kadar Türkiye, Rusya, İran ve A.B.D. 

garantörlüğünde çözülmesi planlanmaktadır. Çatışmaların son bulması ile 

Türkiye’nin yeni siyasi yapı ile entegrasyonunun sağlanması gerekmektedir. Yeni 

kurulacak olan Suriye’de, yeni kültürün yerleşmesi, imarın yeniden yapılandırılması, 

eğitim faaliyetleri, iş ve ticaret yaşamının geliştirilmesi, afet yönetimi konusunda 

işbirliği yapılması, bölgedeki çatışmaların çözümü ile bilgi ve tecrübelerin paylaşımı 

konusunda işbirliği yapılması gerekmektedir. Kardeş şehirler arasındaki ilişkinin 

kazan-kazan mantığı içerisinde olması ve her iki şehir için de bu birlikteliğin kültürel, 

ticari ve yaşam kalitesinin artması yönünde kazançlı olması gerekmektedir.  

2. KARDEŞ ŞEHİR OLMANIN ÖNEMİ 

Küreselleşme eğilimlerinin arttığı bu dönemde, beliren ihtiyaçlar karşısında 

belediyeler kendi imkânlarıyla çıkış bulamadıkları noktada ortaklık ve kardeşlik 

ilişkileriyle çözüm aramış ve ihtiyaçların sadece ekonomik olmadığı, ulusal ve 

uluslararası ölçekte hem ülkelerin hem de kentlerin birbirlerinin kültürlerini tanımak 

istediği görülmüştür. 

Dünyada ilk olarak 1920’li yıllarda başlayan kardeş şehir uygulaması çıkış 

noktasında farklı kültürlerden insanların birbirini daha iyi tanıması ve anlaması 

amacını güderken, bugün bu kardeşlik toplumların kendi iradeleri ile sınırların 

ötesinde birbirini bulması noktasına gelmiştir. Bu girişimler sayesinde dünyanın dört 

bir yanından kentler ve belediyeler bir araya gelmiş ve vatandaşları arasında sıkı 

bağlar oluşmuştur. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kardeş şehir kavramı, halkların 
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düşmanlıkların üstesinden gelmesi ve barışın sağlanması anlamında ayrı bir önem 

kazanmıştır. 

Kardeş şehir uygulaması tüm sosyal sınıflar arasındaki kültürel alışveriş köprüsü 

ile insanları karşılıklı anlayışa teşvik etmektedir. Kardeş şehir etkinlikleri sayesinde 

diğer ülke ve bölge vatandaşlarının günlük hayatları derin bir şekilde tecrübe edilir, 

iletişim kurularak deneyimler paylaşılır ve eğitim, çevre, ekonomik kalkınma ve 

kültür gibi ortak ilgi alanlarında projeler geliştirilir. 

Böylece sayısız vatandaşa farklı şehirlerden insanlarla tanışma fırsatı verilerek, 

uluslararası iletişim ve barış içinde bir arada yaşama katkıda bulunmaları sağlanır. 

Kardeş Şehir olduktan sonra yapılması gereken bazı faaliyetlerin olması 

gerekmektedir. Böylece bu konu daha geniş anlam kazanacak ve Belediyeler arası 

ilişkilerin biraz daha güçlenmesi sağlanacaktır. Bu kapsamda uygulanabilecek 

programlardan bazıları şunlardır. 

Kültür Alışverişi: Kardeş şehirlerde düzenlenecek sanat etkinlikleri (konserler, sergiler, 

festivaller), yaz kampları, mektup arkadaşlığı gibi benzer projelerin oluşturulması 

gerekmektedir. Türk ve Suriye halkları arasında kaynaşmanın en önemli faktörlerin 

başında, kültürel yönden ortak faaliyetlerin gerçekleşmesidir. Özellikle konsept 

festivallerin oluşturulması ve Suriye’den grupların misafir edilmesi önemlidir.  

Gençlik ve Eğitim: Lise öğrencileri için değişim programları (aile yanında konaklamalı), 

öğretmen değişim programları, gençler arasında çeşitli yarışmalar gibi aktiviteler 

oluşturulmalıdır. Kardeş şehirlerde belirlenecek pilot okullar vasıtası ile öğrenci 

değişim programları yapılabilir. Türkiye’de okumak isteyen Suriyeli lise ve üniversite 

öğrencilerine, burs imkanı sağlanmalıdır. Ekonominin gelişmesi için, Suriye’de Türk 

üniversitelerinin açılmasında yarar bulunmaktadır.  

İş / Ticaret: Şehrin ekonomik yapılarına uygun olacak şekilde düzenlenen çeşitli heyet 

ziyaretleri ve fuarlar düzenlenebilir. Halep ve Şam, 2011 yılından önce, ticaretin yoğun 

yapıldığı merkezlerdi. Halep ile Gaziantep ve Hatay arasında, güçlü bir ticaret bağı 

bulunuyordu. Suriye’de ticaretin yeniden başlaması için, eski çarşıların ve ticaret 

merkezlerinin yeniden kurulması gerekmektedir. Bu faaliyetler, Suriye’de bulunan 
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tüm şehirler için, Türkiye’den bir kardeş şehir edinilerek, Türkiye’nin hem Suriye 

ticaretinde etkin rol oynaması sağlanır, hem de Suriye’nin yeniden yapılanması 

kolaylıkla gerçekleşmiş olur.  

Afet Yönetimi: Şehirlerin birinde meydana gelebilecek bir afet durumunda maddi ve 

insani yardımlarda bulunup, tecrübe paylaşımında bulunulabilir. Savaş sonrası, 

Suriye şehirlerinde şehirlerin kurulmasında, Türkiye görev alabilir. Özellikle, 

şehirlerin yeniden imar edilmesinde ve şehrin devlet teşkilatının kurulmasında, 

kardeş şehirler vasıtası ile belediyecilik yönüden destek olunabilir. Şehirlerin altyapı 

sistemlerinin kurulmasında, danışmanlık yönünden yardım edilebilir.  

Çatışma Çözümü: Şehirlerin bulunduğu bölgelerde maruz kaldıkları çeşitli bölgesel 

çatışmalara karşı arabuluculuk, diplomatik destek, kamuoyu oluşturmak ve insani 

yardım gibi yollar ile destek olunabilir. Suriye’de 3 taraflı bir çatışma bulunmaktadır. 

Şehirlerin yapıları kozmopolit duruma gelmiştir. Türkiye, taraflar arası çatışmaların 

minimum düzeyde olması için azami çaba göstermektedir. Kardeş şehirlerin, barış 

içerisinde olması ve çatışmaların önlenmesi için, arabulucu görevi yapılabilecektir.  

Rekabet: Aynı örgüt bünyesindeki kardeş şehirler arasında rekabeti ödüller ve 

yarışmalar ile teşvik ederek, ilişkilerin sağlamlaşması sağlanabilir. İngiltere'deki 

düşünce kuruluşu Chatham House tarafından yayınlanan rapora göre Suriye 

ekonomisi, ülkedeki çatışmaların başladığı 2011 yılından bu yana yaklaşık yüzde 60 

oranında küçüldüğü belirtilmiştir. Suriye'in madencilik ve inşaat sektörü en fazla 

etkilenen sektörler olmuştur. Suriye nüfusu yaklaşık yüzde 23 oranında azaldı. Komşu 

ülkelerde hali hazırda kayıtlı dört milyon mülteci bulunuyor. En az 6.5 milyon kişinin 

Suriye içinde yaşadığı yerleri değiştirdiği belirtilmektedir. Kardeş şehirler vasıtası ile, 

Suriye’nin yeniden yapılandırılmasında inşaat sektöründe bve belediyecilik 

faaliyetlerinde yardımcı olunabilir. Suriye’de bulunan tarım ürünlerinin, 

pazarlanması konusunda, işbirliği önerilmektedir. Suriye’de zeytin üretimi oldukça 

yaygındır. Zeytinlerin, işlenmesi ve pazarlanması konusunda, kardeş şehirler ile 

işbirlikleri düzenlenebilir. Ürünlerin pazarlanmasında en etkin yollardan birisi olan 
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fuar organizasyonları, kardeş şehirler arasında ortaklaşa düzenlenebilir. Ürünler 

arasında değişim (barter) anlaşmaları yapılabilir.  

Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı: Yerel yönetim birimleri arasında çeşitli konularda (ulaşım, 

su, park, bahçe ve atık yönetimi gibi) konularda ve farklı düzeylerde (belediye 

başkanları ve uzman personel) düzeyinde benchmarking-kıyaslama etkinlikleri 

düzenlenebilir. Suriye’nin şehirlerin kurulması aşamasında, heyetler kurularak, 

karşılıklı görüş alışverişinde bulunabilecektir.  

3. KARDEŞ ŞEHİR KAVRAMININ SURİYE’DE UYGULANMASI 

Kardeş şehirciliğin küresel alanda, sosyal ve kültürel alanda, yerel hizmetlerde bilgi 

ve tecrübe paylaşımında, teknolojik ve ekonomik alanda, tarihsel ve doğal çevrenin 

korunması alanlarındaki işbirliğini sağlamlaştırdığı görülmektedir. Türkiye ile Suriye 

arasında tarihsel bağ bulunmaktadır. Birçok şehir aslında kardeş olmasına rağmen, 

sınır ile ikiye bölünmüştür.  

Kardeş şehirciliğin her ne kadar yerel birimlerin kurduğu ortaklık ve işbirliğinin 

sağlam zeminini oluşturması sebebiyle yerel niteliğe ön plana çıkarılsa da dünyadaki 

çeşitli ülkelerin birbirleriyle kurduğu ortaklık ve işbirliği sebebi ve ülkeler arasında 

barışın sağlam temellerini oluşturması gibi nedenlerle küresel nitelik taşıdığını 

söylemek daha yerinde bir karar sayılmaktadır. 

Suriye’nin yeniden yapılanması aşamasında, Türkiye’den birçok şehrin, 

kendisine Suriye’den kardeş şehir seçmesi ve Suriye’nin yeniden yapılanmasında 

görev alması gerekmektedir. Kardeş şehir seçimi ve kardeş şehirler ile proje üretimi 

süreçlerinde, merkezi bürokrasinin yönlendirmeleri yerine yerel kuruluşlar, sivil 

toplum kuruluşları, belediye birlikleri ve uluslararası örgütlerin danışmanlığına 

başvurulması gerekmektedir. Türkiye’de bulunan belediyelerin kendi aralarında ve 

Türk dünyası ile ilişkilerinin kurulmasını daha sağlıklı hale getirmek amacı ile Türk 

Dünyası Belediyeler Birliği kurulmuştur. Bu kurumun ana amacı, öncelikli coğrafya 

olarak Kafkasya, Orta Asya ve Balkanlar ile kurulacak Kardeş şehir ilişkilerinde 

koordinatörlük görevini yerine getirmektir.  
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Kardeş Şehir seçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli husus, seçilecek 

şehirler arasında bulunan ortaklaşa tarihi misyon, demografik yapı, kültürel değerler, 

kentsel, coğrafi ve sektörel özellikler gibi alanlarda benzerlik bulunmasına dikkat 

edilmelidir. Günümüzde Türkiye ile Suriye şehirleri arasında yapılan kardeş şehir 

anlaşmalarının ortak yönü Gaziantep-Halep, İstanbul-Şam, İzmir-Halep, Mardin-

Haseke, Afyonkarahisar-Lazkiye ve Denizli-Şam arasındaki en önemli bağ, değişik 

yönlerden birbirlerine çok yakın şehirler olmasıdır. 

Gaziantep-Halep: Halep, Gaziantep’e sadece 100 kilometre mesafededir. 

Osmanlı imparatorluğu döneminde Halep ve Gaziantep ikiz şehir olarak anılmakta 

idi. Daha sonra birinci dünya savaşından sonra iki şehir birbirinden ayrılmasına 

karşın, ekonomi olarak son yıllara kadar birbirlerine bağımlı olarak devam etti. Suriye 

krizi çıktıktan sonra, Halepli göçmenleri bir çoğu Gaziantep’te bulunan yakınlarının 

yanına yerleşmiştir.  

İstanbul-Şam: Milattan önce 3. yüzyılda kurulmuş olan Şam, Asya ve Afrika arasında, 

Doğu ve Batının kesiştiği yerde bulunan coğrafi konumu dolayısıyla önemli bir 

kültürel ve ticari merkezdi. Şam eski şehrinin, dünyadaki en eski yerleşim yerleri 

arasında olduğu düşünülmektedir. Dünya’nın hala yerleşime açık olan en eski kenti 

Şam bu yönüyle insanlık tarihi açısından çok önemlidir. İstanbul’un da eski bir tarihi 

bulunmaktadır. 18 Aralık 2016 tarihinde İstanbul ve Şam belediye başkanları, kardeş 

şehir sözleşmesini imzalamıştır.  

İzmir-Halep: İpek yolu ile ilgili olarak 3 güzergah bulunmaktadır. Bu yollardan birisi, 

İpek Yolu Anadolu’da Antakya’da başlayıp, Gaziantep'ten, bazen de Halep’den 

geçerek İran ve Afganistan'ın kuzeyinde Pamir Ovası'na kadar uzanmaktadır. Ayrıca 

Güneydoğu Bölgesi'nde bulunan Gaziantep ve Malatya'yı geçip, Trakya üzerinden ve 

Ege kıyılarında İzmir, Karadeniz'de Trabzon ve Sinop, Akdeniz'de ise Alanya ve 

Antalya gibi önemli limanlar üzerinden Avrupa'ya ulaşmaktadır. Halep ile İzmir 

arasındaki ilişki uzun yıllara dayanmaktadır. Bu kültürel ve ticari ilişki sonucunda 

kardeş şehir olunmuştur.   

https://tr.wikipedia.org/wiki/Anadolu
https://tr.wikipedia.org/wiki/Afganistan
https://tr.wikipedia.org/wiki/Avrupa


Internation Eurasia Migration Conference  
Proceedings Book 
9-13 October 2018, Turkestan, Kazakhstan   

454 

 

Mardin-Haseke: Mardin ve Haseke birbirine çok yakın yerleşim merkezleri olmasına 

rağmen, doğrudan iki kent arasında yol olmadığı için, iki şehrin birleşimi Şanlıurfa 

veya Cizre üzerinden olmaktadır. Bu iki kentin kültürlerini birleştirmek amacı ile her 

iki şehrin belediye başkanları tarafından kardeş şehir ilan edilmiştir.  

Afyonkarahisar-Lazkiye: 2009 tarihinde Lazkiye ile Afyonkarahisar kardeş kent 

olmuştur. Bu sayede kültür, sanat, teknoloji konularında karşılıklı işbirliğini teşvik 

edilerek, bilgi ve tecrübe alışverişinde bulunulması ve ortak projeler geliştirilmesi 

planlanmıştır. 

Denizli-Şam: Tekstil sektöründe Denizli ve Şam, dünya genelinde önemli kentlerden 

birisidir. 2010 yılında Şam valisi ile Denizli valisinin ortak görüş birliği ile kardeş kent 

ilan edilmiştir.  

Suriye’deki politik karışıklıklardan dolayı, Suriye’nin kentlerinin büyük bir 

bölümünün en kısa sürede yeniden imarının yapılması gerekmektedir. Bu nedenden 

dolayı, Suriye’de kardeş kentleri olan Türkiye’de bulunan vilayetlere büyük görev 

düşmektedir. Türkiye tarafından, Suriye’de bulunan şehirler için, bölgesel ya da ulusal 

nitelikteki kardeş şehir uygulamalarının ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel 

alandaki etkilerinin belirlenmesi gerekmektedir.  

4. SONUÇ 

Büyük umutlarla başlayan Arap ayaklanmaları, Ortadoğu coğrafyasında istikrarsızlık, 

yıkım ve milyonlarca insanın yerinden edilmesiyle sonuçlandı. Ayaklanmaların ilk 

çıkış noktası olan Tunus dışındaki ülkelerde siyasal ve ekonomik durum eskisinden 

daha kötü bir hal aldı. Mısır’da yaşanan askeri darbe binlerce insanın ölmesine ya da 

hapse atılmasına neden oldu. Ekonomik göstergeler ise olaylardan on yıl sonra ancak 

o dönemki seviyesine yaklaştı. Yemen’de ve Libya’da ise henüz bir merkezi 

hükümetten bahsetmek mümkün değil. Yaşanan iç savaş ise hem insan hayatını tehdit 

etmeye hem de ülkelerin altyapılarına zarar vermeye devam ediyor. Kuşkusuz Arap 

ayaklanmalarından en çok etkilenen ve dünya gündeminde en çok yer tutan ülkesi ise 

Suriye’dir. Yaşanan iç savaş nedeniyle ortaya çıkan mülteci sorunu hem komşu 

ülkeleri hem de başta Avrupa olmak üzere diğer devletleri sürece dahil etmiştir. 
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İç savaşta sona doğru gelinmesiyle, birçok ülkenin aslında gizli ajandasında 

bulunan Suriye’nin yeniden yapılandırılması konusu açıktan tartışılmaya 

başlanmıştır. Savaşın en başından itibaren Esad rejiminin yanında yer alan İran ve 

Rusya, Suriye devletine ekonomik ve askeri yardımlar yapmaya ilk günden itibaren 

devam etmişlerdir. Bu bağlamda, İran’ın 6 milyar dolar Rusya’nın ise 3 milyar dolar 

yardımda bulunduğu iddia edilmektedir. Diğer taraftan, ABD’nin Suriye’deki olaylar 

başladığı tarihten itibaren 6.5 milyar dolar insani yardım harcaması yaptığı 

belirtilmektedir (Itani & Schneider, 2017, p. 3). 

Suriye’nin savaş sonrası yeniden inşası için 400 milyar dolar gibi bir finansmana 

ihtiyaç duyduğu tahmin edilmektedir. Bu büyüklükteki bir yatırım nasıl finanse 

edileceği ise henüz bilinmemektedir. Ancak yeniden yapılanma süreci ekonomik 

etkisiyle birçok devletin ve şirketin dikkatini çekmektedir. Bu süreç, bahsi geçen 

yatırımları üstlenecek olan şirketlere getireceği ekonomik kâr kadar bu şirketlerin 

bulunduğu ülkelerin ekonomilerine de hem doğrudan hem de dolaylı olarak katma 

değer sağlayacaktır. Bundan dolayı, Rusya ve Amerika başta olmak üzere Suriye 

üzerindeki rekabetin çok boyutlu düşünülmesi gerekmektedir. Suriyelilerin 

kaderlerini doğrudan etkileyen ve insani değerleri göz ardı eden bu durum maalesef 

barışın tesisi için önem arz etmektedir. Ancak, Suriye’nin geleceğinin sağlıklı bir 

şekilde inşa edilmesi için siyasal ve iktisadi kurumların doğru şekillendirilmesi 

gerekmektedir. Eğer kurumlar doğru bir şekilde inşa edilmezse ülkenin normalleşme 

süreci hedeflenenden uzun sürecek ve savaşa yol açan yapısal şartlar değişmeden 

kalmış olacaktır. 

Suriye’de gerçekleşen iç savaş sonucu, kendi topraklarından göç etmek zorunda 

kalan milyonlarca göçmen ortaya çıkmıştır. Uzun süren iç savaş sonucunda, Suriye’de 

bulunan mevcut durum, tamamen harap halde bulunmaktadır. Suriye’de uzun 

süreden beri iç savaş olduğu için, ülkenin yeniden yapılanması için, ülkede yeterli 

bütçe bulunmamaktadır. Bu nedenden dolayı, Suriye’nin yeniden yapılanması 

sırasında uluslararası ülkelere, çevre ülkelere ve özellikle Türkiye’ye büyük görevler 

düşmektedir.  
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Türkiye'nin bu kapsamda Suriye'deki iç savaşın patlak vermesinden bu yana, bu 

ülkenin insanlarına kapılarını açtığına ve böylece dünyada en çok sığınmacıya ev 

sahipliği yapan ülke konumuna gelmiştir. “Türkiye, kendisine sığınan 3,4 milyon 

Suriyeli sığınmacının ihtiyaçlarını karşılamak için Ocak 2018 yılı itibari ile yaklaşık 30 

milyar dolar harcamıştır. Ev sahibi topluma daha iyi bir şekilde entegre olmalarını 

sağlamak için, Suriyeli göçmenlerin tıbbi ihtiyaçlara ve eğitime özgür erişimin yanı 

sıra, iş gücüne katılma hakkı da verilmektedir. 

Bu bildiride, Suriye’de bulunan iç savaşın 2020 yılında bitirileceği tezine 

istinaden, Türkiye-Suriye arasında mevcut durumda bulunan Gaziantep-Halep, 

İstanbul-Şam, İzmir-Halep, Mardin-Haseke, Afyonkarahisar-Lazkiye ve Denizli-Şam 

şehirleri arasında bulunan kardeş şehir anlaşmaları genişletilerek, Suriye’nin illerinin 

yeniden yapılandırılması konusunda, Kültür Alışverişi, Gençlik ve Eğitim, İş / Ticaret, 

Afet Yönetimi, Çatışma Çözümü, Rekabet ve Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı konularında 

işbirliği yapılabilecektir. Ülkelerarası yapılacak stratejik işbirliği anlaşmaları vasıtası 

ile kardeş şehir projeleri ülke genelinde yagınlaştırılabilecektir. Böylece, yıllardır 

süregelen Türkiye ve Suriye arasındaki güçlü entegrasyon, bu şekilde tekrar 

oluşturulacak ve iki ülkenin halkları tekrar işbirliği halinde bulunacaktır. Kardeş şehir 

anlaşmaları sonucunda, ülkelerin kültürlerinin birbirlerine tanıtmaları için, ”Kardeş 

Şehir Kültür Parkları” projesinin kurulması öngörülmektedir. Bu parklarda, ülkelerin 

tarihi yapılarında yöresel yemekler, kıyafetler ve folklorun tanıtımı yapılacaktır. 

Suriye’nin yapılandırılmasında görev alan Türkiye, Suriye, Rusya, İran, Amerika 

Birleşik Devletleri, Almanya ve Fransa’nın şehirlerini de bu konseptin içerisine alıp, 

kardeş şehirlerin birarada bulunacağı bir ”Kardeş Şehir Kültür Parkları” inşa edilerek, 

kültürlerarası entegrasyon sağlanabilecektir.  
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Türk Topluluklarında Kültür Göçünün Sosyo-Kültürel Açıdan 
Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi 

 
Halil ÇETİN1 

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi 
 

Özet 
Türk halkları yüz yıllarca göçebe olarak yaşamış ve bunun sonucunda da farklı 
halklarla kültürel etkileşimler yaşamıştır. Göç olarak ifade edilen bu durum, insan ve 
mekân üzerinde çok yönlü bir etkiyi beraberinde getirmiştir. Göç başta birey olmak 
üzere insana dair olan inanç, düşünce, kural ve yapıların değişim ve dönüşüm 
yaşamasına zemin hazırlamıştır. Yaşanılan bu değişimler karşılaştırmalı çalışmaların 
yapılmasının gerekliliğini ortaya koymuştur. Çünkü tarihsel süreç içerisinde değişime 
uğramış kültürel unsurlar, hangi Türk topluluğunda nasıl ve ne şekilde halkın sosyo-
kültürel yapısını etkilediği değerlendirilmiştir. Bu çalışmada, insanların yaşadıkları 
doğal ve sosyal çevreyle kurduğu bağı zedeleme yanında ekonomik, sosyal, siyasal ve 
kültürel alanda birçok etkisi bulunan göç konusu farklı boyutlarıyla ele alınmaktadır. 
Anahtar kelimeler: Türk Halkları, Kültür, Göç, Sosyal ve Kültürel Yapı.  

The Comparative Evaluation of Cultural Migration in Turkish 
Communities from Socio-Cultural Aspects 

Abstract 

The Turkish people lived as a nomad for hundreds of years and as a result of this, they 
had cultural interactions with different peoples. This situation, which is expressed as 
migration, has a multifaceted effect on human and space. Migration has prepared the 
ground for the change and transformation of beliefs, thoughts, rules and structures 
related to human beings. These changes have revealed the necessity of making 
comparative studies. Because the cultural elements that have changed in the historical 
process,it was evaluated how and in which Turkish society the socio-cultural structure 
of the public was influenced. In this study, the subject of immigration, which has many 
effects in economic, social, political and cultural fields, is dealt with in different 
dimensions. 
Keywords: Turkish Peoples, Culture, Migration, Social and Cultural Structure. 
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gelecekte de farklı göçlerin yaşanacağı bir süreç ve durumdur. İnsanlık tarihinde 

toplumlar arası birçok göç yaşanmış ve bu göçlerde de her topluluk arasında dil, 
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kültür, ekonomik ve siyasi durumlar gibi çeşitli geçişler ve değişimler olmuştur. Türk 

halklarının yaşamını bakıldığında göçebe kültürünün uzun yıllar sürdürüldüğü 

görülmektedir. Göç, doğal felaketler, açlık, savaş, nüfusun çoğalması gibi halk 

yaşamındaki bazı değişiklikler sonucunda ortaya çıkabilir. Tarihin belirli bir 

bölümünde konar-göçer bir yaşam tarzına sahip olan Türk halkları, kendi kültürlerini 

savaş ve ticaret gibi etkileşimlerle diğer halkların kültürleri ile de şekillendirmiştir.  

Göç olgusuna, “sosyolojik açıdan baktığımızda insan ve grubun çeşitli faktörler 

nedeniyle zaman ve mekânda yer değiştirmesi ile eyleme dönüşen, eylemin 

bitmesinden sonra da etkileri devam eden bir süreçler bütünü olarak tanımlanabilir. 

Göçün itici nedenleri olarak da tanımlanan bu faktörlerin en önemlileri doğal ve 

toplumsal çevredir. Bu çevreler, birey ya da grubun beklentilerini, özellikle de 

ekonomik-kültürel gereksinmelerini karşılayamadığı sürece reddedilir ve böylece göç 

süreci başlamış olur. Bu bağlamda göç, her şeyden önce, bireylerin ya da grupların bir 

yerden başka bir yere gitmeleri/taşınmaları olarak tanımlanabilir. Bu yer değiştirme 

aynı mahalle içinde, kasabada-kentte ve aynı bölgede yakın mesafeli olabileceği gibi 

kentler, bölgeler arasında iç göç biçiminde; ülkeler, kıtalar arasında uzun mesafeli dış 

göç biçiminde de olabilir” (Çakır, 2011: 131).  

Göç olgusu, “İnsanların farklı coğrafyalar arasındaki hareketi bireysel ya da 

küçük topluluklar hâlinde olabildiği gibi, özellikle savaş durumlarında kitlesel 

düzeyde de olabilmektedir. Göç kısaca, ekonomik, toplumsal veya siyasal nedenlerle 

insanların bireysel ya da kitlesel olarak yer değiştirme eylemi olarak 

tanımlanmaktadır. Daha kapsamlı bir tanıma göre göç, çalışmak ve kendine daha iyi 

yaşam olanakları bulmak umuduyla insanların oturdukları yeri bırakıp başka yörelere 

giderek orada kesin ya da geçici olarak yerleşmeleridir” (Aksoy, 2012: 293). Bu açıdan 

göç tanımına bakıldığında, insanların bir yere yerleşme ve kültürel değişiklere 

uğraması diyebiliriz. Aynı zamanda göç olgusu, insanların belirli amaçlar ya da 

zorunluluk sonrası belli bir süre ya da geri kalan yaşamını sürdürmeleri için farklı 

yerleşim alanlarına göçmesi durumudur. 
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Yaşanılan göç dalgalarına bakıldığında, “Anadolu’ya akıp gelen insan dalgaları, 

dokuz yüzyıl önce kendilerine özgü inanışlarını, törelerini, geleneklerini, sanatlarını 

da beraberlerinde getirdiler. Anadolu geçmiş zaman içinde çok sayıda kültürü 

içerisinde barındırmış çeşitli topluluklara yurt olmuştur. Bu kültürel miras 

Anadolu’ya gelen topluluklara aktarılmıştır. Bu kültür alış verişi sonunda kültür, 

değişimini sürdürmüştür. Böylece günümüzde Anadolu’nun sosyo-kültürel 

yapılaşması ortaya çıkmıştır. Kültür mirası, insanlığın ortak mirasıdır. Her millet hatta 

her uygarlık dil, kültür, tarih mirasıyla Dünya tarihindeki yerini alır (Artun, 1-2).  

Yaşadığı yerden başka bir yere göç eden ya da göç ettirilen halklarının 

“toplumsal hafızanın kültürel taşıyıcılık rolü, beraberinde değerlerin sosyal uyumunu, 

okuma ve yazma becerilerini, yeni sosyal çevreye alışmayı ve davranışları içermekte 

ve bireylere aidiyet kazandırmaktadır. Fakat aynı zamanda sosyal ve kültürel taşınma, 

kültürel sürekliliği devam ettirme çabası ve isteğiyle yakından bağlantılıdır. 

Geleneksel olarak değişimin yavaş gerçekleştiği toplumlarda birincil kuşaklar mevcut 

kültürün devamı ve taşınması konusunda ısrarcıdır ve kültürel yenilikler çoğunlukla 

genç kuşaklar aracılığıyla sağlanmaktadır” (Kolukırık, 2011: 169). Kültür 

aktarımındaki bu taşıyıcılık rolünü üstlenen gençler geleceğin kültür inşasının da 

temsilciliği görevini üstlenmektedirler. Gençler okumak ya da çalışmak için Türkiye, 

Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Tataristan gibi Türk halklarına 

giden kişiler kendi ülkelerinin kültürel dokunu ve izlerini gittikleri ülkeye 

taşımaktadırlar. Örneğin: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi 

Hazırlık Fakültesi’ne farklı Türk soylu halklardan gelen öğrenciler bir kültür 

harmonisi oluşturmaktadır. Derslerde geçen bazı konularda kültürel aktarımlar 

yapılmaktadır. Çünkü her halk orada kendi ülkesinin kültür elçisidir. Nevruz 

etkinlikleri örneği bağlamında da değerlendirecek olursak, öğrencilerin giymiş olduğu 

elbise, milli yemekleri, söyledikleri şarkı ve yapmış oldukları danslar onların kendi 

kültürleri yaşadıkları yere taşımalarını ve aktarmalarını sağlar. Bu durumu kültür 

göçü kapsamında değerlendirdiğimizde, kısa süreli göç yani zorunlu savaş ya da farklı 

sebepler olmadan yapılan göç kapsamında değerlendirebiliriz ve bu da topluluklar 

arası kültür göçüne örnektir diyebiliriz.  
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Türk halkları arasında yaşanılan bazı durumlar sonucunda yaşanılan yerden 

zorunlu göçler olduğu bilinmektedir. Bunlardan birisi Doğu Türkistan Kazaklarının 

Anadolu’ya göçüdür. “Kazaklar eski göçebe hayatın temsilcileridir. Göçebe hayata 

alışık olan bu millet, doğal olarak soğuğa da, sıcağa da, fırtınaya ve yağmura da 

dayanıklıdır. Kazaklar, eskiden çoğunlukla hayvanlarını otlatmak amacıyla bir yerden 

bir yere taşınırlardı; fakat tez konusu olarak seçilen göç meselesi maalesef otlak 

aramak için gerçekleştirilen göç değil, Kazak halkının kendi canını ve milletini 

kurtarmak amacıyla gerçekleştirdiği göçtür. Altay Kazakları, sadece vatan 

topraklarına değil; kendi hayatlarına, dillerine, kültürlerine, dinlerine ve sonraki 

nesillerin geleceğine de sahip çıkabilmek için kafile kafile Anadolu’ya kadar uzanan, 

acı dolu uzun bir yola çıkmışlardı” (Gabbasova, 2017: IX). Bu zorlu ve zorunlu göç 

sonrası Anadolu’ya gelen Kazaklar Kazı ve Kımız gibi milli yemek-içeceklerini de 

yaparak hem Kazak kültürünü tanıtmaya hem de bu ürünleri satarak ekonomik olarak 

yaşamlarını sürdürmeye çalışmışlardır. (Gabbasova, 2017: 39). Göç eden Kazaklar, 

yaşanılan sıkıntılı günler sonrası geldiklere yere uyum sağlamış ve sosyo-kültürel 

açıdan da hem değişikliğe uğramış hem de uğratmışlardır.  

Karşılıklı kültürel etkileşimler, yaşanılan göç hareketi ile her iki kültürü de etkiler 

ve zenginleştirir. Bu duruma örnek verecek olursak, “Türkiye Kazakları Türkistan‘ı 

her yönüyle tanıtmak amacıyla; konferans, anma günleri, yayınlar gibi faaliyetleri 

düzenlemeleri ile aynı zamanda Türkistan folklorunu da tanıtmak amacıyla Doğu 

Türkistanlı Türklerden oluşan bir grup kurulmuştur. Tambur, sıbızgı, sırnay, koрuz, 

kaval, ney, dutar, çeng, daр ve dombura gibi müzik aletleri ile donatılan bu gurup, 

Türkistan müziğini tanıtmıştır. Bu zengin kültürü tanıtmak ve canlandırmak için 50 

kişilik Türkistan Folklor Ekibi kurulduğunu da görüyoruz. Bu gruplar belli 

zamanlarda özellikle Türkistan kültürünü tanıtan folklor gösterilerinin yanı sıra milli 

kahramanları anma geceleri de düzenlemiştir” (Gabbasova, 2017: 41).  Buradaki 

örneklerlerden de görüldüğü gibi her iki halk da kültürel etkileşim ve aktarım 

içerisindedir. Kazak halkı kendisine has kültürel unsurları yaşadıkları yerdeki halka 

aktarırken oraya zorunlu göç sonucu gelmiş olana Kazaklarda yaşadıkları yerin 

kültürünü ve sosyal yaşantısını öğrenerek bir kültürel etkileşim yaşamış ve 
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yaşamaktadır. Kazakistan’a gitmeden onun kültürünü tanıma fırsatı o bölgenin 

insanına kültür aktarımı yoluyla sağlanmıştır.  

Kazak halkının bozkır kültürünü tanıtan canlı bir kültür merkezi, Doğu 

Türkistan’dan göç etmiş olan Şirzat Doğru’nun İzmir Kemalpaşa’da açmış olduğu 

Kazak Çiftliği’dir. Kazak halkının kültürel dokunu, seçmiş olduğu coğrafi yer, kurmuş 

olduğu otağ ve otağın içindeki kültürel yansımalar, milli yemek ve içeceklerin gelen 

misafirlere sunulması ve bozkır kültürünün en önemli sembolü olan at binme burada 

yer almaktadır. Bu kültürü tanımak ve yaşamak isteyenler burayı ziyaret ederek 

Kazak kültürü hakkında bilgi sahibi olmaktadır. Bu kültür elçisi ve kültür merkezi her 

iki halkında ortak paylaşımlarını, sosyal yaşamlarını birlikte değerlendirme fırsatı 

vermektedir.  

Bir başka Türk halkı olan Ahıskalılarda zorunlu göç yaşayanlardandır. “Ahıska 

Türkleri 1944 yılında Orta Asya'ya sürgün edildiklerinde kendileri gibi Müslüman 

halkların arasında yaşamak zorunda kaldılar. Hatta gelenek ve görenek farklılıkları 

olsa da birlikte yaşadıkları topluluklar da kendileri gibi Türk 

kökenliydiler”(Hasanoğlu, 2016: 2). Ahıska Türkleri, yurtlarından sürgün yolu ile göç 

ettirilmiş ve başka topraklarda yaşamları için Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan ve 

Kırgızistan gibi Türk halklarına gönderilmiştir. Ahıskalılar, kültürel olarak bu halklar 

arasında çok fazla farklar olmamasına rağmen yerleştikleri yerde de bazen uyum 

sorunları yaşamışlarıdır. Sosyo-kültürel açıdan bakıldığında bu değişim ve etkileşim 

sürecinin başlangıcı olarak görülebilir. Zamanla yaşadıkları yere uyum sağlayan 

Ahıskalılar, kültürel olarak etkileşimlerle hem kendilerinin kültüründe hem de 

gittikleri ülkenin kültürel değerlerinde bazı değişiklikler yaratmışlardır. Tabi ki bu 

değişiklikler o ülkenin tamamını kapsamayabilir çünkü göç yolu ile yerleşen halk dar 

bir bölgede yaşamını sürdürmüştür. Bu yüzden etkileşim ve değişimler bölgesel 

niteliklidir.   

Yaşadığı yerden uzak diyarlara göç etmiş olan Ahıska halkı, kendileri ile birlikte, 

gelenek ve görenek, giyim, yemek, müzik ve dans gibi unsurları da getirmişlerdir. 

Gittikleri yerdeki halk ile ortak bir kültür değeri yaratmıştır. Örneğin, birbirlerinde kız 
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alıp verme sonucu yapılan düğünler kültürel değerlerin gelişmesini ve değişmesini 

sağlarken aynı zamanda da ortak bağların gelişmesini güçlendirmiştir. Komşuluk 

ilişkileri bağlamında da karşılıklı kültür alış verişi her iki kültürün de değer yargıların 

gelişip zenginleşmesine katkıda bulunmuştur diyebiliriz.   

Kırgız halkı da ürkün olayları sonrası yaşadıkları yerden sürgün yolu ile göç 

etmek zorunda bırakılmışlardır. “Van İli’nin Erciş İlçesi’ne bağlı Ulupamir Köyü’nde 

yaşamakta olan Kırgız Türkleri, ataları, politik sebepler yüzünden, 1917 yılında 

Kırgızistan topraklarından, Sibirya’ya sürgün edilmekten kaçarak, Tacikistan, Çin’in 

Doğu Türkistan bölgesi, Afganistan’ın Pamir Yaylası ve Afganistan içlerini kapsayan 

geniş alan içinde, defalarca göç etmek zorunda kalmış Kırgız halkının torunlarıdır. Bu 

halkın, nesiller boyu yaşadığı göç, Türkiye’nin doğusunda Ulupamir Köyü’nde son 

bulmuştur” (Yılmaz, 2016: 188). Kendi vatanlarını bırakıp Türkiye’ye göç etmiş 

Kırgızlar sadece bir yer değiştirme olayı gerçekleştirmemiştir. Onlar göç yoluyla veya 

sürgünden kaçarak geldikleri Ulupamir köyüne kendileri ile birlikte kültürel 

değerlerini de taşımışlardır. Yaşamış oldukları zorluklar karşısında kültürel 

birikimlerinden yararlanarak bu zorlukların üstesinden gelmeye çalışmaktadırlar. 

Örneğin, kendi kültürlerindeki yansımaları Şirin Yılmaz’ın (2016: 192) saha 

çalışmasında,  köy’de düşük tehlikesi taşıyan hamile bir kadının tedavisi de benzer 

büyüsel ilkelerin çalışmasına yönelik iç içe geçmiş dinsel ve büyüsel işlemleri 

gerektirir. Köy’de tüm kadınlar bilgi sahibi olmakla birlikte, hamilelik ve doğum 

süreci ile ilgili rahatsızlıklarda hemen “Gülendam Bibi’ye” haber verilir. Gülendam 

Bibi, derhal, rahatsızlanan kadının yanına gider. Kadının taktığı yüzüklerden birini alıp o 

kadının eteğinin ucunu ters çevirir, üç sağa, üç sola teyel atarak yüzüğü oraya diker. Ardından 

Ayet’ül Kürsi ve İhlas okuyarak tedaviyi tamamlar. Bu durumun uygulanması sonrası o 

köy yakınlarındaki benzer durumda da bu yöntem uygulanabilir veya diğer bölgelere 

sözlü kültür aktarımı ile yayılabilir. İşte bu da kültür göçünün bir somut örneği olarak 

değerlendirilebilir. Aynı zamanda yerli halkın da kültürel değerlerinden de göç yolu 

ile gelen Kızgız halkı yararlanabilir. Bu karşılıklı kültür alış verişine bakıldığında 

toplumların sosyolojik ve kültürel açıdan birbirlerini etkilemeleri görülmektedir.  
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Vatanlarından göçüp Van Ulupamir’e gelen Kırgızlar kültürel yaşamlarını ve 

dillerini de korumak için çalışmalarda bulunmuşlardır. Bu durumu Bilgili (1996: 251) 

şöyle ifade etmektedir: Kültür ve dile ilişkin bazı değerleri unutma tehlikesi sezen 

Aksakallar Meclisi resmi önlemler bile alabilmektedir. 1992 yılında Türkiye 

Cumhuriyeti'ne resmen başvurarak kendilerine Kırgız tarihi ve Kırgız dili ve edebiyatı 

öğretmeni verilmesini talep etmişlerdir. Bu istekleri 1995'in eylül ayına kadar 

gerçekleşir. Tarih öğretmeni erkek Kırgız dili ve edebiyatı öğretmeni ise bayandır. 

Bizim de görüştüğümüz bu öğretmenler gündüz köyün ilkokulunda öğrencilere 

akşam da köylülere konuları ile ilgili dersler vermektedirler. Böylece hem kendilerinin 

bu bilgileri ve değerleri unutmamasını sağlamış oluyorlar hem de yem kuşaklara 

aktarılması olayını gerçekleştirmiş olmaktadırlar. Göç edip gelen bu halk geldiği yerde 

kültürel değer yargılarını korumak ve yaşatmak istedikleri açıkça görülmektedir. 

Sosyolojik açıdan da bakıldığında vatan hasretlerini, kültürel değerlerini yaşayarak ve 

yaşatarak az da olsa dindirmek istedikleri görülmektedir. Buraya gelen Kırgız halkı 

eğitim ve dil konusunda da geldikleri bölgenin kültürü içerisinde eriyip gitmeden 

onları korumak ve gelecek nesillere aktarmak istemiştir.  

Türk halklarının yaşamış oldukları göçler ve sürgünler sözlü kültür unsurunun 

en önemli türünden birisi olan destanlarda da yansımıştır. Uzun yıllar konar-göçer bir 

hayat tarzı sürmüş olan Türk halkları, yaşamış oldukları bu zorlukları, anıları ve 

değişimleri sözlü olarak dile getirip bir kahraman veya halk etrafında temellendirerek 

bir destan hüviyetine kavuşturmuşlardır. Göçebe kültürü yaşam koşullarından birisi 

de yaylak-kışlak hareketidir. Türk halklarının önemli bir geçim kaynakları arasında 

tarım ve hayvancılık gelir. Göçebe hayat şartlarından dolayı tarım çok fazla 

gelişmemiştir ta ki göçebe halk yerleşik yaşama geçene kadar. Durum böyle olunca 

göçebe yaşam koşulları, sözlü ürünlerde de çokça işlenen konular arasındadır. Bu göç 

olayını anlatan türlerden olan “destanlar, edebi ya da folklorik ürünler olmakla 

beraber kendi dönemlerinin siyasî, sosyal, ekonomik vd. hususlarını da aydınlatan 

metinlerdir. Aynı zamanda insan duygu ve davranışlarının ruh bulduğu metinlerdir. 

Dolayısıyla hem eski hem yeni Türk destanlarına çeşitli veçhelerle yansıyan 

konulardan biri de “göç olgusu”dur. Örneğin eski Türk destan metinlerinden biri olan 
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“Göç Destanı”nda Yü-lun Tigin siyasî amaçlı bir evlilik yapmaktadır. Ancak kurnaz 

olan Çinliler bunu kullanarak Uygurların yerlerinden göçmesine neden olmaktadırlar. 

Bunu da, memleketin “kut”u olan dağı elde ederek gerçekleştirmektedirler” (Arvas, 

2012: 218). Yaşadıklarını sözlü olarak dile getiren Türk halkları bunları destanlarda, 

masallarda, hikâyelerde ve efsanelerde işlemişlerdir. Bu durumlara örnek olarak 

Türklerin Göç Destanı’nda şöyle geçer: “Uygurların hükümdarı Buğu Han’dan sonra 

yerine geçen Yü-lun Tigin, Çinlilerle yapılan savaşları sona erdirmek için oğlu Ko-li 

Tigin’i bir Çin prensesi ile evlendirir ama Çinliler, prensese karşılık hükümdardan 

“Kutluk Dağ”ı ister ve bu istek kabul edilir. Böylece Çinliler, dağın etrafında ateş 

yakarlar ve dağ kızışınca üzerine asit dökerek dağı ufak parçalara ayırıp Çin’e taşırlar. 

Bunun üzerine memleketteki bütün kuşlar, hayvanlar kendi dilleriyle bu dağın 

gidişine ağlarlar. Bu olaydan yedi gün sonra da Ko-li Tigin ölüp, kıtlık ve kuraklık 

başlayınca Uygurlar, yurtlarından göç etmek zorunda kalırlar” (Arvas, 2012: 217). Bu 

destana sosyoloji açıdan ve halk gözü ile bakıldığında, vatandan uzaklara göç etme 

duygusu, bilinmeyen coğrafyada hayat sürme ve sosyo-kültürel değişimler 

yansımaktadır.  

Türk halklarını tek tek gezen ve onların, dilini, kültürünü, sosyal yaşamlarını, 

tarihini ve yaşadıkları inanç ve değer yargılarını usta bir şekilde derleyip yazan 

Kaşgarlı Mahmut da kültür göçünün örneklerini eserinde göstermiştir. Kaşgarlı 

Mahmut bu yönüyle de bir kültür elçisidir. Türk halkların birbirlerinden aldıkları dil, 

kültür ve diğer unsurları yazarak gelecek kuşaklara aktararak o halklar hakkında bilgi 

vermiştir. Yaşanılan göçler sonrası hangi halk neler yaşamış ve nerelere göç etmiş 

buna dair izler ve bilgiler Divanu Lügat’it Türk adlı eserde mevcuttur.  

SONUÇ 

Türk halkları göçebe yaşam koşulları ile uzun yıllar yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Bu 

süre zarfında gerek savaş gerekse kıtlık, yeni otlaklar bulma, dış güçlerin baskısı, iklim 

şartları gibi etkenler sonucunda göç etmek zorunda kalmış ya da göç etmek zorunda 

bırakılmışlardır. Bir halk bir yerden başka bir yere gittiğinde sadece maddi göç 

yaşanmaz aynı zamanda da beyin ve kültür göçü de gerçekleşir. Bu yüzden göç eden 
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halk gittikleri yerdeki sosyo-kültürel yaşama etki eder ve değişim yaşanmasına ya da 

az da olsa değişikliğe sebep olabilir. Türk halkları da göç olayları ile hem başka 

halkların sosyo-kültürel yapısını etkilemiş ve değiştirmiş hem de kendisi etkilenmiş 

ve değişime uğramıştır. Kazak halkının yaşanılan bazı olaylar sonrası Çin’e göç etmesi 

veya baskıcı yönetimden kaçması sonucu kültürel göç yaşanmıştır. Gittikleri yerde 

kendi kültürlerini yaşatacak dernekler kurup etkinlikler yaparak kültürlerini canlı 

tutmanın yollarını aramışlardır. Ahıska Türkleri de yaşadıkları sürgün ile farklı Türk 

halklarına göç ettirilmiş ya da sürgün edilmişlerdir. Bu olay sonrası onlarda az veya 

çok kültür göçü yaşamış ve yaşatmışlardır. Bir başka Türk halkı olan Kırgızlarda baskı 

sonucu yurtlarından göçüp Türkiye’deki Van Ulupamir köyüne gelip yerleşmişlerdir. 

Buraya geldikten sonra hem kültürlerini hem de dilerini korumak için çeşitli yollar 

aramış ve de başarılı olmuşlardır. Yaşanılan göç hareketleri halkın sözlü kültür 

eserlerine de yansıyarak gelece tarihsel ışık tutmuş ve geçmişin izlerinin 

aydınlatılmasında yardımcı olmuştur. Sonuç olarak ister savaş ister de başka 

sebeplerle olsun göç her zaman bir kültürel aktarımın ve değişimin başlangıcı 

olmuştur. Hangi halk yaşadığı yerden başka bir yere gidip de kültürel ve sosyal yaşam 

koşulları olarak değişim yaşamamış olsun. Bu değişim ve dönüşümler sosyolojik 

olarak da halkın yaşam şekillerine etki etmiştir. Her ne sebeple olursa olsun göç 

kültürel harmoninin oluşmasında önemli bir hareketliliktir. Zengin bir kültür 

birikimine sahip olan Türk halkları bunun oluşmasında göç etkisinin izlerini taşır. 

Kavimler göçü Avrupa kültürünün, tarihinin ve coğrafyasının değişmesine etki 

etmiştir. Bunun sonucunda da harmonik bir kültür yapısı oluşmuştur. Göç kültürün 

besleyici kaynağı ve halkın kültürel zenginliğinin pınarıdır.  
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Türk Ve Kazakistan Ceza Hukukunda İnsan Ticareti Suçu 
 

Ümmügülsüm KILIÇ1                                  
B.A.İ.B.Ü. Bolu Meslek Yüksekokulu 

Özet 
Köleliğin dünyada yasaklanmasının üzerinden çok zaman geçmiş olmasına rağmen, 
hala insanları doğdukları, yaşadıkları topraklardan kopararak başka coğrafyalardaki 
insanların emrine sunmak ve bunun üzerinden kazanç sağlamak isteyenler var olmaya 
devam etmişlerdir. Bu yüzden insan hakları fikrinin doğurduğu birçok koruyucu 
tedbir, sözleşme ve beyanname ve uluslararası hukuk düzenlemelerine rağmen insan 
ticareti küresel anlamda önemli bir sosyal problemdir. Doğu bloğunun yıkılmasıyla 
Türkiye insan ticaretine özellikle kadın ticaretine açık bir ülke haline gelmiştir. Orta 
Asya’dan, Ortadoğu’dan ve Afrika’dan getirilen insan ticareti mağdurlarının 
Avrupa’ya veya Amerika’ya transfer edilişinde Türkiye transit bir ülke olarak 
kullanılabilmektedir. Bu suç kaynak ülke, geçiş ülkesi ya da varış ülkesi gibi çoklu 
bileşenlere sahip olması sebebiyle hemen hemen her ülkeyi etkileyebilmektedir. Demir 
perdenin çöküşüyle her alanda olduğu gibi maalesef suç dünyasında da küreselleşme 
kendini göstermiş ve insan ticareti sınır aşan organize bir suç türü olarak dünyanın 
utanç listesinde yer almaya başlamıştır. Çalışmamızda bir zamanlar İpek Yolu’na ev 
sahipliği yapan Kazakistan ve Türkiye’de insan ticaretinin boyutları ABD Dışişleri 
Bakanlığının 2018 İnsan Ticareti Raporu ışığında incelenecektir. Kazakistan ve Türk 
hukukunda insan ticaretinin ceza kanunlarında nasıl düzenlendiği tespit edilerek, bu 
suçun önlenebilmesi yolundaki asgari standartları karşılayıp karşılayamadıkları 
tartışılacaktır.  
Anahtar Kelimeler: İnsan ticareti,  İnsan ticareti raporu, Kazakistan’da insan ticareti, 
Türkiye’de insan ticareti, insan ticareti suçu. 

Human Trafficking in Turkish and Kazakhstan Criminal Law 

Abstract 

Although there was a long time since the slavery was banned in the world, there were 
still people who broke up the people they were born into, from the lands they lived 
and wanted to emerge and gain from the people in other geographies. So despite the 
many protective measures, contracts and declarations and international legal 
regulations that the human rights idea has created, human trafficking is an important 
social problem globally.  With the fall of the Eastern bloc, Turkey has become a country 
open to human trafficking, especially trafficking of women. Central Asia, the Middle 
East and Africa trafficking victims brought from Europe or America of the product 
was transferred to Turkey be used as a transit country. This crime can affect almost 
every country because it has multiple components, such as a source country, a transit 
country or a destination country. Unfortunately, in the criminal world, globalization 

                                                 
1 Dr.Öğretim Üyesi,Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Org. 
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has begun to manifest itself as an iron curtain collapsing into every area, and human 
trafficking has begun to take place on the world's shame list as an organized crime 
type that transcends borders. In our study, the Silk Road was once the home of the 
extent of human trafficking in Kazakhstan and Turkey, the US State Department 2018 
Trafficking in Persons Report will be examined in the light. In Kazakhstan and Turkish 
law, it will be discussed how human trafficking is regulated in criminal law and can 
not meet the minimum standards for preventing this crime. 
Keywords: human trafficking, human trafficking report, trafficking in Kazakhstan, 
trafficking in Turkey, for human trafficking offenses.                                                              
 

I.GENEL AÇIKLAMALAR 

Yaklaşık olarak 2000 yıllık bir mazisi olan ve ilk defa  MÖ  II.yy ‘ın sonlarında açıldığı 

bilinen İpek Yolu; Doğu’nun, ürettiği ipek ve ipekli mallarına pazar arandığı; Batı’nın 

da Doğu’daki ipek ve diğer kıymetli malları elde etmek maksadıyla girişimlerde 

bulunarak açtığı bir yollar ağıdır. Yani bu, Doğu’dan ziyade Batı ülkelerinin ihtiyaçları 

dikkate alınarak yapılmış bir girişimdir(Tezcan,2014:97) .Tarihin en eski ve en uzun 

karayolu özelliğinde olan İpek Yolu farklı medeniyetlerin, farklı kültürlerin, siyasi 

organizasyonların ve ırkların yaşadığı coğrafyaları birbirine bağlayarak bu 

farklılıkların tanışıp kaynaşmalarında köprü rolü oynamıştır. Başlangıçta insanların 

ihtiyaçlarını karşılama gayretleriyle iktisadi zorunluluktan ortaya çıkan İpek Yolu, 

beraberinde farklı toplumların siyasi, diplomatik ve modern ilişkilerinin gelişmesine 

de öncülük ederek dünya ticaretinin şah damarı olmuştur 

Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazanmalarından sonra, 

İpek Yolu’nun hem bir ticaret yolu hem de tarihsel ve kültürel değer olarak yeniden 

canlandırılması amacıyla çeşitli girişimler tartışılmaya başlanmış ve pek çok yeni İpek 

Yolu projeleri ortaya çıkmıştır (Purtaş,2011:11)Yeni İpek Yolu girişimleri ticaretin 

çerçevesini geliştirirken, sanayi geliştirerek paranın ülkeler arası gidip gelmesini 

sağlayarak üretimin gayesini uluslararası boyuta ulaştıracaktır. Bu açılan kapılarla 

kültürlerarası değişim de paranın değişimi kadar etkili olacaktır. Ancak ticaret, finans, 

kültür ve insan hareketinde yaşanan artış organize suçları da tetikleyen nedenleri 

arttırmış ve bu suçlara yeni coğrafya ve eylem alanları sunmuştur (Altan ve 

Arslan,2016:77). SSCB’nin tamamen yıkılmasıyla otorite boşluğunun oluştuğu bu 

coğrafyalarda suç grupları oluşmuş ve bu gruplar bu ülkelerde yaşayan, yoksulluk 
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nedeniyle özellikle kadınları insan ticareti sektörünün kurbanları yapmıştır (Altan ve 

Arslan,2016:77) Herhangi bir hammaddeye ihtiyaç göstermemesi, göreceli  olarak 

daha az grubun işbirliğini gerektirmesi, dağıtım ağı ve sermaye yatırımı 

gerektirmemesi gibi riski katsayısını düşüren yönleri insan ticareti suçlarını 

popülerleştirmiştir. 

Sovyet sisteminin çöküşünün beraberinde getirdiği yıkım sürecinde kadınlar 

işsizlik ve yoksulluk gibi dezavantajları göğüslerken aynı zamanda çöküş ortamında 

yaşanan ekonomik ve sosyal buhran, aile içi şiddetin ve boşanma oranlarının 

artmasına sebep olmuştur. Bu etkenler kadınların daha iyi bir hayat arayışı için 

mücadele ettikleri ve ailelerini geçindirmenin yollarını aradıkları bir ortamın 

oluşmasına yol açmış, böylelikle kadın göçü kitlesel olarak yayılmıştır (Ulutaş ve 

Kalfa,2009:15)İnsan ticareti sadece yoksulluk ve bozulan yasal yapının göstergesi değil 

aynı zaman da yeni tüketim kültürünün gelir üreten aracı olmuştur.Tacikistan’da 

ailelerin bu yolla kız çocuklarını 2000-3000 dolar karşılığı Körfez ülkelerine sattıkları 

kayıtlara girmiştir (Marat,2009:39). Buna ilaveten ekonomik küreselleşme, ekonomileri 

kendilerine iş olanakları sunmayan ülkelerde yaşayan kişilerin tarım, inşaat ve ev içi 

hizmet sektöründe çalışmak umuduyla zengin ülkelere akmasına neden olmuş, 

gittikleri ülkelerde oldukça kötü koşullar altında temel hak ve özgürlüklerden yoksun 

bir yaşama mahkum olan bu kişiler insan tacirlerinin eline düşmüştürler. 

1.İnsan Ticareti Kavramı 

İnsan ticareti ‘Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne 

(30.01.2003 tarih ve 4800sk ile onaylanması uygun bulunmuştur. RG. 04.02.2003, 

Sy:25014.) ek ‘İnsan Ticaretinin Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesi, 

Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Palermo Protokolü’nün2 3 üncü 

maddesinde tanımlanmıştır.  

                                                 
2 Birleşmiş Milletler çerçevesinde 12-13 Aralık 2000 tarihlerinde Palermo'da düzenlenen konferansta kabul 

edilen "Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İnsan Ticaretinin, Özellikle Kadın 

ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokol -Birleşmiş Milletler 

Genel Sekreteri, bu Sözleşme'nin saklayıcısı tayin edilmiştir. -Bu Protokol'ün 25.12.2003 tarihinde yürürlüğe 

gireceği TURKUNO DT'den bildirilmiştir (23.10.2003 tarih ve 24909 sayılı e-yazı). Türkiye bakımından  

30.01.2003 sayılı ve 4804 sayılı Kanun’la uygun bulunmuştur.  
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Buna göre; (a)“İnsan ticareti”, kuvvet kullanarak veya kuvvet kullanma tehdidi ile veya diğer 

bir biçimde zorlama, kaçırma, hile, aldatma, nüfuzu kötüye kullanma kişinin çaresizliğinden 

yararlanma veya başkası üzerinde denetim yetkisi olan kişilerin rızasını kazanmak için o kişiye 

veya başkalarına kazanç veya çıkar sağlama yoluyla kişilerin istismar amaçlı temini, bir yerden 

bir yere taşınması, devredilmesi, barındırılması veya teslim alınması anlamına gelir. İstismar 

terimi, asgari olarak, başkalarının fuhuşunun istismar edilmesini veya cinsel istismarın başka 

biçimlerini, zorla çalıştırmayı veya hizmet ettirmeyi, esareti veya esaret benzeri uygulamaları, 

kulluğu veya organların alınmasını içerecektir. 

(b) İnsan ticaretinin (a) bendinde belirtilen yöntemlerden herhangi biriyle yapılmış olması 

halinde, mağdurun bu istismara razı olup olmaması durumu değiştirmeyecektir. 

(c) Bu maddenin (a) bendinde öngörülen yöntemlerden herhangi birini içermese bile, 

çocuğun istismar amaçlı temini, bir yerden bir yere taşınması, devredilmesi, barındırılması 

veya teslim alınması “insan ticareti” olarak kabul edilecektir. 

(d) Onsekiz yaşının altındaki herkes “çocuk” kabul edilecektir. 

Bu tanımda insan ticareti kavramının üç ana unsuru vardır (UNODC, 2017). Bu 

unsurlar ‘ne yapıldı’, ‘nasıl yapıldı’ ve ‘niçin yapıldı’ sorularına cevap vermektedir. 

Birinci unsur yer değiştirme (hareket) dir. Kişileri ülkeye sokmak, ülkeden çıkarmak, 

sevk etmek, barındırmak veya tedarik etmek şeklinde olabilir. İkinci unsur ‘nasıl 

yapıldı’ sorusunun cevabı olan şiddettir. Çeşitli şiddet türlerinin varlığı ve bunların 

yer değiştirme kararını etkilemesi, zorlama ve kandırmanın olmasıdır. Üçüncü unsur 

ise sömürüdür. Niçin yapıldığı sorusunun karşılığı olan olan sömürü zorla çalıştırma, 

zorla fuhuş, zorla hizmet ettirme, kölelik gibi uygulamaları ve organların alınmasını 

ifade etmektedir. 

Bu üç temel unsura bir de cinsiyet olgusunu eklemek gerekmektedir. İnsan 

ticaretine ait istatistikler,  sorunun toplumsal cinsiyete dayalı işbölümünden ve 

toplumun cinslere dayattığı kalıp algılardan ve rollerden bağımsız olarak 

kurulmadığını göstermektedir. Yani insan ticareti, genelde kadınları hedef alan, 

enformel ekonomik alanda gerçekleşen bir sömürü biçimi olarak belirmektedir 

(Topçuoğlu,2013:84).İnsan ticareti bir obje gibi insanlar üzerinde tasarruf işlemlerinin 

yapılması anlamına gelmektedir. Suçun konusunu oluşturan bu insanlar, 
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bilgisizlikten, fakirlikten, çaresizlikten, üzerlerindeki baskı ve cebirden veyahut 

iradelerini etkileyen başka hallerden dolayı temin edilmekte, devredilmekte, ve bu 

yolla hukuka ve ahlaka aykırı mevzuu olmaktadırlar. Burada bir nevi “yaşayan mal 

ihracı” söz konusu olmaktadır (Yenidünya,2007:6) 

Doktrinde bu eylemi ifade etmek için “insan kaçakçılığı” , “insan yağması-insan 

sömürüsü” gibi terimler de kullanılmaktadır. Ancak eylem insanı bir eşya gibi 

nitelemekte, alıcısı ve satıcısı bulunan ticari bir ilişkinin konusu haline getirmektedir. 

Bununla birlikte bireyin insan olmaktan kaynaklanan her türlü hakkının ihlal edilerek 

eşya gibi nakledilmesi, sevk edilmesi ve bunun insanlık onuru ile bağdaşmayan 

amaçlara özgü gerçekleştirilmesi “ticaret” kelimesi ile daha net ve anlaşılır bir şekilde 

ortaya konulmaktadır (Yenidünya,2007:6) 

2.  İNSAN TİCARETİ SUÇUNA BENZER SUÇLAR 

A.Göçmen Kaçakçılığı 

Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı BM Sözleşmesine (2000) Ek Kara, Hava ve Deniz 

Yoluyla Göçmen Kaçakçılığına İlişkin Protokole3 göre ”Göçmen Kaçakçılığı”, 

doğrudan veya dolaylı olarak, mali veya diğer bir maddi çıkar elde etmek için, bir 

kişini vatandaşlığını taşımadığı veya daimi ikametgâh sahibi olmadığı bir Taraf 

Devlete yasadışı girişinin temini anlamına gelmektedir. 

“Göçmen kaçakçılığı” ile “insan ticareti” suçları, kişilerin sınırlar ötesi sevk 

edilmesi suretiyle işlenen suç tipleri olarak, sıklıkla birbirine karıştırılmaktadır 

(Yenidünya,Arslan,Aldan,Değirmenci veTamöz,2009) İnsan ticareti ve göçmen 

kaçakçılığı suçları özellikle ortaya çıkış nedenleri, işleniş şekilleri ve suçla korunan 

hukuki yarar bakımından ortak noktalara sahiptirler(Doğan,2005:25).Her iki suçun 

benzer yönleri; her iki suç da daha ziyade ekonomik amaçlarla işlenir. Her iki suçun 

da maddi konusunu insanlar oluşturmakta ve bu insanlar genellikle yabancı 

                                                 
3 Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations 
Convention against Transnational Organized Crime, United Nations, Treaty Series, vol.2241, No.39574. 
Protokol, 28 Ocak 2004 tarihinde yürürlüğre girmiştir. “Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş 
Milletler Sözleşmesine Ek Kara, Deniz ve Hava Yoluyla Göçmen Kaçakçılığına Karşı Protokol”ün 
Türkiye tarafından onaylanmasına ilişkin karar, 18 Mart 2003 tarihli ve 25052 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanmıştır. 
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konumunda olmaktadırlar. Her iki suçun oluşumu bakımından mağdur sayısı önem 

taşımaz. Her iki suçta da kişilerin bir yerden başka bir yere götürülmesi suçun seçimlik 

hareketleri arasındadır. Her iki suç neticesinde de insan hakları ihlal edilmekte, insan 

onuru zedelenmektedir ve son olarak her iki suç da genellikle organize suç 

örgütlerince işlenmektedir (Doğan,2005:25). 

Bu benzerliklere rağmen iki suç tipi arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. 

Korunan hukuki yarar açısından bakıldığında insan ticaretinde korunan esas menfaat 

insan onuru ve özgürlüğüdür. Göçmen kaçakçılığında ise insanların hak ve 

özgürlüklerinin yanı sıra devletlerin göç, istihdam ve sınır güvenliği politikaları 

korunmaktadır. 

Göçmen kaçakçılığında rıza mevcuttur. Göçmen yasadışı olarak bir ülkeden 

başka bir ülkenin sınırlarına nakledilmesine rıza göstermekte ve devletin sınır 

politikalarını ihlal etmektedir. Ancak insan ticareti suçunda ya rıza mevcut değildir ya 

da ifsat edilmiş bir rıza söz konusudur (Yenidünya,2009:39).Mağdurun rızası tehdit, 

baskı, cebir veya şiddet uygulamak, nüfuzu kötüye kullanmak, kandırmak veya kişiler 

üzerindeki denetim olanaklarından veya kişilerin çaresizliklerinden yararlanılarak 

elde edilmektedir.  

Göçmen kaçakçılığı suçu, yapısı gereği bir ülke sınırının geçilmesini ve 

dolayısıyla fiziksel hareketi gerektirir. Bu açıdan suçun oluşması için bir kaynak ülke, 

bir de hedef ülke olmak üzere iki ülkede eylem gerçekleştirilmelidir. İnsan ticareti 

suçunda ise suçun oluşması için mağdurların ülke sınırları içerisine veya dışarısına 

nakli zorunlu değildir (Yenidünya,2009:39).Kişileri tedarik etmek, kaçırmak, bir 

yerden başka bir yere götürmek veya sevk etmek insan ticareti suçunun oluşabilmesi 

için yeterlidir. 

Göçmen kaçakçılığı suçunun manevi unsuru, doğrudan veya dolaylı olarak 

maddi menfaat temin etmek özel kastıdır. İnsan ticareti suçunda ise manevi unsur, 

zorla çalıştırmak veya hizmet ettirmek, esarete veya benzeri uygulamalara tabi kılmak, 

vücut organlarının verilmesini sağlamak özel kastıdır. Aslında insan ticareti suçu da 

hemen hemen her zaman maddi menfaat temin etmek amacıyla işlenmektedir ancak 
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her iki suça ilişkin Birleşmiş  Milletler Ek Protokollerinde ve Türk Ceza Kanunu 

düzenlemesinde bu şekilde bir ayrıma gidilmiştir (Doğan,2005:25). 

B.İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali 

İş ve çalışma hürriyeti kavramı, devletin iş ve çalışma hürriyeti alanına, insan 

haysiyetine yaraşır asgari bir yaşam düzeyi sağlamak üzere müdahale etmesi, sosyal 

ve ekonomik tedbirler alma görevini yüklemesi anlamına gelmektedir. Bu kavram işçi 

faaliyetlerinin özgürlüğü ile işveren faaliyetlerinin  özgürlüğünü kapsadığı gibi ticari 

ve endüstriyel faaliyette bulunmak serbestisini ve sözleşme özgürlüğünü de 

kapsamaktadır (Ersoy,2016:341).İş ve çalışma hürriyeti kavramının hem Türk 

Anayasası’nda hem de Kazakistan Cumhuriyeti Anayasası (Türkpa,2012:59)’nda 

izdüşümü bulunmaktadır. Türk Anayasasının 48 inci maddesi ”Çalışma ve Sözleşme 

Hürriyeti” başlıklı olup işçilerin çalışma özgürlüğünü ve sözleşme özgürlüğünü, özel 

teşebbüs kurma özgürlüğünü ifade etmektedir. Anayasanın 49 uncu maddesinde de 

“Çalışma herkesin hakkı ve ödevidir” denilmek suretiyle, çalışmanın hem bir hak hem 

de bir ödev olduğu vurgulanmıştır. Anayasanın 18 inci maddesinde de “Hiç kimse 

zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır” düzenlemesiyle de ”çalışmama” bir özgürlük 

olarak düzenlenmiştir. Kazakistan Cumhuriyeti Anayasası 24/1 de “Herkes, çalışma 

özgürlüğü, özgürce faaliyet ve meslek seçme hakkına sahiptir. Zorunlu çalıştırma, 

sadece mahkeme kararıyla yapılabilir veya olağanüstü durum yahut savaş halinde 

uygulanır” düzenlemesiyle vatandaşlarına çalışma özgürlüğünü tanımıştır. 

TCK’nin 117. maddesinde düzenlenen iş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçu ile 

çalışma özgürlüğünün ve işçi ve işverenin özgür iradeleri ile serbestçe sözleşme 

yapma ve bunu uygulama özgürlüğü korunmuştur. Bu maddenin 1.fıkrasında iş ve 

çalışma hürriyetinin ihlali suçu, 2.fıkrasında sömürü suçu, 3. fıkrasında sömürü için 

tedarik, sevk veya nakletme suçu ve 4, fıkrasında ücreti değiştirmeye veya sözleşmeye 

aykırı koşullar altında anlaşmaya zorlama ile işin durdurulmasına veya sona ermesine 

neden olama suçları düzenlenmiştir. Bu suç tipleriyle insan ticareti suçunun önemli 

noktalarda örtüştüğü görülmektedir. İnsan ticaretinde müracaat edilen araç 

hareketler, kısmen iş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçlarında da mevcuttur ve her iki 
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düzenlemede de kişilerin çaresizliklerinden yararlanmak söz konusudur. Mağduru 

işgücünün sömürülmesi için tedarik, sevk veya bir yerden başka bir yere sevk edilmesi 

de insan ticaretinin maddi ve manevi unsurlarına uygunluk taşımaktadır 

(Yenidünya,2009:43). 

Cebir veya tehdit kullanarak veya hukuka aykırı başka davranışlarla çalışma 

hürriyetinin tamamen veya kısman engellenmesi ya da zorlaştırılmasının yaptırıma 

bağlanmasındaki hukuki yarar kişinin her türlü baskıdan uzak bir biçimde çalışabilme 

serbestisidir. İnsan ticaretinde ise bireyin zorla çalıştırılması, hizmet ettirilmesi söz 

konusudur. Diğer bir ifadeyle kişinin tehdit, baskı, cebir, şiddet ve kandırılmak 

suretiyle insan onuru ile bağdaşmayacak şekilde çalışma ve konaklama koşullarına 

tabi kılınması iş ve çalışma hürriyetini ihlal ederek sömürü suçunu oluşturmayacaktır 

(Yenidünya,2009:43).Her iki suç tipinde de bireylerin çaresizliklerinden yararlanmak 

mevzubahistir. Ancak insan ticaretinde çaresizliklerinden yararlanılan kimseler zorla 

çalıştırmak için tedarik edilmekte, kaçırılmakta, nakledilmekte iken m.117/2 de 

ücretsiz olarak veya düşük ücretle çalıştırmakta, insan onuru ile bağdaşmayacak 

çalışma ve konaklama koşullarına tabi kılınmaktadır (Yenidünya,2009:43).Bireyin, 

insan ticareti suçunda yer alan araç filer kullanılmadan çaresizliği, kimsesizliği ve 

bağlılığı sömürülerek ücretsiz veya sağladığı hizmet ile orantısız, düşük bir ücretle 

çalıştırılması veya bu durumda bulunan bir kimsenin insan onuru ile bağdaşmayacak 

çalışma ve konaklama koşullarına tabi kılınması için bir kimsenin tedarik edilmesi 

veya sevk veya bir yerden diğer bir yere nakledilmesi iş ve çalışma hürriyetinin ihlali 

suçunu oluşturacaktır. Ancak tehdit, baskı, cebir veya şiddet uygulamak, nüfuzu 

kötüye kullanmak, kandırmak veya kişiler üzerindeki denetim olanaklarından veya 

çaresizliğinden yararlanarak tedarik edilmesi, sevk edilmesi veya nakledilmesi insan 

ticareti suçunu oluşturur. Bu şekilde tedarik edilen, sevk edilen veya nakledilen 

mağdur m.117/2 deki koşullarla çalıştırılırsa bu fiil ayrıca yaptırıma bağlanacaktır 

(Yenidünya,2009:44) 

C.Fuhuş Suçu 
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Türk Dil Kurumu sözlüğünde “içinde bulunulan toplumun kurallarına uymayan bir 

biçimde bir veya birkaç kişiyle para karşılığında cinsel ilişkide bulunma” olarak tarif 

edilen fuhuş suç olmamakla beraber fuhuşa teşvik suç olarak tanımlanmıştır. Fuhuş 

suçunda, fuhuşa sürüklenen kişi değil, bir kimsenin fuhşuna aracılık eden, onu fuhuşa 

sürükleyen, teşvik eden,sevk eden kimseler cezalandırılmaktadır.Fuhuş suçu ile, en 

başta sürüklenen kişilerin onurlarının korunduğu, eylemin insan haysiyetine karşı 

önemli bir ihlal teşkil ettiğini ifade etmek gerekir. Aynı zamanda bu suç tipinin genel 

ahlaka karşı suçlar arasında düzenlenmesinin bir sonucu olarak, toplumun bu yöndeki 

menfaatlerini korumayı hedeflediği söylenebilir (Yenidünya,2012:59).Fuhşun özellikle 

de kontrolsüz fuhşun toplum sağlığı üzerindeki olumsuz tesirleri de günümüzde 

bilinen hususlardandır. Fuhuşa ilişkin düzenleme TCK 227 inci maddede yer 

almaktadır.  

İnsan ticareti suçunda, kişinin fuhuş maksadıyla tedarik edilmesi, nakledilmesi, 

sevk edilmesi, barındırılması bakımından araç fiillerin varlığı diğer bir ifadeyle” 

tehdit, baskı, cebir veya şiddet uygulanması, nüfuzun kötüye kullanılması, 

kandırılması veya kişi üzerindeki denetim olanaklarından veya çaresizliklerinden 

yararlanılarak rızanın elde edilmesi” gereklidir. Söz konusu araç fiillerin 

kullanılmaması halinde tedarik etme, kaçırma, bir yerden başka yere götürme, sevk 

etme veya barındırma fiilleri insan ticareti suçunu oluşturmayacaktır. Dolayısıyla 

yetişkin kimseler için insan ticareti suçu ile fuhuş suçu arasındaki ayrım araç fiillerin 

bulunup bulunmadığına göre belirlenmelidir (Yenidünya,2007:67). TCK 227 inci 

maddenin 4 üncü fıkrasında fuhuş suçunun nitelikli hali düzenlenmiştir. Cebir ve 

tehdit kullanılması, hile ya da çaresizliğinden yararlanılması suçun nitelikli halini 

oluştururken diğer bir yandan da insan ticareti suçuyla örtüşmektedir. TCK 227/ 5 

inci fıkrasındaki nüfuzun kötüye kullanılması suretiyle fuhuş suçunun işlenmesi 

halinde de insan ticareti suçunun unsurlarıyla örtüşme vardır. Bu itibarla anılan 

ihtimalde içtima kurallarının uygulanması yerinde olacaktır (Yenidünya,2007:67). 

Kazakistan No 226-V 2014 sayılı Ceza Kanununun 308 inci “Fuhuşa Katılma” 

başlıklı maddesinde güç kullanarak veya kullanma tehdidini oluşturarak, bağımlı 

halinden yararlanarak, şantajla, malına zarar vererek veya yok ederek ya da 
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kandırarak fuhşa sevk etme suç olarak düzenlenmiştir. Kanunun 309 uncu 

maddesinde de fuhuş için yer temini, organizasyonu suç olarak düzenlenmiştir. 

3.İnsan Ticaretinde Mağduriyet Şekilleri 

İnsanlığa karşı işlenebilecek en büyük suçlardan biri olan insan ticareti kimi zaman bir 

insanın emeğinin istismarı olarak karşımıza çıkarken kimi zaman organın satılması 

kimi zaman da fuhuş şebekeleri tarafından cinsel istismara uğraması olarak 

görülmektedir. 

1990 sonrası kadın ve çocuk ticareti uluslar arası toplumun başta gelen 

sorunlarından biri haline gelmiştir (Şahin ve Polat,2014:53) Kadınlar ve kız çocukları 

daha çok fuhuş amacıyla çalıştırılırken, adamlar ve erkek çocukları daha çok işçi 

olarak zorla çalıştırılmaktadır. 

A.Zorla Çalıştırma 

Tarihte köleliğe benzer özellikleri olan “gönülsüz hizmet ettirme” ya da “emek 

sömürüsü” anlamında kullanılan bu mağduriyet tipi günümüzde “yeni kölelik” 

olarak tanımlanmaktadır (Sever ve Demir,20129).Mağduriyet hayatta kalmak için 

bireylerin işverene karşı her türlü teslimiyeti sonucunda oluşmaktadır. Çaresizlikten 

bulundukları toprakları terk eden, çalışmak, yeni bir hayat kurmak için başka ülkelere 

yasadışı çalışmak, yeni bir hayat kurma için başka ülkelere yasadışı yollarla giren 

kişiler bilmedikleri bir ortamda, ellerinden pasaport ve kimlikleri alınarak ağır borç 

yükü altına sokularak çağdaş köleliğe adım attırılmaktadırlar. İnsanların ticari bir 

meta haline getirildiği bu suç türünde birey bir başkası tarafından sömürülmektedir. 

Zorla çalıştırmanın akla ilk olarak fiziksel şiddet veya tehditle yaptırıldığı gelse de, 

mağdurların rızası birtakım uygulamalarla ortadan kaldırılarak gerçekleştirilebilir. 

Zorla çalıştırmanın kapsamına giren uygulamalar; ölüm tehdidi veya çalışanların 

kaybolarak öldürülmesi, kurbanların ailelerine zarar verme tehdidi, ücret 

ödenmemesi, çalışma şartları konusunda verilen sözlerin tutulmaması, insanlardan, 

dış dünyadan izole edilmesi, pasaport ve kimlik belgelerine el konulması, kişinin 

özgürlüğünün ve hareketlerinin kısıtlanması, diğer çalışanlarla iletişimini kontrol 

altına alınması, her türlü şiddet veya tehdit yöntemleriyle şikayet etmesinin 
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engellenmesi, borçlandırılması, çalışma koşullarının yasallaştırılmaması gibi 

şekillerde ortaya çıkmaktadır ( International Labour Organization Handbook for 

Employers and Business-Booklet 3 Guiding Principles to Combat Forced Labour,2015: 

5). 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) nün en son yayımlanan raporu; küresel 

düzeyde en az 20.9 milyon işçinin zorla çalıştırıldığını, üstelik bu çalışma biçimini 

gizlenmesi sebebiyle gerçek rakamların çok daha yüksek olabileceği, zorla çalıştırılma 

yoluyla elde edilen yasa dışı kazancın yılda 150 milyar dolara ulaştığı, 11.4 milyon 

kadın, 9.5 milyon erkeğin zorla çalıştırma kurbanı olduğunu ortaya koymuştur. 

ILO ‘nun 6 haziran 1930 tarihli 29 No’lu  Zorla Çalıştırma Sözleşmesi 2 inci 

maddesinde “cebri veya mecburi çalıştırma” herhangi bir kişinin ceza tehdidi altında 

ve bu kişini tam istediği olmadan mecbur edildiği tüm iş veya hizmetleri ifade  eder 

şeklinde tanıma yer verilmiş ve bu sözleşmeyle taraf devletlere zorla çalıştırmanın 

önlenmesine ilişkin yükümlülükler de getirilmiştir.Türkiye 29 No’lu bu anlaşmayı 

1998 yılında, Kazakistan ise 2001 yılında imzalamıştır.   

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 4.maddesi: 

 Kölelik ve zorla çalıştırma yasağı  

1. Hiç kimse köle ya da kul durumunda tutulamaz 

 2. Hiç kimse zorla çalıştırılamaz ve zorunlu çalışmaya tabi tutulamaz. 

 3. Aşağıdaki haller bu madde bakımından zorla çalıştırma ya da zorunlu çalışma sayılmaz: 

 a) bu Sözleşmenin beşinci maddesi hükümlerine göre bir kimsenin tutulu bulunduğu sırada 

veya şartla tahliyeli olduğu süre içinde kendisinden yapması istenen olağan bir iş; 

 b) askeri nitelikte bir hizmet veya inanç nedeniyle askeri hizmetlere katılmama hakkının 

tanındığı ülkelerde zorunlu askeri hizmet yerine yüklenen başka bir hizmet;  
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c) toplumun yaşamını veya huzurunu tehdit eden olağanüstü bir durum veya bir felaket 

halinde yüklenen bir hizmet;  

d) normal yurttaşlık yükümlülüklerinin bir parçası olan bir iş veya hizmet. 

Sözleşme’nin 4(1). fıkrasında ‘köle’ ve ‘kul’ olarak tutulma yasaklanmış, 4(2). 

fıkrasında ise bir kimsenin ‘zorla çalıştırma’ya ve ‘zorunlu çalışma’ya tabi 

tutulamayacağı belirtilmiştir. 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Bidirisinin son iki 

muameleye yer vermemiş olması ilginçtir. Sözleşme’nin 4(3). fıkrasında ise, çalıştırma 

veya zorunlu çalışma sayılamayacak haller gösterilmiştir. 

 İnsan ticareti, Sözleşme’nin 4. maddesinde veya başka bir maddesinde 

yasaklanmamıştır. Mahkeme’ye göre bu durum şaşırtıcı değildir; çünkü Sözleşme’nin 

esinlendiği 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Bildirisi ‘kölelik ve her biçimdeki köle 

ticareti’ni yasakladığı halde, ‘insan ticareti’nden söz etmemiştir. Ama tek tek insanları 

koruyan bir belge olan Sözleşme’yi günün koşulları ışığında yorumlamakta kararlı 

olan Mahkeme, küresel bir olay haline gelen insan ticaretiyle mücadele tedbirlerinin 

de çoğalmasını dikkate alarak, insan ticaretinin ‘kölelik’ mi, ‘kulluk’ mu, yoksa 

‘zorunlu çalışma veya zorla çalıştırma’ mı oluşturduğunu belirlemeyi gerekli 

görmeksizin, Sözleşme’nin 4. maddesi kapsamına giren bir yasak olduğu sonucuna 

varmıştır (Rantsev/Kıbrıs ve Rusya,7 Ocak 2010 tarihli karar, §277-282). Bu yorum, 

insan ticaretini Sözleşme’nin 4. maddesi kapsamına sokan ayrı bir yasak haline 

getirmiştir (Doğru ve Nalbant,2012:321). 

BM Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslar arası Sözleşmenin  8.  maddesi;  

kapsamında da zorla çalıştırma yasaklanmıştır.  

B.Fuhşun İstismarı 

İnsan ticareti geleneksel olarak fuhuş ile irtibatlandırılır. Suçun bu şeklinde genç kız 

ve kadınlar, fuhşun yasal bir faaliyet olduğu ülkelere nakledilmekte veya yerel fuhuş 

endüstrisi olan ülkelerden temin edilmektedir (Yenidünya,2009:34). Bu tür 

mağduriyetlerde kadın cinsel amaçlı istismarla karşılaşmakta; baskı, tehdit, aldatma 

ve benzeri yöntemlerle kadından bir çıkar elde etmek maksadıyla cinsel amaç için 
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kullanılması, satılması veya pazarlanması söz konusu olmaktadır. İnsan ticareti 

bağlamında “zorla fuhuş” yaptırma kavramı 1951 yılında yürürlüğe girmiş “Birleşmiş 

Milletler İnsan Ticaretinin ve Başkalarının Fahişeliğinin Sömürülmesinin Önlenmesi 

Sözleşmesi (Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the 

Exploitation of the Prostitution of Others Approved by General Assembly resolution 

317 (IV) of 2 December 1949 Yürürlülük tarihi: 25 temmuz 1951) (1 inci maddesinde; 

(1)Diğer bir kimsenin arzularını tatmin etmek üzere: Bir başka kişiyi, onun rızası 

bulunsa bile, fahişelik amaçlarıyla temin etme, baştan çıkartma ya da yönlendirme 

 (2)Bir başka kişinin, onun rızası bulunsa bile, fahişeliğini sömürme olarak 

tanımlanmıştır. 

Fahişelik ve beraberindeki insan ticaretinin,  insan onuru ve değerleriyle 

bağdaşmadığı, bireyin, ailenin ve toplumun esenliğini tehlikeye soktuğu 

tartışılmazdır. Kazakistan hükümeti sınırları içinde büyüyen bir problem olan insan 

ticaretine başlangıçta yavaş bir tepki gösterirken fuhuş istismarına maruz kalan insan 

ticareti mağdurlarının önemli ölçüde artması   HIV/AIDS gibi tehlikeleri beraberinde 

yeni bir problem dalgası getirince yetkililer insan ticaretinin diğer bir tehlikeli yanını 

fark ettiler (A Human Rights Report on Trafficking in Persons, Especially Women and 

Children Kazakhstan, The Protection Project, July 2009:3). Fuhşun istismarı sadece 

kadınların korunmasızlığından kaynaklanmamakta aynı zamanda bundan menfaati 

olan tacirlerin seks hizmeti taleplerinden ortaya çıkmaktadır ( Voronova ve  

Radjenovic,2016:5). Toplumda yaşanan siyasi, ekonomik, sosyal ve ahlaki değişimler 

cinselliği alınıp satılır bir meta haline getirmesi diğer bir yandan toplumda erkek 

cinselliğine gösterilen tolerans, yasadışı seks hizmetlerini satın alan erkeklerin 

herhangi bir müeyyide ile karşılaşmaması bu istismarın sektör haline gelmesine 

katkıda bulunmaktadır. Finlandiya’da 2006’dan bu yana insan ticaretinin kurbanı olan 

kişilerden para ile cinsel hizmet talep edilmesi suç olarak kabul edilmiştir. Norveç 

2009’da seks satın alan kişiyi suçlu kabul eden, İsveç mevzuatındaki ceza 

basamaklarını aynısını içeren seks satın almayı yasaklayan bir yasayı yürürlüğe 

koymuştur. Ancak, Norveç’in bu yasası, İsveç’tekinden bir adım daha ileri gitmekte 
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ve yurt dışında da cinsel hizmet satın almayı da yasaklamaktadır (Şahin ve 

Polat,2014:62). 

İnsan tacirleri, yerel, bölgesel ve uluslar arası politikaları değerlendirerek hayat 

ve imkânları ekonomik, siyasi ve sosyal olarak altüst edilmiş kadınları hedef seçerek 

bu sektörün kurbanı haline getirmektedirler. Duvar inşa etmek ve sınır güvenliğini 

güçlendirmek yeterli çözüm olmamaktadır. İnsan kaçakçıları daha yaratıcı oldukları 

için zorda olan insanların acısından kolaylıkla faydalanıp kazançlarını 

arttırabilmektedirler. Bu sebeple insan ticareti organize suçlar arasında en karlı ikinci 

suç olarak tanımlanmaktadır (Jarbussynova,M :2016). Kaynak ülke: kaçırma, 

kandırma, ikna etme, geçiş ülkesi: seyahat, hedef ülke: sömürü şeklinde işleyen süreçte 

Ukrayna, Rusya, Belarus, Moldova, Romanya, Kırgızistan, Türkmenistan, 

Azerbaycan, Kazakistan, Gürcistan, Özbekistan, Dağıstan ve Ermenistan kaynak 

ülkelerdir ve bu ülkeleri kaynak ülke durumuna getiren koşullar ise  fakirlik, fırsat 

eşitsizliği, işsizlik, bilgi eksikliği, sosyal ve ekonomik istikrarsızlık, devlet otoritesinin 

eksikliği, kadınların çalışma zorunluluğu nedeniyle büyük göçüdür. Bu ülkelerde en 

dehşet verici derleme yöntemlerinden birisi doğrudan kaçırmadır. Romanya'nın, 

Bulgaristan'ın, Moldova’nın kırsal bölgelerindeki birçok yerde kadınlar, kızlar evine 

giderken kaçırılmıştır. Kimi kırsal yörelerde bu durum o kadar ciddileşmiştir ki, 

ebeveynler kızlarını kaçırılmaktan korumak için okula göndermemeyi seçmiştir. Diğer 

yöntemler ise, kandırma ya da ikna etmedir; iş bulma vaadi, çöpçatanlık servisleri 

(mektupla ısmarlama gelin), yurt dışında çalışma, güzellik yarışmaları, eğitim 

olanakları sunan ilanlar, satın alma, sahte evlilik, gayri resmi aile veya arkadaş 

şebekeleri aracılığıyla gönderme gibi yöntemler buna örnek gösterilebilir 

(Polat,2005:128). 

C.Vücut Organlarının Alınması 

İnsan ticaretinin diğer bir gerçekleşme biçimi organ alma ve sağlamadır. Gelişmiş 

ülkelerde organa talebin yüksek olmasına karşın organ bağış sayısının bu talebin 

altında kalması bu suçu teşvik etmektedir. Özellikle sosyal, siyasi ve ekonomik 

sorunlar altında ezilen geri kalmış ülke insanları insan ticaretinin bu türünün 
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mağdurları olabilmektedirler.Alman Ceza Hukukunda insan ticareti suçu 

“mağdurdan organlar alınması”amaçlarını kapsayacak şekilde genişletilmiştir 

(Adamskı ve Başer,2018:2) 

2000 yılına kadar organ ticareti (özellikle de böbrek) Hindistan ve Güneydoğu 

Asya bölgesi ile sınırlı ve alıcılar Körfez ülkeleri, Japonya ve bazı Asya ülkeleri iken 

2000 yılından sonra İsrailli doktor ve hastaların Doğu Avrupa ve Rusya’da 

transplantasyon için fırsatlar keşfetmesinden sonra küresel olarak yayıldığı 

görülmüştür (Bos,2016:8). Bugün organ ticaretine karşı ağır yaptırımlardan dolayı 

doğu Avrupa yerine rota Filipinler ve Hindistan’dan ekonomik krizlerin yanında 

sosyal ve politik istikrarsızlığın insan ticaretçileri için fırsatlar sunduğu Latin Amerika, 

Kuzey Afrika ve benzeri bölgelere dönmüştür. 

Çaresiz ve kandırılan insanların organlarını satması için zorlanması, tehdit 

edilmesi veya zorla kaçırılmaları bu insan ticaretinde kullanılan yöntemlerdir. Bazen 

ekonomik sorunları nedeniyle bir böbreğini satmaya razı olan mağdurlarla 

karşılaşılabileceği gibi yasadışı yollarla hedef ülkelere götürme vaadiyle kandırılan ve 

organları alınan mağdurlarla da karşılaşılmaktadır. Yoksulluk nedeniyle organ ve 

dokusunu satmak isteyen bazı mağdurlar organı karşılığı alacağı ücretten mahrum 

olabildikleri gibi ayrıca hijyenik olmayan ortamlarda gerçekleştirilen cerrahi 

müdahaleler neticesinde sağlıklarından da olabilmektedirler (Sever, Demir ve 

Kahya,2012:30). 

D.Çocuk Mağdurlar 

Çocuk istismarının değişik şekilleri yönünden insan ticaretinin bir araç teşkil ettiği 

belirtilmelidir. Bu anlamada çocuklar fabrikalarda, tarım alanlarında veya ev 

hizmetlerinde çalıştırılmak, dilencilik yaptırılmak, pornografik ürünlerin üretiminde 

kullanılmak, fuhşa sürüklenmek üzere insan ticaretine maruz bırakılmaktadır ( Sever, 

Demir ve Kahya,2012:30). 

Günümüzde terör ve savaşların yaygınlığı bu ortamlarda çocukların istismar 

edilmelerinin yolunu açmıştır. Çocuklar bu çatışmaların ortasında bazen savaşçı 

olarak kullanılmakta, bazen de emek ve cinsel istismara maruz bırakılmaktadır. 
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Çocuklar, özellikle terör örgütleri tarafından eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla 

kaçırılabilmekte ve militan olarak ön saflara itilmektedirler ( Sever,Demir 

veKahya,2012:31).Yetişkinlerin karşılaştığı mağduriyet alanlarını tümü ve aynısı 

çocuklar için de söz konusudur. 

II.TÜRK VE KAZAKİSTAN CEZA HUKUKU AÇISINDAN İNSAN TİCARETİ 

1. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Suçun Düzenleniş Şekli 

İnsan ticareti suçu Türk Ceza Kanunu’un (TCK) 80 inci maddesinde düzenlenmiştir. 

 İnsan ticareti 

Madde 80- (1) (Değişik: 6/12/2006 – 5560/3 md.) Zorla çalıştırmak, hizmet ettirmek, fuhuş 

yaptırmak veya esarete tâbi kılmak ya da vücut organlarının verilmesini sağlamak 

maksadıyla tehdit, baskı, cebir veya şiddet uygulamak, nüfuzu kötüye kullanmak, 

kandırmak veya kişiler üzerindeki denetim olanaklarından veya çaresizliklerinden 

yararlanarak rızalarını elde etmek suretiyle kişileri ülkeye sokan, ülke dışına çıkaran, 

tedarik eden, kaçıran, bir yerden başka bir yere götüren veya sevk eden ya da barındıran 

kimseye sekiz yıldan oniki yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası verilir. 

 (2) Birinci fıkrada belirtilen amaçlarla girişilen ve suçu oluşturan fiiller var olduğu 

takdirde, mağdurun rızası geçersizdir.  

(3) Onsekiz yaşını doldurmamış olanların birinci fıkrada belirtilen maksatlarla tedarik 

edilmeleri, kaçırılmaları, bir yerden diğer bir yere götürülmeleri veya sevk edilmeleri veya 

barındırılmaları hallerinde suça ait araç fiillerden hiçbirine başvurulmuş olmasa da faile 

birinci fıkrada belirtilen cezalar verilir. 

 (4) Bu suçlardan dolayı tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbirine hükmolunur. 

 TCK bu suçu “uluslar arası suçlar” bölümünde düzenlemiştir. Bunun nedeni insan 

ticaretinin bugün uluslar arası planda işlenen, önemli örgütlü suçlardan birisi 

olmasıdır (Yurtcan,2016:323). Suçun tanımı dikkate alındığında, korunan hukuki 
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yararın geniş bir kapsama sahip olduğu görülmektedir.Suç kişilerin esarete tabi 

kılınmasını insan ticareti kapsamında mütalaa ederek kişini genel anlamda 

özgürlüğünü korurken çalışma özgürlüğü, cinsel özgürlük, vücut dokunulmazlığı 

gibi birden çok özgürlük ve dokunulmazlığı bünyesinde barındırır 

(Yurtcan,2016:325).İnsan ticareti suçunun ihdasıyla bireylerin uluslararası ve ulusal 

mevzuatta güvence altına alınmış temel hak ve özgürlükleri  korunurken diğer yandan 

ülkenin kamu düzeni ve uluslararası toplum düzeni de korunmak istenmiştir. 

Bu suç tipinde birden fazla hukuksal değerin koruma altına alınması kanun 

koyucunun bunlar arasında önem sırasına göre bir derecelendirme yapmasını ve 

bunlardan birisini suçun karakterize edilip sistemleştirilmesi bakımından seçilmesini 

gerekli kılmaktadır. TCK un sistemi esas alınırsa Kanun koyucunun insan ticaretinin 

uluslararası toplumu rahatsız eden karakterini ön planda tuttuğunu belirtmek yerinde 

olur (Yenidünya,2007:160). TCK 80 inci maddenin tanımından hareketle suçun maddi 

konusu kişileri ülkeye sokmak, kişileri ülke dışına çıkarmak, kişileri tedarik etmek, 

kaçırmak, bir yerden başka yere götürmek ve sevk etmek, barındırmak olarak 

sıralanabilir. İnsan ticareti suçunun gerçekleşmesi yönünde bir takım araç fiillerin 

ardından asıl veyahut amaç fiillerin icrası gerekmektedir. Böylece ilk önce araç fiiller 

marifetiyle mağdurun iradesi kırılmalı veyahut görünüşte rızası elde edilmeli ve 

ardından bu durumdan istifade edilerek, kolaylaştırılarak suçu oluşturan asıl veya 

amaç fiiller işlenmelidir (Yenidünya,2007:188). Kanunumuz araç fiilleri gösterirken 

”tehdit, baskı, cebir veya şiddet uygulamak, nüfuzu kötüye kullanmak, kandırmak, 

kişiler üzerindeki denetim olanaklarından veya çaresizliklerinden yararlanarak 

rızalarının elde etmek” şeklinde bir formülasyon kullanmıştır. Söz konusu araç 

fiillerin ortak özelliği, mağdur üzerinde baskı oluşturarak iradesi üzerinde hukuka 

aykırı bir şekilde etki yaratmalarıdır (Yenidünya,2007.188).Tehdit, baskı, cebir veya 

şiddet kullanılması halinde mağdurun iradesi maddi veya manevi zor vasıtasıyla 

bertaraf edilmekte, kandırma veya nüfuzu kötüye kullanmada irade ifsada 

uğratılmakta veyahut kişiler üzerindeki denetim olanaklarından veya 

çaresizliklerinden yararlanmada, irade hukuka aykırı veya ahlaka aykırı şekilde elde 

edilmektedir (Yenidünya,2007:188). 
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Suçun özel hali onsekiz yaşının doldurmamış çocuklara ilişkin düzenlenmiştir. 

Çocukların 1. fıkrada gösterilen amaçlarla tedarik edilmeleri, kaçırılmaları, bir yerden 

başka yere götürülmeleri ya da  ve sevk edilmeleri ya da  barındırılmaları halinde, suça 

araç fiillerden hiçbirine başvurulmuş olmasa dahi fail 1. fıkra gereğince 

cezalandırılacaktır. Bu hüküm, insan ticaretini önlemek amacını güderken, çocukların 

bu suça daha kolay muhatap olabileceklerini göz önünde tutarak, onlar için özel bir 

koruma oluşturmuştur (Yurtcan,2016:330). 

2. 226-V No’lu Kazakistan Ceza Kanununda Suçun Düzenlenmesi  

 İnsan ticareti suçu Kazakistan Ceza Kanunu’nda (KCK) “Kişilere Karşı Suçlar” 
bölümünde 128 inci maddede düzenlenmiştir. 
 Madde 128. İnsan ticareti 
1. İnsanı satın alma-satma  veya insanı ilgilendiren alım satım işlemleri ilaveten  sömürüsü 
veya sömürü amaçlı diğer fiillerin yanı sıra  temin etme, bir yerden bir yere taşıma, devretme, 
saklama, teslim alma 
mallarına el konarak 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 
2. Aynı fiiller  
1. Anlaşmalı grup tarafından 
2. Bir kereden fazla 
3. Güç kullanarak sağlığını veya hayatını tehlikeye atma veya güç kullanma tehdidiyle 
4. Silah kullanma  veya  silah amacıyla kullanılabilecek  aletlerle 
5. Özellikle hamileliği bilinen kadına karşı 
6. İki veya daha fazla kişiyi ilgilendiren  
7. Transplantasyonda veya başka amaç için  kullanmak  maksadıyla mağdurun  organ ve 
dokularını alma 
8. Hile veya güveni kötüye kullanarak 
9. Mağdurun maddi durumunu faydalanarak veya diğer bağımlılıklarını kullanarak 
10. Zarar görenin madde veya başka bağımlılığını kullanarak 
11. Akıl hastası olan veya hastalığı bilinen kişiye karşı 
12. Mağdurun kimlik belgelerini saklamak veya yok etmek suretiyle işlenmesi halinde, 
mallarına el konarak 5 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar. 
3. Bu Maddenin 1 İnci 2 İnci Fıkralarında Öngörülen Fiiller Kişiyi Kazakistan Cumhuriyeti 
Sınırları Dışına Götürme    
Kazakistan Cumhuriyetine sokma veya bir ülkeden diğer ülkeye transit geçiş için Kazakistan 
Cumhuriyeti topraklarını kullanarak taşıma amaçlı gerçekleştirilen fiiller ayrıca, buna benzer 
fiilleri gerçekleştirmek için,  
Kazakistan Cumhuriyeti sınırları dışına çıkarmak, Kazakistan Cumhuriyetine getirmek veya 
bir ülkeden diğer ülkeye transit geçiş için Kazakistan Cumhuriyeti topraklarını kullanarak 
taşıma halinde, 
mallarına el konarak 7 yıldan 10  yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar. 
 4. Bu Maddenin 1,2,3 Fıkralarında Düzenlenen Fiiller, Eğer Onlar: 
 1. suç örgütlerince işlenirse 
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 2. kişinin taksirle ölümü veya başka ağır neticeyle sonuçlanırsa  
mallarına el konarak 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar (Madde metni 
yazar tarafından çevrilmiştir). 

Suçun hukuki konusu birincil olarak insan hürriyeti ve iradesi dolaylı olarak da 

mağdurun onuru ve insanlığıdır ( Ағыбаев,2015:287). Suç aktif hareket yoluyla ve 

çeşitli yöntemler kullanarak; insanı kullanma amacıyla birinden satın alma veya başka 

birine satma, bununla ilgili çeşitli anlaşmalar yapma (kefil, kira, borç karşılığında 

ödeme aracı olarak verme, diğer taşınır veya taşınmaz mallarla değiştirme); insanı 

kullanma (hayat kadınlığı, uyuşturucu/fuhuş evi organizasyonu, kölelik, kandırarak 

ikna etme (nefsani/cinsel ve diğer hak ihlallerinde bulunma) ticaret unsuru olan 

insanı birine geçici olarak verme, kullanmak için sürekli taşıt ile beraber taşıma, 

çoğunluktan, halktan gizlemek, mağduru kandırarak aldatma, çeşitli manipülasyonlar 

yaparak başka kanuna aykırı faaliyetlerde kullanma ve diğer yollarla gerçekleştirilir ( 

Ағыбаев,2015:287). Suçun unsuru insanı satın alma, satma veya bununla ilgili 

anlaşmalar yapma, insanı kullanma veya kandırarak ikna etme, taşıma, başkasına 

verme, gizleme, kullanma amaçlı harekette bulunma olarak tanımlanmıştır( 

Ағыбаев,2015:287) 

Ayrıca “Aile ve Küçüklere Karşı Suçlar” bölümünde 135 inci maddede 

“Küçüklerin Ticareti” 128 inci maddeye benzer şekilde ayrı suç olarak düzenlenmiştir. 

KCK 128 inci maddenin 1.fıkrasında insanların alınıp satılması, diğer insanı kapsayan 

işlemler, sömürü maksatlı taşıma, devretme, gizleme hareketleri suç olarak 

düzenlenmiştir. Ancak “Sınıraşan Suçlarla Mücadele Sözleşmesi’ne Ek İnsan 

Ticaretinin Özellikle Kadınların ve Çocukların Ticaretinin Önlenmesine, 

Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokol”ün  3 üncü maddesinde yer 

alan kuvvet kullanarak veya kuvvet kullanma tehdidi veya diğer bir biçimde zorlama, 

kaçırma, hile, aldatama, nüfuzu kötüye kullanma, kişinin çaresizliğinden yararlanma 

veya başkası üzerinde denetim yetkisi olan kişilerin rızasını kazanmak için o kişiye 

veya başkalarına kazanç veya çıkar sağlama fiillerine yer verilmemiştir ( 

OSCE/ODIHR, 2012:6) Kazakistan’ın 2008 yılında katıldığı bu Protokol’e göre 

kişilerin temini, bir yerden bir yere taşıması, devredilmesi, barındırılması gibi fiillerin 

kuvvet kullanma, kuvvet kullanma tehdidi veya diğer bir biçimde zorlama, kaçırma, 
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hile, aldatma, nüfuzu kötüye kullanma, kişinin çaresizliğinden yararlanma gibi 

araçları kullanarak kişilerin sömürülmesi amaçlandığı takdirde insan ticareti suçunun 

bileşenleri oluşacaktır. Söz konusu araç fiillerden herhangi biri olmadan sadece söz 

konusu fiillerin gerçekleştirilmesi insan ticareti suçunu değil göçmen kaçakçılığı 

suçunu oluşturacaktır ( OSCE,2012:4.)Ancak KCK 128. maddenin 2. fıkrasında fiillerin 

kuvvet kullanma, kuvvet kullanma tehdidinin hayat ve sağlığı için tehlike yaratması, 

silah ve benzeri objelerin kullanılması, kandırma, nüfuzu kötüye kullanma ağırlaştırıcı 

hal olarak düzenlenmiştir. Ancak bu haller olmaksızın 1. fıkraya göre  insan ticareti 

suçunun meydana gelebileceğini düşünmek zordur. KCK 128 ve 135. maddelerinde 

yer alan tek sömürü tipi nakil için organlarını veya dokularını alınması da cezayı 

ağırlaştırıcı hal olarak düzenlenmiştir. Fakat cinsel sömürü, zorla çalıştırma, kölelik 

veya köleliğe benzer sömürü türlerinden bahsedilmemiş ve bunlar cezayı ağırlaştırıcı 

faktör olarak düzenlenmemiştir. 

İnsan ticareti bağlamında “zorla çalıştırma” kavramının içeriğini tanımlandığı 

ILO Cebri/Zorla Çalıştırma Sözleşmesi’ni Kazakistan 2001 yılında onaylamış 

olmasına rağmen 128. Maddede bu sömürü türüne yer verilmemiştir. KCK 128/3 ve 

135/3 maddeleri sınır ötesi   insan ticaretine daha ağır cezayı öngörmüştür. Kazakistan 

”Milletlerarası Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek 

Kara, Deniz ve Hava Yoluyla Göçmen Kaçakçılığına karşı Protokol”e 2008 yılında 

katılmış olmasına rağmen Ceza Kanununda göçmen kaçakçılığı ayrı bir suç olarak 

düzenlenmemiştir.  

III. ABD 2018 KÜRESEL İNSAN TİCARETİ RAPORUNDA TÜRKİYE VE 

KAZAKİSTAN 

Amerika Birleşik Devletlerinde  “ İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Yasası”nın 2000 

yılında kabul edilmesinin ardından tüm dünya ülkelerinin insan ticareti ile mücadele 

kapasiteleri değerlendiriliyor ve sınıflandırmalar yapılıyor. Buna göre ülkeler dört 

kategoriye ayrılıyor. Birinci seviye; insan ticareti ile mücadelede  minimum 

standartları sağlamış devletler, ikinci seviye; insan ticareti ile mücadelede minimum 

standartları sağlamayan ancak buna ulaşmak için önemli çaba harcayan devletler, 
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üçüncü seviye; insan ticareti ile mücadelede minimum standartları sağlamayan ve 

bunun  için önemli bir  çabası olmayan devletler. Bu üç seviye dışında ikinci ve üçüncü 

seviye arasında yer alan ve izlem listesine alınıp takip edilen ülkeler seviyesi var. . 

Birinci seviyede ABD, İngiltere, Kanada, Şili, İrlanda,İzlanda, İsveç gibi ülkeler yer 

alırken ,Arjantin, Azerbaycan, Mısır, Yunanistan gibi ülkelere ilaveten Türkiye 

2009’dan beri Kazakistan da 2011 yılından beri ikinci seviyede yer almaktadır.Üçüncü 

seviyede yer alan ülkelerden bazıları; Belarus, İran, Kuzey Kore, Rusya, Suriye, 

Türkmenistan; izleme listesinde olan ülkelerden bazıları; Kuveyt, Senegal, Malezya, 

Pakistan. 

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) yayınladığı 2016 İnsan 

Ticareti Küresel Raporunda hiçbir ülkenin insan ticaretinden muaf olamayacağını 

belirtmiştir ( UNODC ,Global Report on Trafficking in Persons 2016 )Raporda Türkiye 

Batı ve Güney Avrupa ülkeleri arasında değerlendirilmiş ve bu bölgede en fazla fuhuş 

istismarıyla karşılaşıldığını belirtmiştir. 2012-2014 yılları arasındaki 12775 mağdurun 

%67’si fuhuş istismarı, %30’u zorla çalışma ve %4 ‘ü diğer ticaret şekillerine maruz 

kalmışlardır. Raporda Kazakistan Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkeleri arasında 

değerlendirilmiş ve bu bölgede daha çok %64 oranla zorla çalıştırma şeklinde 

mağduriyetle karşılaşıldığı belirtilmiştir. Rapora göre 2011-Eylül 2014 yılları arasında 

KCK m.128 ve m.135 kapsamında 148 vakanın kaydedildiği, bu vakalardan 77 kişinin 

mahkum olduğu, 2012-2015 yılları arasında Türkiye’de ise kayıtlı vaka sayısının 231, 

yargılanan kişi sayısının 2014 yılında 804 kişi,2015 yılında 364 kişi, olduğu,2014 yılında 

39 kişinin, 2015 yılında ise 56 kişinin mahkum olduğu belirtilmiştir.2016 yılının ilk altı 

ayında da mağdur sayısı 89 olarak ifade edilmiştir ( Jarbussynova,2017:6).  

ABD Dışişleri Bakanlığının açıkladığı 2018 Küresel İnsan Ticareti Raporunun 

Türkiye bölümünde (Trafficking in Persons Report,2018:427) Türkiye Hükümetinin 

insan ticaretinin ortadan kaldırılması için asgari standartları tam olarak karşılamadığı  

ancak, bu konuda  önemli çaba sarf ettiği,önceki rapor dönemine göre çabalarını 

arttırdığı için ikinci seviyede kaldığı belirtilmiştir.Son beş yıldaki raporlamada 

Türkiye’nin seks ticareti ve zorla çalıştırmaya tabi tutulan kadın, erkek ve çocuklar için 

bir hedef ve transit ülke olup, nispeten daha az ölçüde bir kaynak ülke olduğu 



Uluslararası Avrasya Göç Sempozyumu 
9-13 Ekim 2018, Türkistan/Kazakistan   
Tam Metin Bildiri Kitabı 

489 

 

belirtilmiştir. İnsan ticareti mağdurlarını öncelikle Orta ve Güney Asya, Doğu Avrupa, 

Suriye, Endonezya  ve Fas’tan geldikleri, yabancı mağdurların temizlik ve çocuk 

bakıcılığı işi teklifleriyle Türkiye’ye getirildikleri ve ülkeye giriş yaptıktan sonra insan 

tacirleri tarafından otellerde, diskolarda ve evlerde fuhuş yapmaya zorlandıkları, 

insan tacirlerini psikolojik baskı, tehdit ve borç esareti yöntemlerini gederek daha fazla 

kullandığı iddia edilmiştir. 

Yine raporda büyük bir mülteci nüfüsuna ev sahipliği yaptığı ;  yaklaşık üç buçuk 

milyon Suriye’linin ve yüz bin Irak’lının ve yüzkırkbeşbin Afganlının  Türkiye’ye 

geldiği ve yasal yollardan çalışma imkanlarının çok az olduğu ya da hiç olmadığı, 

zorla çalıştırılmaya karşı savunmasız bırakıldıkları, Suriye’li kadın ve kızların da seks 

ticaretine karşı savunmasız bırakıldıkları şeklinde bizce  doğruluğu tartışmalı 

iddialara da yer vermiştir.Bu iddiaların aksine; OSCE’nin özel temsilcisi  Mayıs 2016 

yılında Türkiye’ye yaptığı inceleme gezisi kapsamında  Suriyeli sığınmacıların misafir 

edildiği Gaziantep/Nizip  Geçici Barınma Merkezlerinde incelemeler yapmış  ve 

inceleme   sonunda hazırladığı raporda; Türk hükümetinin  dünyadaki en büyük 

Suriyeli sığınmacı topluluğuna koruma sağlayarak , acılarını hafifletme yönünde 

kararlılığını ve gayretlerini takdir ettiğini belirtmiştir (Jarbussynova, 2017:8) Suriyeli 

nüfusunun iki milyona yaklaştığı 2014 yılında kapsamlı yasal düzenleme hazırlanarak 

Nisan 2014 yılında 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu yürürlüğe 

girerek Suriyelilere sağlık, eğiti ve sosyal yardım hizmetlerine erişim hakkı 

sağlanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığının 2015-2019 Stratejik Planında mültecilerin 

eğitimlerine yönelik planlar yer almıştır. Yine raporda Türkiye insan ticaretini 

engellemek için asgari standartları tam olarak yerine getirmiyor olsa da bu konuda 

gözle görülür bir çaba sarf ettiği belirtilmiştir.  

Kanaatimizce Türkiye’nin uluslararası camianın sorumlu bir üyesi olarak 

üzerine düşen her türlü önlemi almaya çalıştığını söylemek yanlış olmayacaktır. 

Türkiye Avrupa Konseyi İnsan Ticaretiyle Mücadele Sözleşmesi’ni (GRETA) 19 mart 

2009’da imzalamış olup 30 ocak 2016’da TBMM’de kabul edilmiştir. İnsan ticareti 

suçunun önlenmesi, insan ticaretiyle mücadele, insan hakları kapsamında Türk 

vatandaşı ve yabancı ayrımı gözetilmeksizin insan ticareti mağdurlarının korunması, 
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yabancı mağdurlara ikamet izninin verilmesi ve mağdurlara sunulacak destek 

hizmetlerine ilişkin usul ve esasları belirleyen ”İnsan Ticaretiyle Mücadele ve 

Mağdurların Korunması Hakkındaki Yönetmelik “ 17 mart 2016 tarihinde Resmi 

Gazete’de (Resmi Gazete Tarihi: 17.03.2016 Resmi Gazete Sayısı: 29656) yayımlanarak 

yürürlüğe girmiştir.  

Raporda ayrıca devletin diplomatik personeline insan ticaretiyle mücadele 

eğitimi ve rehberliği sağlamadığı, devletin ülke dışına seyahat eden vatandaşlarının 

çocuk seks turizmine katılmasını engelleme yönünde bir çabasının olmaması gibi 

ilginç eleştirilere yer verilmiştir. Bunun aksine yine OSCE’nin özel temsilcisi 

raporunda hükümet yetkililerinin ve sivil toplum yetkililerinin insan hakları için ciddi 

bir tehdit olan insan ticareti konusunda farkındalıklarını, insan ticareti suçu 

hakkındaki yeni eğilimler konusundaki bilgilerini ve yeni tehlikelere karşı 

mücadelede hazırlıklı olduklarını takdirle altını çizerek belirmiştir ( Jarbussynova 

(2017:2). 

 Daha da ötesi Türkiye’nin insan ticareti ile mücadelede uluslararası 

organizasyonlarla işbirliğini geliştirmesi olumlu olarak değerlendirilerek 

(Jarbussynova,2017:2) ABD Dış İşleri Bakanlığının açıkladığı raporunun tartışmalı 

olduğu düşüncemizi güçlendirmiştir ve bu raporların ekonomik ve diplomatik 

duruma göre hazırlandığı kanaatini doğurmuştur.  

Raporun(Trafficking in Persons Report,2018:250)  Kazakistan bölümünde; 

Kazakistan’ın da seks ticareti ve zorla çalıştırmaya tabi tutulan kadın, erkek ve 

çocuklar için bir hedef ve transit ülke olup, nispeten daha az ölçüde bir kaynak ülke 

olduğu iddia edilmiştir. Kazakistanlı kızların ve kadınların Orta Doğu, Avrupa ve 

ABD ‘de seks ticaretinin mağduru oldukları, çoğu vakada kurbanların modellik, çocuk 

bakıcılığı ve garsonluk işleri vaadiyle kandırıldıkları, bazı çocukların dilenmeye 

zorlandıkları bazılarını da suça itildikleri belirtilmiştir.  

Raporda Kazakistan’ın insan ticaretini engellemek için asgari standartları tam 

olarak yerine getirmiyor olsa da bu konuda gözle görülür bir çaba sarf ettiği 

belirtilerek özellikle farkındalık kampanyalarını, mağdur tespitini arttırdığını, 
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mağdurları korumak için uluslar -arası örgütler, sivil toplum kuruluşlarıyla sağlam 

ortaklıklara girdiğini belirtmiştir.  

Ayrıca devletin insan ticareti suçu konusunda polisin ve yargı mensuplarını 

eğitimi için çalışmalara devam ettiği, eğitim seminerlerinin düzenlendiği, bu suçla 

ilgili uluslararası konferanslara katılımı finanse ettiği belirtilmiştir. Ancak hükümetin 

Kazak mağdurlar için koruma çabalarını arttırmasına karşılık aynı çabayı yabancı 

mağdurlar için sarf etmediğini ileri sürmüştür. Kazak hükümetinin yeni 2017-2021 

Göç Politikası oluşturduğu belirtilerek özellikle “hedef ülke” olarak iç ve dış göçmen 

sorunlarının ele alındığı tespit edilmiştir. 

SONUÇ VE ÖNERİ 

İnsan ticareti, yoksulluk ve daha iyi yaşam isteği, toplumsal değerlerin yok edilmesi, 

kaynak ülkelerdeki hayatı zorlaştıran sorunların baş göstermesi, suçtan elde edilen 

gelirin menfaatin yüksekliği ve bazı ülkelerde cezaların caydırıcı olmaması gibi 

sebeplerle küresel bir sorun olmaya devam etmekte, özellikle savunmasız, güçsüz ve 

dezavantajlı bireylerin emeklerini ve bedenlerinin sömürülerek köleleştirilmesi tüm 

acımasızlığı ile karşımıza çıkmaktadır. Son üç yıldan beri 30 Temmuz Dünya İnsan 

Ticareti ile Mücadele günü olarak kutlanmakta ve bu vasıtayla insan ticareti 

mağdurlarını durumuna dair bilinç yükseltilmesi ve mağdurların haklarını korunması 

yönünde farkındalık yaratılması hedeflenmektedir. 

Türkiye ve Kazakistan’da insan ticaretini suç olarak kabul edilmesi ve buna ek 

olarak idari ve sosyal tedbirlerin alınması, farkındalığın arttırılması ve toplumda insan 

ticaretini tanıtılması maksadıyla etkinlikler, eğitim seminerlerinin düzenlenmesi insan 

ticareti ile mücadelede minimum standartları yakalamaya yetmemektedir. Suçla 

mücadelede koruma, önleme ve kovuşturma odaklı politikalar ve programların yanı 

sıra bu çalışmalara ayrılan kaynaklar, çalışmalar sonunda elde edilen kazanımların 

tespiti de önemlidir. 

İnsan ticareti doğası gereği gizli bir suç olmasına, bu işi yapan örgütlerin 

sömürdükleri kişileri dış dünyadan saklamalarına karşın yine de suçun mağdurları 

toplumun bir kesimi tarafından doğrudan veya dolaylı olarak gözlemlenebilen 
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kişilerdir. Buna bağlı olarak toplumun farkındalığının arttırılması mağdur tespitini de 

arttıracaktır. Mağdurların tespiti ile hem insan tacirlerinin ceza alması sağlanacak hem 

de potansiyel mağdurların kurtulabilmesi sağlanacaktır. Mağdurun sahip olduğu 

bilgilerle insan tacirlerini kimlikleri tespit edilebilecek, organize yapıları ortaya 

çıkartılabilecek ve yeni kurbanlar önlenecektir. Ancak bu noktada mağdurlara 

yaklaşım son derece önem arz etmektedir. Mağdurlar bir yandan can güvenlikleri 

konusunda endişe duyarken, diğer taraftan medyada açığa çıkma ve derhal sınır dışı 

edilme korkuları, onlarla iletişimi güçleştirecektir. Bu konuda etkili empatik ilişkilerin 

sağlanması yönünde çalışmalar yapılması dikkate alınmalıdır. 

Suçla mücadelenin en önemli ayağı talebin azaltılmasıdır. Hem ucuz işgücüne 

yönelik hem de fuhuş istismarına yönelik talebi azaltacak çalışma ve düzenlemeler 

ihtiyaç vardır. Özellikle Sovyetler Birliğinin dağılması süreciyle başlayan göç 

hareketleri çerçevesinde Türkiye’ye gelen ve fuhuş sektöründe yer alan kadınların 

medyada çokça ve gereksizce yer bulması toplumda ”yabancı kadın” ve “fuhuş” 

algısını yerleştirmiş ve normalleştirmiştir. Bu aynı zamanda diğer tür insan ticareti 

mağduriyetlerinin bilinirliliğini de azaltmıştır.  

Uluslararası örgütlerce yönetilen ve sınır aşan bir özelliği bulunan insan 

ticaretiyle mücadelede, ulusal çerçevede tek bir kurumun çalışmalarıyla başarıya 

ulaşılması mümkün olmadığı gibi tek bir ülkenin çabalarıyla da bu suçun önüne 

geçilmesi mümkün değildir. İnsan ticaretiyle mücadele konusunda sorumlulukların 

uluslararası alanda paylaşılması, sorunun hafifletilmesinde gerekli bir adımdır. Hedef, 

kaynak ve transit ülkeler arasında en hızlı ve doğrudan haberleşmeyi, bilgi alışverişini 

sağlayacak işbirliği vasıtalarının oluşturulmaları ve devletler arasında yasal 

mevzuatın uyumlu hale getirilmesi, ortak yaptırımların uygulanması, sorunun 

çözümünde etkili olacaktır. 
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Özet 
Ekonomik, sosyal, politik ve çevresel nedenlerle ortaya çıkan göç olgusunun yanında, 
sanayileşme süreci ile birlikte tarım toplumlarında araç gereç kullanımının artması 
sonucunda işgücü fazlalığının ortaya çıkması, bireysel ve toplumsal hareketliliği 
tetiklemiştir. Bu hareketlilik kırsal alandan kente doğru iç göç olgusunu başlatmıştır. 
Dünyada olduğu gibi bu süreçten Türkiye de etkilenmiş ve özellikle 1950’li yıllardan 
sonra önemli sosyal ve ekonomik değişimler meydana gelmiştir. Türkiye’de iç göçün 
nedenlerini ekonomik, sosyal, kültürel ve politik faktörlerle açıklamak mümkündür. 
Yaşanan göçler sonucunda ise büyük sorunların ortaya çıktığı görülmektedir. Hızlı 
kentleşme eğitim, sağlık, konut, kentsel ulaşım gibi altyapı ihtiyaçlarının ve çevre 
kirliliğinin artmasına neden olmaktadır. Bu durum, kentleşmenin fazla olduğu büyük 
kentlerde kaynak gereksinimini büyük oranda arttırmaktadır. Bu çalışmada göç ve iç 
göç kavramlarına değinilerek, Türkiye’de 1950’lerden günümüze kırdan kente iç 
göçün belli başlı nedenleri ve sonuçları ortaya konmaya çalışılacaktır. 
Anahtar Sözcükler: Göç, İç Göç, Göç Faktörleri 

Motives and Results of Internal Migration in Turkey 

Abstract 
In addition to manpower redundancy resulted from increasing utilization of 
equipment with the industrialization period, fact of migration arising due to economic, 
social, political and environmental motives affected individual and social mobility. 
That mobility initiated the fact that internal migration from rural to urban areas. 
Turkey also has been affected from that continuum as such in the world and in 
particular significant social and economic change has been taken place since 1950’s. It 
is possible to explain the motives of internal migration in Turkey with economic, 
social, cultural and political factors. It can be seen that significant problems have 
emerged after migration taken place. That causes increase in necessities for 
infrastructure such as rapid urbanization, education, healthcare, housing, urban 
transportation and environmental pollution. That condition increases resource 
requirements with significant proportion in excessively urbanized cities. At present 
study, motives and results of internal migration from rural to urban areas from 1950’s 
to today will be tried to reveal, referring notions of migration and internal migration. 
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GİRİŞ 

Göç, insanların bir yerden başka bir yere, belirli bir sınırı geçerek, uzun süreli ya da 

kalıcı yerleşim amacıyla yaptığı coğrafi hareketliliktir. Bu tanımdan anlaşılacağı üzere, 

göç olgusunun meydana gelebilmesi için kişilerin ikamet ettikleri ve yaşadıkları 

yerleşim biriminin dışına taşınması ve bunun sonucunda da, yeni yerleşim 

merkezlerine uzun süreli veya kalıcı olarak yerleşmeleri gerekmektedir. 

Ekonomik, sosyal, politik ve çevresel nedenlerle ortaya çıkan göç olgusunun 

yanında, sanayileşme süreci ile birlikte tarım toplumlarında araç gereç kullanımının 

artması sonucunda işgücü fazlalığının ortaya çıkması, bireysel ve toplumsal 

hareketliliği tetiklemiştir. Bu hareketlilik kırsal alandan kente doğru iç göç olgusunu 

başlatmıştır. Dünyada olduğu gibi bu süreçten Türkiye de etkilenmiş ve özellikle 

1950’li yıllardan sonra önemli sosyal ve ekonomik değişimler meydana gelmiştir.  

Türkiye’de iç göçün nedenlerini genel olarak; tarıma yeni teknolojilerin girmesi, 

entansif tarım, toprak yetersizliği, toprağın mirasla parçalanması, hızlı nüfus artışı ve 

yaşam biçiminin sınırlılığı, kentlerdeki sosyal ve kültürel olanaklardan yararlanma 

isteği, kentlerin iş bakımından daha cazip olması, haberleşme ve ulaşım 

imkânlarındaki gelişmeler ve çeşitli düzeylerde verilen yönetimle ilgili kararlar ve 

uygulamaya konulan politikalar şeklinde açıklamak mümkündür. 

Yaşanan göçler sonucunda ise büyük sorunların ortaya çıktığı görülmektedir. 

Göçler, aslında göç eden bireylerin göç ettikleri yerlerdeki bütün alan ve kişileri 

etkilerken, en büyük etkiyi ise göç edilen yerlerde yapmaktadır. Hızlı kentleşme 

eğitim, sağlık, içme suyu, kanalizasyon, konut, kentsel ulaşım gibi altyapı 

ihtiyaçlarının ve çevre kirliliğinin artmasına neden olmaktadır. Bu durum, özellikle 

kentleşmenin fazla olduğu büyük kentlerde kaynak gereksinimini büyük oranda 

arttırmaktadır. 

Bu çalışmada göç ve iç göç kavramlarına değinilerek, Türkiye’de 1950’lerden 

günümüze kırdan kente iç göçün belli başlı nedenleri ve sonuçları ortaya konmaya 

çalışılacaktır. 
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GÖÇ VE İÇ GÖÇ 

Toplumsal yapıdaki dönüşümün göstergelerinden biri, göç hareketleridir. Bir üretim 

faktörü olan emeğin, coğrafi olarak bir yerden başka bir yere hareketi göç olarak 

tanımlanmaktadır (Çelik, 2005: 167). Genel olarak göç kavramı, iki gruba 

ayrılmaktadır. Bunlar iç göç ve dış göçtür. İç göç emeğin ülke içi hareketi iken; dış göç 

emeğin ülkeler arası dolaşımını ifade etmektedir. İç göçler kır-kır, kır-kent, kent-kent- 

ve kent-kır yönünde ortaya çıkmaktadır. Dış göç ise, genellikle az gelişmiş ülkelerden 

gelişmiş ülkelere yönelik bir akım şeklindedir (Çelik, 2006: 149). 

Sosyal ve ekonomik bir olay olarak göç, göç eden bireylerin yaşamını etkilediği 

gibi, bireylerin ayrıldıkları ve içine girdikleri topluluklarda da sosyal, kültürel ve 

ekonomik bir takım değişikliklere neden olmaktadır. Göçün dışsallıkları olarak 

kavramlaştırabilecek bu olgunun, işgücü piyasalarına da yansıması kaçınılmazdır. 

Göç ve işgücü piyasaları birbirlerini karşılıklı olarak etkilemektedir. Küreselleşme ile 

yaygınlık kazanan yeni üretim biçimleri de bu etkileşime farklı boyutlar 

kazandırmaktadır (Bahar ve Bingöl, 2010: 44). 

Toplumların kültürel, ekonomik ve politik yapısı ile yakından ilişkili olan göç 

olgusu, toplumsal yapıyı etkileyen ve toplumsal yapının değişmesine neden olan 

önemli bir faktördür. Göç, ilk bakışta basit bir yer değiştirme süreci gibi görünse de, 

nedenleri ve sonuçları toplum ve bireyler üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Özellikle 

ülkelerin nüfus yapısında, nüfusun yaş ve cinsiyet gibi nicel ve nitel yapısında büyük 

değişimlere neden olabileceği gibi doğrudan doğruya ülkelerin veya küçük 

toplulukların gelişmesini de etkileyecek güçtedir (Bülbül ve Köse, 2010: 76). 

İç göç kavramı ise, belli bir zaman aralığı içerisinde belli bir yerleşme alanında 

yaşayanların kendi istek ve arzularıyla yaşam yerlerini söz konusu yerleşme alanı 

dışına taşıyanların miktarı olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir tanıma göre iç göç; bir 

ülke içinde bölge, kent, kasaba ve köy gibi yerlerin birinden diğerine yerleşme 

amacıyla yapılan hareket şeklinde ifade edilmektedir. 2008 yılında gerçekleştirilen 

Kentleşme Şurasında iç göç kavramı,  “yurt içinde beş ve daha yukarı yaşlardaki 
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nüfusun, iki genel nüfus sayımı arasındaki dönemde ikametgâhının farklı olması 

durumunda gerçekleşen göçler” şeklinde açıklanmıştır. İç göç tanımlarında iki temel 

unsur dikkati çekmektedir. Bu unsurlar, yer değişikliği bakımından “mekân” unsuru 

ve süreç bakımından “zaman” unsurudur (Şen, 2014: 233). Türkiye’de 1950’li yıllardan 

itibaren başlayan göçlerle kentleşme süreci de hızlanmıştır. Göçle birlikte nüfus, belli 

başlı yerlerde yoğunlaşmıştır. Türkiye’de iç göçlerin, ekonomik yönden geri kalmış 

doğu bölgelerinden gelişmiş batı bölgeleri doğrultusunda meydana geldiği 

varsayılmaktadır (Çelik, 2007: 88). 

İç göç, gelişmekte olan diğer ülkelerde olduğu gibi, Türkiye’de de toplumsal ve 

ekonomik gelişim ve değişimin en önemli belirleyici unsularından birisidir. İç göç, 

tarımsal dönüşüm (ilkel tarımdan modern tarıma) ve ekonomik gelişmenin en genel 

sonuçlarından birisi olup, insanların tarımsal faaliyetlerden vazgeçip, kırsal bölgeleri 

terk etmeleri şeklinde ifade edilmektedir. Dünyada özellikle gelişmekte olan 

ülkelerde, iç göç sonucu büyük kentlerin sayıca ve nüfusça artması, bu ülkelerde 

sosyo-ekonomik ve politik kaygılara neden olmaktadır. İç göç sonucu, nüfus hareketi 

kentlere doğru olmakta ve sonuçta dünyanın kentsel nüfus oranında ciddi artışlar 

meydana gelmektedir. Türkiye'nin kırsal nüfus oranı, gelişmekte olan diğer ülkelerde 

olduğu gibi nispeten yüksek olmakla beraber, bu oran giderek azalmaktadır. 1927 

yılında yapılan nüfus sayımı sonucuna göre, Türkiye’nin toplam nüfusunun %24.22’si 

kentsel, %75.78’i ise kırsal alanlarda yasamaktaydı. Ancak yıllar itibari ile nüfustaki 

değişim, kentsel alan lehinde bir eğilim göstermiştir. Şöyle ki, toplam nüfus içerisinde 

kentsel nüfus oranı 1950 yılında %25.04, 1970’te %38.45, 1990’da %59.01 ve 2000 yılında 

bu oran %64.90’a kadar yükselmiştir (Güreşçi ve Yurttaş, 2008: 47-48). 

1950’li yıllar, Türkiye’nin kentleşme ve yerleşme tarihi üzerinde, ekonomik 

oluşumunda, toplumsal endekslerinde derin izler bırakan ve etkileri günümüze dek 

süren köylerden kentlere doğru olan göçün başladığı, doruklarına ulaştığı ve sonra 

yavaşladığı dönemin başlangıç noktasıdır. Bu artışın kentlerin kendi iç dinamikleriyle 

açıklanamayacak kadar fazla olması sebebiyle, bu noktadan kırdan kopan nüfusun 

kentlere yöneldiği sonucuna erişilebilir. 1960 ile 1980 yılları arası dönemde kır-kent 

gelir farklarının artışı, kentlerin ekonomik ve toplumsal çekiciliğinin yükselmesi, 
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ulaşım ve haberleşmenin gelişimi gibi etkenler nedeniyle artan iç göç hareketlerinin, 

bir önceki dönemle benzerlikler gösterdiği görülmektedir. Başka bir ifadeyle bu 

dönemde de kent nüfusu giderek artmıştır. Bu artışın nedenlerinden biri köylerde 

meydana gelen dönüşümdür. Şöyle ki, 1960’lı yılların sonları ile 1980 yılının 

başlangıcını kapsayan dönemde, tarım büyük ölçüde piyasalaşmıştır. Köylerde 1940’lı 

yılların sonuna kadar yaygın olan geçimlik kesim giderek daralmış, 1970’li yılların 

sonuna gelindiğinde buğday, süt gibi temel birkaç gıda maddesi dışında geçimlik 

üretim hemen hemen sona ermiştir. Böylece tarım, büyük çapta piyasalaşmış ve 

ekonominin geri kalan kısmıyla entegre olmuştur. 1980 sonrası dönemde ise genel 

nüfusun giderek artmış olduğu ve nüfusun kentlerdeki oranının daha önceki 

dönemlerin aksine kırdaki oranından fazla olduğu, bir başka ifadeyle kır-kent 

dağılımının kent yararına (lehine) olacak şekilde farklılaştığı söylenebilir. İç göçlerin 

bu dönemden itibaren kent ağırlıklı bir yapıya dönüşmesinin nedenleri arasında; 

eğitim örgütlenmesinin kentsel alanlarda ağırlıklı olarak konuşlanması, kamu 

kesiminin ekonomi politikaları ve yatırımı özendirici politikaları nedeniyle köyle kent 

arasında ara engellerin oluşması ve aşamalı göçün başlaması, ülkede göç veren 

bölgelerdeki kentsel yapıların kırsal nitelik taşıması, az nüfuslu kentsel 

yerleşmelerdeki sermaye sahiplerinin bu mekânlardaki paranın dönüş hızının yetersiz 

kalması nedeniyle bir üst denetim merkezindeki imkânları değerlendirme arzusu gibi 

etkenler sayılabilir. 1980 yılından sonraki dönemde ülkemizdeki iç göçü büyük ölçüde 

etkileyen nedenlerden bir diğeri ise, bu yıllardan sonra Türk tarımında görülen 

gerilemedir (Özdemir, 2012: 4-8). 

KIRDAN KENTE GÖÇÜN NEDENLERİ 

Kişilerin bir ülkeden diğerine, bir bölgeden diğerine göçme sebepleri çok ve 

karmaşıktır. Geleneksel olarak ekonomik faktör temel etkileyici olmuştur. Örneğin, 

göçebelerin daha iyi yiyecek, işçilerin daha iyi iş, ailelerin maddi yaşama standartlarını 

geliştirmek için göçtükleri söylenebilir. Tarım işçisine duyulan gereksinimlerin 

azalması, kişileri kırdan iter. Öte yandan artan sanayileşme de bu kişileri geniş nüfuslu 

merkezlerdeki iş bulabilme fırsatlarına doğru çeker. Daha iyi yaşama koşullarına sahip 

olma isteği de kişileri kentlere çekmektedir. Köyden veya kırdan kentlere olan göçlerin 
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sebepleri açıklanırken, ilk olarak şehrin cazibesi, ikinci olarak ta kırın iticiliği, ifadeleri 

kullanılmaktadır. Şehrin cazibesi, şehir hayatının ekonomi, eğitim, sağlık ve refah gibi 

kişiye sağlayacağı imkân ve fırsatlarla ilgilidir. Şehir göç edenlere uzun vadede fırsat 

ve umut sunabilmektedir. Kırın iticiliği ise, tarımda makineleşme sonucu açığa çıkan 

işgücü, toprağın aşın parçalanması, kan davaları gibi olumsuzlukların kişileri göç 

etmek zorunda bırakmasıdır (Sağlam, 2006: 36-36). 

Göçlerin temel nedeni, sosyo–ekonomik imkânların dağılımında ülkenin çeşitli 

mekânsal farklılıklar göstermesi, diğer bir ifadeyle, iller ve bölgelerarası gelişme 

farklılığıdır. Bölgelerarası dengesizlik hem iç göçlerin sebebi hem de sonucu olarak 

kısırdöngüye yol açmış ve açmaya da devam etmektedir. Üretilen toplumsal refahın 

dengesiz dağıtılması hem göçe neden olmakta, hem de dengesizliği 

belirginleştirmektedir. Ayrıca, Türkiye’de yaşanan göç olgusunun temelinde, genel 

kabul görmüş bağımsız değişkenlerin kırsal kesimde daha önceden var olan dengenin 

bozulmasına ve yapısal dönüşümün başlamasına sebep olduğu savunulmaktadır. Bu 

sebepler; Türkiye’de yaşanan nüfus artışı ve nüfus artış hızına paralel olarak tarım 

kesiminde hızlı bir mekanizasyona gidilmesidir (Başel, 2007: 520-521). 

1950’li yıllarda başlayan köyden kente göç, Türkiye’nin sanayileşme sürecinin 

yarattığı iş gücüne duyulan talepten kaynaklandığı söylenebilir. Bu nedene kırsalın 

işgücü talep fazlalığı, bu bölgelerin diğer sosyo-ekonomik sorunlarına da eklenince 

kırsalda itici bir gücün oluşmasına neden olmuştur. Türkiye’deki kırsal göç hareketi 

ilk zamanlarda bir sorun olarak algılanmamış hatta bu hareketin desteklenmiş olduğu 

söylenebilir. Ancak daha sonralar özellikle kentsel bölgelerde yaşanan ekonomik ve 

sosyal problemler, köyden kente göçün bir sorun olarak değerlendirilmesine neden 

olmuştur. Bu düşüncenin etkisiyle, kırsal göçün önlenmesi yönünde bölgesel ve ulusal 

bazda birçok plan ve program hazırlanmıştır. Yapılan bütün çalışmaların temeli, 

köyden kente göçün önlenmesi veya azaltılması şeklinde iki yönlü olmuştur (Güreşçi, 

2010: 77). 

Türkiye için hem iç hem de dış göç, son kırk yılda ekonomik, sosyal ve kültürel 

hayatı belki de en derinden etkileyen bir olgu olarak göze çarpmaktadır. Ekonomik 
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kalkınma, insan gücü planlaması, kentleşme ve sosyal yapının değişiminde hayati 

öneme sahip olan iç göç olgusu, birçok ülkede olduğu gibi özellikle altyapı nedeniyle 

çok farklı problemlere yol açan bu süreç aslında interaktif bir süreç olarak görülebilir. 

Kalkınma ve ekonomik büyüme nedeniyle işgücü talebi şehirlere göçe neden olurken, 

gereğinden fazla işgücü yığılması ile birlikte bir süre sonra göç, ekonomik büyüme ve 

kalkınma önünde engel oluşturmaya başlamakta, sosyal ve kültürel hayatı büyük 

anlamda etkilemekte ve değiştirmektedir. Dolayısı ile göç ve kalkınma arasındaki 

etkileşim çok ayaklı, çok yönlü ve nedenselliği tartışmalıdır. Özellikle göç ve kalkınma 

ilişkisinin yönü, ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilmekte ve tarihsel süreç 

içerisinde değişebilmektedir (Gür ve Ural, 2004: 24). 

Türkiye’de köyden kente göçün 1950 ve somasında hızlandığı söylenebilir. Bu 

yıllar aynı zamanda Türkiye’nin çok partili hayata geçişi, sanayileşme, batıya açılma 

ve kentleşmeye başladığı dönemdir. Bu dönemin ardında, kırsal toplumda fazla olan 

nüfus baskısı ve yoksulluğun olduğu gerçeği gözden kaçırılmaması gerekir. 

Türkiye'nin 1948-1952 yılları arasında Truman Doktrinin yanında Marshall Planı 

kapsamında almış olduğu ekonomik yardımlar da önemli sonuçlar doğurmuş ve 

beraberinde söz konusu bu değişimleri hızlandırmıştır. Türkiye'nin yaşadığı bu büyük 

ekonomik ve toplumsal değişim ve dönüşüm gecikmeli de olsa kırsal bölgeleri ve bu 

bölgelerdeki en önemli yerleşim birimi olan köyleri de etkilemiştir (Güreşçi, 2011: 127-

128). 

Türkiye'de köyden kente göçün nedenleri bu düşünce etrafında üç ana başlıkta 

toplanabilir (Güreşçi, 2011: 128): 

 İtici faktörler (Köylerin ve köylülerin yoksulluğu) 

 Çekici faktörler (Kentlerdeki yeni iş sahaları ve sosyal fırsatlar) 

 İletici faktörler (Ulaşım ve iletişim araçlarındaki gelişmeler) 

Köyden kente göçün itici faktörleri arasında kırdaki tarımsal toprak miktarı ve bunun 

dağılımı ile tarımdaki makineleşme ve bazı bölgelerdeki güvenlik sorunu yer alırken; 

çekici güçlerin başında yüksek gelir ve istihdam fırsatı, ayrıca kentsel hizmetler ile 

akraba ve tanıdıklar da yer almaktadır. Göç, teknolojik gelişmelerle birlikte 
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artmaktadır. Teknolojik gelişmeler, ulaşım ve iletişimdeki gelişmelerdir. Türkiye’de 

bu alanlarda önemli gelişmeler sağlanmıştır. Bunun göçü de etkilemesi beklenir 

(Çelik, 2006: 158-165). 

KIRDAN KENTE GÖÇÜN SONUÇLARI 

Türkiye’nin 1950’den sonra ekonomik ve sosyal yönden önemli bir değişim yaşadığı 

ve bu değişimin kırsal alandaki en önemli sonucu köyden kente olan göçler olarak 

kabul edilmektedir. Kırsal nüfus baskısı ile köylerini terk eden binlerce insan kentlere 

yönelmiş ve hem kendileri hem de kent için yem bir yaşam alanını doğurmuştur. 

Köyden kente göçün sonuçları köyleri-köylüleri-kentleri ve kentlileri etkilemiştir 

(Güreşçi, 2011: 129). 

Göçle birlikte, bir yerdeki nüfusun aktif kesimi gitmekte, daha az girişimci, daha 

az dinamik kesimi kalmaktadır ve bu da net göç veren yerlerin gelişme hızlarını 

düşürmektedir. Kişinin yer değiştirmesinin sadece bir üretim faktörü olarak değil aynı 

zamanda da bir tüketici olduğu dikkate alınırsa, göç veren yerlerin bir pazar olarak 

göreli avantajlarını kaybetmekte oldukları ve bunun da gelişmeyi bir başka yoldan 

etkilediği görülmektedir. Kırsal kesimden göçlerin yeni başladığı dönemlerde iç göç 

kentteki işgücü talebini karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Kırsal kesimden göçler 

hızlanarak kentleşmede belli bir yol aldıktan sonra reaksiyon hızlı olmakta, aşırı 

kentleşme yargısıyla ifade edilen olgu başlamaktadır. Kırsal kesimlerdeki nüfusun 

kentlere gelmesi ve emeğini arz etmesi ve hatta iş bulması, bireyin kente uyum 

sağlaması için yeterli olmamaktadır (Şen, 2014: 244). 

Sanayi toplumu olma yolunda hızlı bir ilerleme gösteremeyen Türkiye’de 

meydana gelen iç göçler sonunda kentsel alanlar hızla akan kırsal nüfusu aynı hızda 

emme gücüne sahip olamamıştır. Bir yandan kırsal alanlardan akan işgücünü 

istihdam edecek sanayi aynı hızla gelişmemiş, diğer yandan kentsel alanlar gelen 

nüfusu barındıracak konut gereksinimini karşılayamamıştır. Sonuç olarak, 

gecekondularda yaşayan ve ikincil ekonomik sektörlerde geçimini sağlamaya çalışan 

bir göçmen kitlesi, kent nüfusunun ağırlıklı bir parçasına dönüşmüş; “kentleşme” ve 

“kentlileşme” farklılığı da bu çerçevede tartışılmaya başlanmıştır. Türkiye’deki 
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kentleşme, sanayileşme ile yakın ilişki içinde olmasına rağmen, sanayileşme ile orantılı 

bir gelişme göstermediği ve sanayileşmenin doğurduğu ihtiyaçlara uygun olmadığı 

için, sağlıksız ve düzensiz bir şekilde gelişme göstermiştir. Bu düzensizliğin ana 

sebeplerinden biri de hiç şüphesiz ki yoğun bir şekilde yaşanan gecekondulaşma 

sürecidir (Özdemir, 2012: 11). 

Hızlı ve çarpık kentleşme, Türkiye toplumunda bir dizi sosyal ve kültürel 

sorunlara neden olmaktadır. Kentleşmenin kültürel boyutunun ihmal edilmesi ve 

sosyal anlamda kentleşmenin oluşturulamaması kültürel çarpıklığa, boşluğa ve 

bunalıma yol açmaktadır. Kırsal alanlardan büyük kentlere göçen milyonlarca kişi için 

kırsal kültür işlevini yitirmektedir. Ancak bu kişiler kentsel kültürü de yeterince 

benimseyememektedirler. Meydana gelen bu kültür boşluğu, hızla oluşan bir 

kuralsızlık doğurmakta, toplumsal, ekonomik ve siyasal yaşamımızda ortaya çıkan 

anarşinin temeli olabilmektedir. Özellikle aile kurumunda gerçekleşen değişim, 

kuşaklar arası çatışmayı meydana getirmekte ve ciddi sorunlara yol açmaktadır (Şen, 

2014: 245). 

İç göçün Türkiye’deki sonuçları gecekonduyla sınırlı kalmamış, iç göçle beraber 

hızlanan kentleşme büyük etkileri olan bir toplumsal erozyonu da beraberinde 

getirmiştir. Bu erozyonun kırsal alanlar üzerindeki etkisi; geçim olanakları daralmış 

bu yerleşmelerde yaşayanların büyük düşlerle kentlere göçmesi, köylerin genç, 

becerikli ve girişimci öğelerini yitirmesi biçiminde yüzünü göstermiştir. Büyük 

kentlere gelenlerin çoğu, alışagelmiş oldukları çevrelerinden uzaklaşmış 

olduklarından, ihtiyaç duydukları maddi ve manevi desteklerden yoksun 

kalmışlardır. İş umuduyla geldikleri büyük kentlerde, çoğu kez bunlara 

erişemediklerini görüp; işsiz ya da gizli işsiz durumuna gelmişlerdir. Küçük köy 

topluluğunun oynadığı denetim işlevinin etkinliğini yitirmesinden dolayı, toplum için 

yararlı olmayan, hatta zararlı yollara kapılmaları olasılığı da artmıştır. Söz konusu 

toplumsal erozyonun kentlerde görülen birçok belirtileri vardır. Kentlerin 

sanayileşme seviyesinin düşük olması, kente göçenlerin kalifiye olmamaları ve göçün 

yoğunluğu ile birlikte kentlerde önemli bir işsizlik sorunu yaşanmaktadır. İç göçün 

neden olduğu toplumsal erozyonun bir diğer belirtisi de, iç göç olgusuyla hızlanan 
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kentleşme neticesinde, kentlerin gerek nüfus, gerekse alan olarak büyümesinin yol 

açtığı ulaşım ve trafik sorunlarıdır (Özdemir, 2012: 12). 

Türkiye’deki hızlı nüfus artışı ve 1950 yılından itibaren kırsal alanlardan kentlere 

doğru artan göç hareketlerinin oluşturduğu emek piyasası özellikleri, kayıt dışı 

ekonominin gelişmesinde etkili faktörlerden biridir. Kentlerde yoğunlaşan vasıfsız 

işgücü, daha az ücretle ve sosyal güvenceye sahip olmaksızın emeklerini arz etmeye 

razı olmaktadırlar. İşgücü arzı arttıkça, işverenler de kayıt dışı istihdama daha çok 

başvurmaktadırlar. Sanayileşmeye dayanmayan kentleşme, kırsal kesimlerden 

kentlere göç eden kitlelerin kayıt dışı sektör ve marjinal sektörde istihdamına neden 

olmuştur. Daha çok kırsal kesimlerden gelenlerin oluşturduğu kayıt dışı ekonomik 

sektör büyük kentlerin ekonomisine yön vermeye başlamıştır. Kayıt dışı istihdamın 

varlığı da göçün devamlılığını sağlayan bir etken olmuştur (Şen, 2014: 248). 

Türkiye’de yaşanan yoğun iç göç hareketinin beraberinde getirdiği sonuçlardan 

bir diğeri de kentlerde meydana gelen kültürel değişmeler ve uyum sorunudur. 

Kırdan kente göç eden yığınlar ilk aşamada kente beraberinde kendi yaşam 

biçimlerini, değerlerini, gelenek ve göreneklerini, ritüellerini de getirirler. Dolayısıyla 

kırdan kente bir kültürel akış gerçekleşir. Bu da kentli toplumsal ve kültürel yapının 

çözülmesi, kentte bu anlamda bir taşralaşma sürecine neden olur. Diğer yandan kente 

göç eden insanların zamanla geldikleri köylere, kasabalara kısa süreli gidiş gelişleri 

söz konusu olur ki bu gidiş gelişler, kente özgü birtakım toplumsal ve kültürel 

değerlerin kıra taşınmasına da neden olur. Zaman içinde kentler de taşralaşma 

sürecine, taşra da kentleşme sürecine doğru gitmektedir (Özdemir, 2012: 13). 

Türkiye’de yaşanan iç göçlerin önemli bir sonucu da bireysel değişmelerin 

yanında bireyin yaşadığı sosyal çevreninde değişmesi ve yeni sosyal ilişkiler içinde 

yer almasıdır. Bu sosyal sonuçlar daha çok aileler üzerinde etki yaratmaktadır. Yapılan 

bütün alan araştırmaları, göçle birlikte geleneksel köy toplumunun yapısı olarak kabul 

edilen geniş ailenin çekirdek aileye ve sosyal dayanışma kalıplarının ise kentsel 

organizasyonlara dönüştüğünü belirtmektedir (Şen, 2014: 251). 
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Hızlı kentleşme ile birlikte kentlerde daha çok çevre kirlenmesi olmaktadır. Hızla 

büyüyen kentlerde sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için temiz ve yeterli suyun sağlanması, 

havanın kirlenmesinin engellenmesi kentsel yönetimlerin gücünü aşan finans 

kaynaklarına sahip olunmasını gerekli kılmaktadır. Sağlıklı bir yaşam için gerekli olan 

kanalizasyon gibi hizmetlerin sağlanamaması insanları sağlıksız çevrenin ortaya 

çıkardığı hastalıklarla karşı karşıya getirmektedir ve dolaylı olarak da yaşam süresini 

de etkilemektedir. Kentlerdeki hava kirliliği, gürültü kirliliği, toprak kirliliği, su 

kirliliği ve çevre kirliliği insan hayatını tehdit etmekte ve oluşan bu çarpık kentleşme 

tarihi dokuyu ve doğayı yok etmektedir (Şen, 2014: 245-246). 

SONUÇ 

Türkiye’de özellikle 1950’li yıllarda başlayan ekonomik kalkınma çabaları, 

beraberinde toplumsal hareketliliği de getirmiştir. Bu hareketlilik, bireylerde yaşam 

yerini tercih etme ve sonuçta sosyal tabakadaki yerinin de değişmesine neden 

olmuştur. Türkiye’nin ekonomik-sosyal ve kültürel değişiminin en önemli 

nedenlerinden birisi de köyden kente olan göçlerdir. Bu göçler sonucu köylerdeki 

nüfus fazlalığının önemli bir kısmı kentlere doğru kaymıştır. Ancak söz konusu bu 

nüfus kentlerde zamanla giderek daha da çoğalmış ve beraberinde kırsal kökenli 

kentsel sorunları da getirmiştir. Özellikle kentsel bölgelerde suç oranın artması ve 

varoşlarda oluşan kimlik arayışı ve bunalımları Türkiye’nin göç gerçeğinin bir sonucu 

ve ürünüdür. 

Türkiye’de göçlerin birincil nedeni bölgesel dengesizlikler oluşturmaktadır. 

Fiziki şartlar ve doğal kaynakların dengesiz dağılımı yanında, ekonomik 

dengesizlikler ve sosyal dengesizlikler bölgeler arasında bir farklılaşma ve ayrışma 

oluşturmuştur. Bu dengesizlik Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde belirgin bir hal 

alarak kentlerin yaşama yeri ve çalışma yeri tercihlerin önemli derecede 

etkilemektedir. Bu nedenlerden kaynaklanan göçlerin önlenebilmesi için bölgesel 

dengesizlikleri azaltıcı politikalar uygulanması gerekir. Bu önlemler fiziki ve doğal 

şartlarla mücadelenin zorluğu göz önüne alınarak, ekonomik ve sosyal dengesizlik 

unsurlarını azaltıcı yönde olmalıdır. 
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Türkiye’nin önemli sorunlardan biri, iç göç hareketleridir. Nüfus, ekonomik 

bakımdan bölgeler arasındaki eşitsizliğe paralel olarak, dengesiz bir şekilde 

dağılmakta; daha doğrusu belli başlı kentlerde yoğunlaşmaktadır. Göç nedeniyle 

çekim merkezlerinin altyapı yatırımları yetersiz kalmaktadır. Ayrıca, ekonomik 

sorunların yanında çözümü güç, sosyal sorunlar da ortaya çıkmaktadır. Sorunların 

çözümü, ekonomik gelişmeyi ülke düzeyinde dengeli bir şekilde yaymaya yönelik 

politikaların belirlenip uygulanmasına bağlıdır. Başlangıç noktası da, “kırsal 

kalkınma” olabilir. Bu sayede nüfus, kırsal alanlarda tutulabilir. Böylece kırdan kente 

göç azaltılabilir. Göç veren yerleri ekonomik, sosyal ve kültürel bakımdan göç alan 

yerlerin konumuna yaklaştırıcı politikaların belirlenip uygulanması gerekir. Göçü 

kontrol altına alma ve yönlendirmeye ilişkin politikaların tespiti ise, göçün sebep ve 

sonuçlarının bilinmesine bağlıdır. 
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Osmanli’nın Son Döneminde Anadolu’ya Yönelik Göçlerin Siyasi, 
Kültürel ve İktisadi Etkileri: Bir Değerlendirme 

Hamza ATEŞ1 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 

GİRİŞ 

Bu bildirinin amacı, Osmanlı Devleti’nin son iki yüzyılında Osmanlı topraklarına 

yönelik dış göçleri ana hatlarıyla analiz ederek, Osmanlı Devleti ve onun idari ve 

kültürel bir devamı niteliğindeki Türkiye Cumhuriyeti üzerine yaptığı etkileri 

incelemektir. Bildiri, Osmanlı Devleti’nin son iki yüzyılındaki büyük göç 

hareketlerinin genel bir betimlemesi ile başlamaktadır. Daha sonra, dış göçlerin 

siyasi, kültürel ve iktisadi etkileri kısaca incelenmektedir. Bildiri, Osmanlı Devleti’nin 

dış göçler karşısındaki tutumunu belirleyen faktörlere ilişkin bir analizden sonra 

genel bir değerlendirme ile bildiri sona ermektedir. 

1. OSMANLI DEVLETİNİN SON İKİ YÜZYILI İÇİNDEKİ GÖÇ HAREKETLERİ 

 “19. yüzyıl tarif edilirken sıkça vurgulanan özelliklerden birisi de, göç ve sürgünlerin 

bu yüzyıl tarihindeki yeridir. Keza göç ve sürgünler, bu yüzyıl imparatorlukları ile 

geniş coğrafyalarının karakterini belirleyen ana öğelerden biri olarak, gerek 

çokkültürlü imparatorluklar, gerekse onların selefi çokkültürlü ulus-devletlerin 

tarihlerinde önemli etkilerde bulunmuşlar ve çoğu zaman da deyiş yerindeyse 

“kapanmaz” yaralar açmışlardır” (Kaynar ve Ak, 2015). 

Diğer Avrupa’nın çok kültürlü imparatorlukları gibi, Osmanlı devleti ve halkı 

için de özellikle  19 ve 20. yüzyılların birer sosyal hareketlilik yüzyılı olarak 

değerlendirilebileceği görülür. Osmanlı Devleti’nin savaşlarda art arda almış olduğu 

yenilgiler, savaş sonlarında imzalanan toprak kaybıyla sonuçlanan anlaşmalar, 

Osmanlı gibi büyük hami devletin yokluğunda Osmanlı hinterlandında Müslüman ve 

Türk ahaliye yapılan zulüm ve baskılar gibi nedenler, çoğunluğu Balkanlar, Kırım ve 

Kafkasya’dan olmak üzere çeşitli bölgelerden Türkiye’ye kitleler veya küçük gruplar 

                                                 
1 Prof. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
Bölümü, hamza.ates@medeniyet.edu.tr 
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halinde göçleri tetiklemiştir.  Böylece Osmanlı Devleti’nin son döneminde başlayıp  

Cumhuriyet döneminde de devam eden, Türkiye’nin ve etrafındaki geniş bir alanın 

demografik yapısını, kültürünü ve hatta devlet formasyonunu önemli oranda 

etkileyen bir kitlesel göç süreci yaşanmıştır. Bu göçlerden sayı ve etki itibariyle görece 

daha önemli olanlar, aşağıda kısaca özetlenmektedir. 

1.1. Kırım Tatar Göçü 

Gerileme döneminde Osmanlı topraklarına yönelik ilk kitle göçü, Kırım Tatarlarının 

1783 yılında Çarlık Rusyasının Kırım’ı ele geçirmesinden sonra Rusların baskısı 

sonucu meydana  gelen göçleridir. Tatarlar, Osmanlı-Rus savaşlarında Osmanlı 

Devletinin yanında saf tuttukları için, savaşı kazanan Ruslar tarafından büyük bir 

etnik temizlik politikasına tabi tutulmuşlardır. Kemal Karpat, Kırım savaşını takip 

eden yıllarda (1783  – 1922 arasında) Osmanlı Devleti’nin egemen olduğu topraklara 

göç eden tatarların 1.800.000 gibi çok büyük bir rakama ulaştığını ifade etmektedir 

((Karpat 2010:163). Her ne kadar, bu göçün bir kısmı Osmanlı2nın Balkanlanlardaki 

topraklarına yapılmış ise de, 1877 – 1878 Osmanlı – Rus Savaşında Rusların galip 

gelerek Balkanlardaki Osmanlı varlığını büyük ölçüde sona erdirmeleri ile birlikte, göç 

ettikleri yerlerden Anadolu’ya doğru yeniden göç etmek zorunda kalmışlardır.  

Kırım’dan tatar göçü, yirminci yüzyılda da devam etmiştir. Rusya’da gerçekleşen 1917 

devimi sonrasında SSCB’nin kurulması sonrasında da, istikrarsızlık ve ekoonmik 

sıkıntılar gibi nedenlerle tatarlar Kıırm’I terkederek Anadolu’ya gelmeye devam 

etmişlerdir. Daha sonra da Stalin’in baskıcı uygulamaları ve İkinci Dünya Savaşı yılları 

ve sonrasında sürdürülen sürgün politikası gibi nedenler, Kırım tatar göçlerinin 

devamını sağlamıştır.  

1.2. Çerkez Göçü 

Çerkez göçü de, tıpkı Kırım Tatarlarının göçü gibi dramatik sonuçları olan ve 

Türkiye’de ciddi etkileri olan bir ktşle göçü olarak görülebilir. Kafkaslarda 1830 

yılında Şeyh Şamil liderliğinde başlayan ve 30 yıl süren Ruslara karşı direnişin 

Rusya tarafından 1859 yılında kanlı bir şekilde bastırılması sonrasında Rusya, 

Kafkasya bölgesinin müslüman çerkezlerden temizlenmesi politikası başlatmıştır. 

Bu politika gereği uygulanan baskılardan kaçan Kafkasya çerkezleri, Anadolu’ya 
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göç etmeye başlamışlarıdr. Her ne kadar, Osmanlı devleti göç edenlerin sayısının 

40-50.000 arası olacağı tahmin etmiş ise de, göç dalgası giderek büyümüş ve birinci 

dünya savaşına kadar tahminen 2.500.000 civarında çerkez Anadolu’ya göç etmiştir. 

Çerkez göçü çok zor bir ortamda gerçekleştiği için, göç edenlerin 1.000.000 

civarındaki bir kısmının yolda hayatını kaybettiği düşünülmektedir. Kalan kısım 

ise, Anadolu ve Balkanlardaki değişik vilayetlere dağıtılmıştır. Ancak, Balkanlara 

yerleştirilenler, Balkanların kısa sure sonra elden çıkması sonrası yeniden göç 

ederek Anadolu ve Suriye’ye yerleşmek zorunda kalmışlardır.  

1.3. Gürcü Göçü 

Kafkasya’dan Anadolu’ya göç eden bir digger kavim de gürcülerdir. Gürcü göçü 1828 

– 1829 yıllarındaki Osmanlı – Rus savaşı sonrasında başlayarak, Birinci Dünya Svaşı 

sonrasına kadar devam etmiştir. 1977-78 Osmanlı-Rus savaşı sonrasında yapılan 1878 

Berlin Kongresi kararlarından birisi de, Rus uyruğuna geçme ya da Osmanlı 

topraklarına göç etme konusunda tercih hakkı tanınmasıdır. Bir yıl sonra Osmanlı 

Devleti ile Rusya arasında yapılan bir anlaşma ile, daha önce Osmanlı İmparatorluğu 

egemenliğinde yaşayan Müslümanlaşmış nüfusa, Rus vatandaşlığına geçme veya 

Osmanlı Devleti’ne göç etme tercihi imkanı getirilmiştir. Bu anlaşma neticesinde 1879 

ile 1921 yılları arasında tahminen bir milyondan fazla gürcü Anadolu’ya göçmüş ve 

hemen hemen hiç birisi geri dönmemiştir. Gürcü göçüyle gelenlerin evlatlarının 

günümüzde Karadeniz, İç Anadolu ve Marmara bölgelerindeki bazı il ve ilçelerde 

yoğun olarak bulundukları görülmektedir. 

1.4. Balkan Göçleri 

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde Balkanların çeşitli bölgelerinden Anadolu ve 

Trakya’ya çeşitli dönemlerde gerçekleşen bir çok göç olayı mevcuttur. En büyük 

göçler de, Balkanlarda hristiyan unsurların neden oldukları karışıklıklar ve isyanlar, 

Osmanlı-Rus savaşı ve Balkan Savaşı sonrasında meydana gelmiştir.  Balkanlardan 

göç edenler arasında çoğunluğu Türk ve Müslümanlar oluştursa da, az sayıda Türk 

olmayan müslümanlar (örneğin pomaklar, arnavutlar, çingeneler ve boşnaklar) ve 

hatta gayri müslümler de (örneğin yahudiler) bulunmaktaydı. Özellikle, kısa sure 

once Kırım ve Kafkaslardan göç ederek Balkanlara yerleştirilen Çerkez ve Tatarlar 
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da, Anadolu’ya doğru yeniden göç etmek zorunda kalmışlardır. Bu göçler ile 

gelenler, Anadolu’nun değişik uygun bölgelerine yerleştirilmişlerdir. Bu göçler, 

Balkanlardaki müslüman ve Türk nüfusunu azaltırken, Anadolu’nun nüfus 

dengesinin müslüman unsurlar lehine değişmesine katkı sağlamışlardır. Her ne 

kadar, elde kesin sayı bulunmasa da, Cumhuriyet öncesi dönemde Balkanlardan göç 

edenlerin sayısının 2- 2,5 milyon civarında olduğu düşünülmektedir. Milli 

Mücadele döneminde, mücadeleye destek vermek için gelenler olduğu gibi, 

Cumhuriyet sonrasında göç edenler de bulunmaktadır.  

1.5. Diğer göçler  

Bunların dışında çeşitli zamanlarda ve çeşitli vesilelerle Anadolu’ya Araplar, 

Polonyalılar, İran ve Kafkasya’daki çeşitli kavimler gibi farklı unsurların kitleler 

halinde veya bireysel olarak Anadolu’ya göç ettikleri bilinmektedir. Anadolu, bu 

kavimler için de muhkem bir sığınak vazifesi görmüştür.  

1.6. Cumhuriyet Dönemindeki Kitlesel Göçler 

Cumhuriyet döneminde de Anadolu’ya olan göçlerin ardı kesilmemiş, demografik 

hareketlilik devam etmiştir.  Bunlardan Yugoslavya, Bulgaristan, Suriye ve Irak’tan 

gelen göçler görece daha büyük bir sayıya tekabül ederken,  özellikle Müslüman 

olan veya Türk dil grubuna bağlı olan ülkelerden göç eden aileler de olmuştur. Bu 

göçlerden bazıları aşağıda listelenmektedir: 

o 1923 - 1949 yılları arasında Romanya’dan 100 binin üzerinde kişi  

o 1920’li yıllardan itibaren Batı Türkistan’dan siyasi ve elit ağırlıklı göçler  

o Doğu Türkistan’dan Türkiye’ye göç 

o II. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanya’sı saflarında savaşan Müslüman ve 

Türk kökenli doğu halklarından bazı grupların savaş sonrası Türkiye’ye göçü 

o 1950’ler ve 1960’larda Pakistan ve Afganistan’dan Türkiye’ye göçler  

o 1980’li yıllarda Sovyet – Afgan savaşı nedeniyle Türkiye’ye gelen Afganlılar, 

Özbekler, Uygurlar ve Kazaklar 

o Son yıllarda Rusya’da yaşayan Ahıska Türkü ailelerinden bazılarının 
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Türkiye’ye getirilmesi, 

o Saddam Hüseyin’in zulmünden kaçan bazı Iraklıların Türkiye’ye göçü 

o 1979’da yaşanan İran İslam Devrimi sonrasında, İran’dan göç eden ve sayıları 

bir milyonu bulan Azeri, Fars ve  Kürt kökenliler göçmenler 

o Son olarak Suriye’den göç eden ve sayıları 3 milyona yaklaşan göçmenler 

Bu göçlerden özellikle Kırım, Balkanlar ve Kafkasya’dan Anadolu’ya doğru 

gerçekleşenler, büyük zorluklarla gerçekleşmiştir. Göç yolunda ciddi zayiatlar 

verilmiş ve dolayısıyla göçe niyet eden herkese Anadolu’ya ulaşmak nasip olmamıştır. 

Mac Carthy’nin (1995) araştırmasından derlenen aşağıdaki tablo, bu durumu gözler 

önüne sermektedir. 

Tablo 1: Müslüman Ölümleri ve Göçü 

  Ölümler Göçe Zorlananlar 

Yunan Devrimi 25,000 10,000 (yola koyulanlar) 

1827-29 Kafkas Savaslari Bilinmiyor 26,000 (yasayanlar) 

Kirim Sürgünü 75,000 300,000 (yola koyulanlar) 

Kafkas Sürgünü 400,000 1,200,000 (yola koyulanlar) 

Bulgaristan 1877-78 260,000 515,000 (yola koyulanlar) 

1877-78 Dogu Savasi Bilinmiyor 70,000 (yasayanlar) 

Balkan Savaslari 1,450,000 410,000 (yola koyulanlar) 

1905 Kafkaslar Bilinmiyor Bilinmiyor   
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1914-21 Dogu Anadolu 1,190,000 900,000 (içteki mülteciler) 

1914-22 Kafkaslar 410,000 270,000 (yola koyulanlar) 

1914-22 Bati Anadolu 1,250,000 480,000 (yola koyulanlar) 

    1,200,000 (içteki mülteciler) 

Toplam 5,060,000 5,381,000   

Not: Kaybolan askeri erkan (subay ve erat) ve devlette çalisanlarin çogu bu tabloya 

eklenmemistir. 

Kaynak: Mc Carthy, 1995. 

2. DIŞ GÖÇLERİN ETKİLERİ 

Osmanlı Devleti’nin savaşlarda kaybedilen topraklar başta olmak üzere, dışarıdan 

Anadolu’ya meydana gelen göçlerin siyasi, iktisadi, kültürel ve toplumsal değişik 

etkileri olmuştur. Hatta, bazı alanlarda bu etkiler öylesine belirgindir ki, doğrudan 

veya dolaylı etkileri toplum ve devleti belirleyen diğer faktörlerden daha fazla 

olmuştur. Bu etkiler aşağıda özet olarak incelenmektedir. 

2.1. Nüfus Üzerine Etkileri 

Anadolu’ya dış göçlerin (tabii Anadolu’dan dışarıya göçlerle birlikte) en büyük 

etkilerinden birisi, gayri Müslimlerin nüfus olarak azalıp Müslüman unsurların nüfus 

içerisindeki oranının hızla artmasıdır. Elimizde, 19. Yüzyılda ve 20. Yüzyıl başında 

Türkiye topraklarında yaşayan halkın güvenilir bir nüfus istatistiği bulunmamaktadır. 

Çünkü Osmanlı zamanında ana ilke olarak Hristiyanlar ırk ve dillerine göre değil 

mezheplerine göre değerlendirilmekteydi. Bu durum, etnik ve dilsel farklılıkların 

çoğunlukla muammada kalmasına neden olmaktaydı (Özsu, 2011). Yine de, 

Osmanlı’nın göçlerin yoğun olarak yaşandığı 1877-78 Osmanlı-Rus savaşı sonrası 
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nüfus istatistikleri göçlerin ülkedeki nüfusun geneline ve kompozisyonuna yaptığı 

etkiyi kaba da olsa anlatmaya yetmektedir. Buna göre, 

 

“Osmanlı nüfusu 1875 yılında 19,8 milyondan 1885 yılında 24,5 milyona, 1895 

yılında ise 27,2 milyona yükselmiştir. Nüfusta %40 oranındaki bu artışın temel sebebi 

esas olarak göç ve aşiretlerin yerleşik hayata geçirilmesidir. 1874 yılında Asya 

vilayetleri (Arabistan hariç) 10,3 milyon Müslüman ve çoğunluğu Rum ve Ermeni 

olmak üzere 2,8 milyon gayr-i Müslim’den oluşmaktaydı. 1885 yılında, Anadolu’daki 

Müslüman sayısı, Kuzeydoğu Anadolu’yu (Kars, Ardahan, Artvin) Rusların almasına 

rağmen, 15 milyonun üzerine çıkmıştı. Bu dönemde Hıristiyan nüfusun fazla 

artmadığı tahmin edilmektedir.42 1800-1912 arasındaki göçler sebebiyle Türkiye’deki 

Müslüman nüfusun oranı %70’den %80’e yükselirken, Hıristiyanların oranı ise 

%21’den %17’ye geriledi” (Yıldırım, 2012: 86).  

Görüldüğü gibi, göçler sonrasında Rumların sayısında yaklaşık olarak 1914 

sayımında %2.28’lik bir azalma olmuştur. 1914 sayımında Rum nüfusta bir azalma, 

Müslüman nüfusta ise bir artış görülmektedir. Türkiye’nin toplam nüfusunda ciddi 

artışlar ortaya çıkmış, 1881 sayımına göre 1914 sayımında Müslüman nüfusun 

sayısında 3.600.000 kadar bir artış olmuştur. Bu artışın bir kısmı Balkan Savaşları’ndan 

I. Dünya Savaşı’na kadar geçen süreçte Balkan Müslümanlarının göçlerini işaret 

etmektedir (Yıldırım, 2012: 87)  

20. yüzyıla ilişkin Özsu’nun (2011) şu tespitleri dikkat çekicidir. “1927’de 

Anadolu’da yaşayan toplam 14 589 149 nüfusun 14 184 381’i Müslümandı. 1922’de 

toplam Müslüman nüfusun 11 618 550 olduğunu göz önüne alırsak bu, beş yıl için 

büyük bir artıştır. Aradaki fark 1922 ile 1925 yılları arasında Balkanlar’dan gelip çeşitli 

bölgelere yerleştirilen Müslüman iç-göçmenlerden kaynaklanmaktadır. Toplam 

Hıristiyan nüfusa gelince, 1911-12 Osmanlı sayımları Anadolu’nun toplam nüfusunun 

% 17’sinin gayri-Müslim olduğunu ileri sürmektedir. 17.5 milyonluk toplam nüfus 

içerisinde bu oran 3 milyon gibi bir sayıya tekabül etmektedir. Şüphesiz, 1927’deki 

tahmini 404 768 gayri-Müslim sayısı ile 1911-12’nin 3 milyonu arasındaki fark Birinci 



Internation Eurasia Migration Conference  
Proceedings Book 
9-13 October 2018, Turkestan, Kazakhstan   

516 

 

Dünya Savaşı’ndan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna kadar geçen süre zarfında 

çok büyük demografik ve siyasi değişimlerin yaşandığına işaret etmektedir” (Özsu, 

2011).  

Göçlerin, çokça göç alan önemli iller üzerindeki mikro etkileri de oldukça 

fazladır. Örneğin,  Edirne’de  her üç ayrı sayımda da, muhtemelen Balkan göçlerinin 

etkisiyle, Müslümanların oranlarında bir artış ve Gayr-i Müslim oranında ise az da 

olsa bir gerileme görülmektedir. Bu durum, Edirne gibi geleneksel olarak gayr-i 

Müslimlerin oranlarının görece daha yüksek olduğu yerlerde bile artık 

Müslümanların sayısının ve oranının gittikçe artmış olduğu anlamına gelmektedir. 

Çünkü 1912-1920 döneminde Balkan göçmenlerinin en fazla yerleştirildiği şehirler, 

Edirne, Aydın ve Bursa gibi illerdir. 

Başkent İstanbul’da 1881, 1906 ve 1914 nüfus sayımlarının her üçünde de sayıları 

ve oranları gittikçe artan Hıristiyanlar karşısında Müslüman nüfusun sayısında ve 

oranında çok ciddi artışlar meydana gelmiştir. “Müslümanların oranı %44’lerden %61 

gibi yüksek bir orana, gayr-i Müslimlerin oranı ise %55’lerden %38’lere düşmüştür. Bu 

oranlar, bu dönemlerde yaşanan göçlerin ortaya çıkardığı bir tablo olarak görülebilir” 

(Yıldırım, 2012).  

2.2. Siyasi Etkileri: İmparatorluktan Ulus-devlete geçiş 

Bu gelişmelerin belki de en büyük siyasi etkisi, Osmanlı’nın klasik dönemde 

uyguladığı “millet sistemi”nin çöküp, yerine ulus temelli bir modern devletin 

kurulması olarak karşımıza çıkmaktadır. İmparatorluk tipi bir yapılanmadan ulus 

devlete geçiş sürecinde, kamu kurumları da ciddi bir dönüşüm yaşamışlardır. 

Osmanlı millet sisteminin temel unsurları arasında yer alan Ermeniler ve Rumlar, yeni 

devlet anlayışının şekillenmeye başladığı 20. yüzyılın ilk çeyreğinde, büyük ölçüde 

Anadolu’yu terketmişler ve yeni gelen Müslüman-Türk göçlerle nüfus dengesinin 

Müslüman vatandaşlar lehine değişmesi, bu yeni devlet formu için gerekli toplumsal 

ve kültürel altyapıyı da hazırlamıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş ve müesseseleşme yıllarında 

uygulanan kamu politikaları, genellikle bu eğilimi desteklemeye yönelik olmuştur. 
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Türkçü tarih tezinin geliştirilip yaygınlaştırılmaya çalışılması, Türk dilinin 

geliştirilmesine ilişkin çabalar, uygulanan milli ekonomi modeli, sayıları giderek 

azalan azınlıkların Lozan Anlaşması yoluyla güvence altına alınıp, bir ölçüde 

toplumun genelinden izole edilmeleri, devlet kurumlarında azınlıklardan ziyade 

Müslüman Türk çoğunluğun istihdamına öncelik verilmesi, siyasi olarak Osmanlı 

mirasının reddedilmesi ve yeni başlangıç iddiası, hep bu politikanın birer yansıması 

görünümündedir.  Zaman zaman azınlıklara yönelik provokatif eylemlerin vuku 

bulması ve devlet bürokrasisi ile yargının bu olayların yeterince üzerine gitmemesi, 

özellikle azınlıkları hedef aldığı belli olan Varlık Vergisi gibi uygulamalar da geniş 

anlamda ülkenin nüfus yoğunluğundaki değişimin hızlandırılması amacına yönelik 

olarak görülebilir. Her ne kadar özellikle 2000li yıllardan itibaren bu politikalarda 

demokrasi ve insan hakları çerçevesinde önemli revizyonlar olmakta ise de, yine de 

devletin hakim karakterinin ciddi anlamda değişmiş olduğu söylenemez. 

“Milliyetçilik ideolojisine göre, bir devletin yönetilmesi için uygun ve gerekli 

niteliklere haiz birim, bir başka ifade ile siyasal örgütlenmenin ideal biçimi ulustur. 

Buna göre her devletin bünyesinde tek bir ulus bulunmalıdır. Bu bağlamda -özellikle 

Türkiye gibi sürece sonradan katılan devletlerde bu işlevi başarıyla gören- milliyetçilik 

ideolojisini, Sanayileşme sürecinde “bilinçli bir ulus olmayı ve oluşturmayı sağlayan; 

farklılaşmayı toplum içinden toplum dışına çıkarıp kültürel türdeşliği öngören, 

…ulusal bir ekonomi yaratan; ulus olma aşamasına ulaşma çabalarının hem bir ürünü 

hem de ideolojik aracı” olarak tanımlamak mümkündür (Uluç, 2012: 11-12). 

Dış göçlerin meydana getirdiği toplumsal yapı ve kültürel ortam değişikliğinden 

beslenen milliyetçilik politikalarının Türkiye’deki siyasi etkileri, şu başlıklar altında 

kategorize edilebilir: 

1. Bir Aidiyet Biçimi Olarak “Millet” Kavramına dayalı Osmanlı 

Vatandaşlığından Hakim ulusun üstünlüğüne dayalı ulus –devlet 

vatandaşlığına geçiş 

2. Devlet-birey ilişkilerinin dönüşümünde eşit vatandaşlık ve Türk üst kimliği 

merkezli yaklaşım 
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3. Türk kimliğinin korunup geliştirilmesi ve tüm vatandaşlara benimsetilmesi 

politikaları 

4. Yönetmek için “karıştırmaktan”, yönetmek için “ayıklama” uygulamasına geçiş 

ve değişen sürgün ve iskan uygulamaları (İçduygu, Erder ve Gençkaya, 2014). 

“Aslında, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu sosyo-politik dinamiği; 

Balkan, I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşları’yla inşa edilmiştir. Bu savaşlarda 5.5 

milyonu aşkın kayıp verilmesi ve yine aynı şekilde 5 milyona yakın göç alınması, 

Anadolu nüfusunun o dönem tahmini olarak 8.5 milyon olduğunu düşünürsek, 

Anadolu’da kurulan devletin kurucu felsefesi, siyasî-güvenlik sadakat bağlamında, 

ulusal kimliğinde o dönemin politik psikolojisi açısından Türkiye Devleti’ne karşı 

yapısal anlamda siyasî bir aidiyet sorunu yoktu. Ama yeni rejim ve cumhuriyet 

düzenine bazı geleneksel, yerel ve radikal çevrelerden dini motifli ve kısmî etnik 

kalkışmalar yeni düzenin şekli, yapısı ve yönetim anlayışına karşı olmuştur. Bu 

dönemde Cumhuriyet için Türkçü akımlar içerisinde Türkçülük, İslamcılık, Pancı:Pan-

Türkizm, Turanizm ve Anadolu eksenli Milliyetçi akımlar söz konusu olmuştur. 

Nihayetinde ise Anadolu’da kurulacak yeni Devlet’in Misak-ı Millî olarak 

adlandırılan sınırları son mecliste ulusal ant şeklinde belirlenmiştir. Bunun üzerine, 

Kemalist ulusçuluk kısmen çelişse de kendi yorumunu yani Batıcı, seküler, modern 

bir teritoryal-ülkesel millî kimlik oluşturmak istemiştir. Dolayısıyla hem etnik hem de 

Anadolu ülkesi eksenli bir millî kimlik inşa edilmek istenmiştir.” (Alakel, 2011). 

Bu dönem yaşanan Türk milliyetçiliğinin yükselişi ve ulus-devlet olma 

çabalarına verilebilecek en iyi örneklerden birisi,  1934 tarihli İskan Kanunu’dur. 

“Kanuna göre etnik olarak Türk olan, ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 

olmayanlar kolaylıkla vatandaşlığa alınabilmektedir. Etnik olarak Türk olmayanlar 

için vatandaşlık almak zorken, Türk olanlar için kolaydır. Bu kanun 2006 yılında 

değişmiş olsa da zihniyet olarak farklılık yoktur. Devlet bu dönemde göçü, ulus-

devletleşme çabaları için kullanmıştır” (Çalı, 2012). 

2.3. Toplumsal Kimlik Oluşumuna etkileri 
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Her ne kadar vatan kavramının yaygın olarak kullanılışı görece yeni ise de, kadim 

Türk-İslam geleneğinde, yaşanılan toprağa özel bir önem atfedildiği görülmektedir.  

Daha çok Ortodoks Hristiyan geleneğinde yaygın bulunan ve  dinsel otoritenin belirli 

bir coğrafî bölge ile tanımlanmasını ifade eden “kanonik toprak” anlayışının (Taştan, 

2012) bir benzeri, İslam literatüründe “Dar-ül İslam” (Müslümanların 

egemenliğindeki topraklar) kavramı ile İslam hukukuna da girmiştir. Buna göre,  

“Dâr terimini “bir Müslüman veya gayrimüslim idarecinin hâkimiyeti altındaki 

ülke” olarak tanımlayan İslâm hukuku, dâr’ın hükmünün üstünlüğe, kuvvete ve 

orada din hükmünün icrasına bağlı olduğunu kabul eder.3 “Dârü’l-islâm”, 

Müslümanların egemenliğindeki yerin ismidir ve orada Müslümanların liderinin 

(imam) sulta ve hükmü yürürlüktedir. Buna karsılık “dâru’l-harb” ise kâfirlerin 

liderinin emir ve idaresinin yürürlükte olduğu ülkedir. Dârü’l-islâm’ın her tarafı, 

İslâm devletinin tam kontrol ve egemenliği altındadır.4 Bir ülkenin “dârü’l-islâm” 

olabilmesi için ülke halkının İslâm’ı kabulü veya söz konusu ülkede İslâm 

hükümlerinin uygulanması gerekmektedir. Bir ülkenin “dârü’l-İslâm” haline gelmesi 

için aranan yegâne sart, orada İslâm hükümlerinin uygulanmasıdır”. (Taştan, 2012: 3-

4) 

Ayrıca toprağın hükümdarın malı olduğu anlayışının egemen olduğu klasik 

dönemde, “Mülk” olarak değerlendirilen ülkeye bağlılığın ölçülmesinde yerel aidiyet 

veya kültürel kodlardan ziyade hükümdara duyulan sadaka öne çıkmıştır. Bu yüzden, 

toprakları ile birlikte devletlerin de kutsal birer imge taşıdıkları görülmektedir. 

Örneğin, Kutsal Roma, kutsal Tirol, Devlet-i Aliyye gibi nitelemeler, devletin dinin ve 

tebaanın koruyucusu olmanın yanında üzerinde yaşanılan toprakların sahibi 

olmasından ve bu topraklardaki üretim, adaletin sağlanması ve vatandaşların 

korunması gibi işlevleri üstlenmiş olmasından da kaynaklanmaktadır.  

Ancak, modernleşme süreci ile birlikte bireylerin ve toplulukların sadakat ve 

mensubiyet ölçütleri de dönüşmüş, devlet yöneticisine ait “mülk”ün yerini “vatan” 

anlayışı almış, mensubiyet de din-soy-dil-kültür-ortak hafıza ve orak gelecek 

beklentisi etrafında oluşan toplumsal gruplaşmalara bırakmaya başlamıştır. 
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İnsanlarda toprak hala çok önemli ve asla kaybedilmemesi gereken, ortak hafızayı 

koruyan ve üzerinde kendi kültürü ile yaşamayı garanti eden bir unsur olarak 

varlığını korurken, toplumların atfettikleri kutsallık giderek devlet yöneticilerinden 

ziyade toprak-ulus-din üçgenine kaymıştır. Modernleşmenin devlet ve toplum 

hayatına getirdiği en büyük etkilerden birisi olan milliyetçilik-ulusçuluk, artık 

egemenliği sınırları çizilmiş bir toprak parçasına indirgemiş, ve artık “vatan” olarak  

algılanan coğrafya, Ulus-devlet perspektifinde, sınırları belirli bir toprak parçası 

üzerinde yaşamayı kabullenmenin bir meşrulaştırıcı aygıtı olmuştur.  

Tabii ki bu duruma gelmenin uluslararası konjonktür ve son birkaç yüzyıldaki 

siyasi ve toplumsal gelişmeler ile de ilgisi bulunmaktadır. 1638de yapılan Westfalya 

Barış anlaşması sonrasında uluslararası devlet düzeni oluşmaya başlamış, devletler 

artık bir çok ulusu içerisinde barındıran veya bir dinin tüm müntesiplerini içerisine 

alan imparatorluk tipi yapılanmadan uzaklaşarak, etnisite merkezli ve görece daha 

küçük bir coğrafyaya hükmeden ancak hükmettiği coğrafyada bir-örnek bir toplumsal 

yapıya dayanan bir hale bürünmeye başlamışlardır. 

Bu gelişmenin insanlık tarihi açısından bazı kazanımlarından söz edebilmekle 

beraber, toplam etki düşünüldüğünde, çok olumsuz sonuçları da olmuştur. Bu 

kategoriye giren sonuçlardan belki de en önemlisi, yeni oluşan düzende hakim ulus 

dışındaki unsurların egemenlik altındaki coğrafya dışına sürülme, etnik kıyıma 

uğratılma veya asimilasyon gibi yöntemlerle yok edilmeye veya ulus-devlete zararsız 

hale getirilmeye çalışılmasıdır. Artık yeni oluşan bu düzende kurucu-çoğunluk 

unsurlar dışındaki toplum kesimlerine yer yoktur. Çünkü, yeni oluşan devleti ve onun 

vatandaşlarını tanımlayan unsur, artık “tek ülkede tek dinsel otorite” gibi dinsel 

içerikten daha seküler  “tek ülke, tek dil, tek din, tek ulus” formülasyonuna 

bırakmıştır. Bu formülasyonu hayata geçirmenin en başat yöntemi de, maalesef 

“şiddet” olmuştur. Çünkü, geleneksel devletler, kendi otoritelerine bağlılıklarında 

sorun olmaması kaydıyla farklı din, etnisite ve kültürlerin kendi egemenlik ve 

korumaları altında bir arada yaşamalarına izin verirken, özellikle son birkaç yüzyılda 

özellikle Balkanlar, Rusya ve Kafkaslarda kurulan ulus devletler ve önceden 

geleneksel imparatorluk iken giderek ulus-devlet formasyonunu benimseyen 
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devletler, dinsel ve etnik azınlıkları kendileri için tehlike olarak görmüş ve elimine 

etme çabasına girişmişlerdir. Bu çabaların doğal sonucu, da zorunlu göç ettirme, 

asimilasyon, veya sistemli kıyıma tabi tutmadır. 

Türkiye ve Türk asıllı topluluklar açısından, 19. yüzyılda, bilhassa Balkan ve 

Kuzey ve Doğu Karadeniz coğrafyasında meydana gelen savaşların derin izleri 

olduğunu görmek mümkündür. Bu bölgelerdeki devletler, ulusçuluk akımının 

etkisiyle  “organik ayrımlar icat ederek sınırlarını, “doğal” kabul ettikleri hudutlarla 

özdeşleştirmeye çalışmışlardır. Bu nedenle tarihlerin, dillerin, geleneklerin hatta kimi 

yerde dinsel yapıların iç içe geçtiği, etnik toplulukların/kimliklerin birbirinden 

belirgin biçimde ayrışmadığı bu coğrafyada ortaya çıkan ulusçu hareketler, var 

olabilmek ve varlığını sürdürebilmek için aşırı bir tavra bürünmüşlerdir. Ulus-devlet 

modeli, Balkanlarda saf etnik-ulusal nüfusların bir kısmını sınırları dışına iterek yahut 

kendilerine yeni politik düşmanlar icat ederek var olabilmiştir” (Taştan, 2012: 6). Bu 

devletler, egemenlikleri altındaki coğrafya ile etnik köken iddialarını özdeşleştirmeye 

ve bu emellerinde önlerine çıkan etnik-dini-kültürel farklılıkları zor kullanarak 

ortadan kaldırmaya çalışmışlardır.  

Bu durumun Türk kökenli ve Müslüman unsurlara yansıması iki yönlü 

olmuştur. İlk ve olumsuz yön, yüzyıllardır yaşadıkları topraklardan ayrılmak zorunda 

kalmaları, dış göçe zorlanmaları ve bu arada mal ve can kaybına uğramalarıdır. İkinci 

yön ise, kendi etnik-kültürel-dini varlıklarının farkına varmak suretiyle bir bilinç 

geliştirmeleri ve kendi ulus-devletlerinde ve kendi (çoğu için yeni) vatanlarında 

yaşama arzusuna sahip hale gelmeleridir. Özellikle, Osmanlı Devleti’nin kaybettiği 

topraklarda yaşayan Türk kökenli ve diğer Müslüman halklar için çok uluslu ve çok 

dinli Osmanlı Devleti’nin azınlıkların kendi devletlerini oluşturmaları sonucu geriye 

kalan topraklarında bir Türk ve Müslüman devleti oluşturma, artık sınırları belirli bir 

“vatan”da özgürce ve kendi kültürel özelliklerini yaşatabilecek şekilde yaşama imkanı 

doğmuş oluyordu. Türk milli kimliğinin oluşumuna bu gelişmelerin ciddi etkileri 

olduğu yadsınamaz. 
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Nitekim, sadece Türkler için değil, daha geniş anlamda milli kimliğin 

oluşumunda, içeriğinin netleştirilmesinde ve etnik-dini bilinçlenmede savaş, göç ve 

yaygın dinsel baskı gibi olayların rolü büyük olmuştur. Ortak hafıza ve ortak 

yaşanmışlıklar, bu bilincin kazanılması kadar içselleştirilmesinde de rol oynar. 

Örneğin, her ne kadar daha önceki yurtlarında çeşitli alt kimliklerini öne çıkarmış 

olsalar da, 19. Ve 20. Yüzyıllarda Balkanlar, Kafkaslar, Kırım ve Rusya’dan 

Anadolu’ya göç eden Müslüman unsurlar, buradaki kurucu unsur olan Türk kültür 

ve kimliğini benimseyerek, onu bir üst kimlik olarak benimsemişlerdir. Üstelik, 

geldikleri coğrafyalarda sürgün, işkence, mal ve can kayıpları gibi olumsuzlukları 

yaşamış ve artık istikrarlı bir coğrafyada ve ortamda yaşama isteğini diğer taleplerin 

önüne almış gruplar olarak, bu göçmenlerin vatan, milli devlet ve milli kültür gibi 

hususlara verdiği önem daha da büyük olabilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin milli 

devlet olarak şekillenmesinde göçlerin ve dış göçmenlerin bu hissiyatlarının da önemli 

bir rolü olmuştur. 

Osmanlı İmparatorluğu için, özellikle Balkanların ve Kırım’ın çok özel bir yeri 

olduğu muhakkaktır. Bir bakıma,  bu coğrafya kanonik özelliği olan ve devletin ana 

vatan olarak kabul ettiği bir coğrafyadır. Bu nedenle, bu coğrafyaya pek çok yatırım 

yapılmış, idari açıdan Rumeli Anadolu’dan üstün kabul edilmiş, bu coğrafyaya 

ilelebet dar-ül islam olarak kalacak bir bölge gözüyle bakılmıştır. Hatta, Osmalı’nın 

imparatorluk halini almasının Balkanlar ve Güney Rusya toprakları sayesinde 

olduğunu, başkent İstanbul’u da başkenti Edirne olan bir devletin fethettiğini 

unutmamak gerekir. Bu nedenle, bu toprakların gayri müslim devletlere bırakılması 

ve buradaki Müslüman ahalinin Anadolu’ya veya doğu Trakya’ya göç etmek zorunda 

kalması, toplumsal hafızada derin bir yara açmıştır. Hatta daha da öncesinde, 

Balkanlar’daki isyanlar ve Tanzimat’ın Osmanlıcılık politikasıyla tesis etmeye çalıştığı 

eşitlikçi kimliğe karşı Türk ve Müslüman aydınlarda ulusal nitelikte bir tepki oluştuğu 

ve Osmanlı’nın “millet” sisteminin ve eşitlikçi yaklaşımının sorgulanmaya başladığı 

bile görülmektedir.  

“Türklerin vatanı, 19. ve 20. yüzyıllardaki siyasal ve sosyal gelişmeler neticesinde 

devletin mekânsal politikaları sonucunda şekillenmiştir. İmparatorluktan ulus-
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devlete doğru yaşanan dönüşümde savaşlarla kaygan ve giderek daralan bir biçim 

almış mülkün mensupları, uluslaşma neticesinde sınırları belirli bir mekânda 

konumlandırılmaya çalışılmıştır. Vatan kavramı,  yaşanan bu kaotik ortamda bir 

anlam kazanmıştır. Bilhassa imparatorluğun raison d'être’si olarak değerlendirilen 

Balkanların kaybı, imparatorluğun coğrafya, kimlik ve nüfus yapısını değiştirmiştir. 

Tarihsel vatan olarak görülen toprakların yitirilmesi, ulusun topraktan ziyade devletle 

özdeşleştirilmesi gibi patolojik bir durum yaratmıştır. Devlet, ulusçuluğun belirleyeni 

olarak kimliğin inşasında önemli bir rol oynamıştır. Türk ulusçuluğunda devlete 

atfedilen belirleyici ve yönlendirici konum, bu açıdan anlamlıdır.” (Taştan, 2012: 8). 

Bir taraftan Osmanlı Devleti’nin çeşitli savaşlarda yenilmesi ve toprak kaybına 

devam etmesi, bir taraftan da başta kaybedilen topraklarda yaşayan Müslüman ahali 

olmak üzere savaş nedeniyle meydana gelen büyük dış göç hareketleri, Türkiye 

coğrafyasında çok ciddi bir toplumsal hareketlilik meydana getirmiştir. “Artık gidecek 

başka vatan yok” algısı, özellikle göçle Anadolu’ya gelen topluluklarda bu yeni vatanı 

savunma, onu Türk ve Müslüman toprağı haline getirme ve böylece kendilerini 

güvene alma çabasına dönüşmüştür. Sığınılan toprak olan Anadolu’nun ancak 

yarıdan biraz fazlasının Türk ve diğer Müslüman unsurlardan oluşması, kalanı 

Ermeni ve Rum cemaatlerinin oluşturması, 20. Yüzyılın başlarında meydana gelen iki 

önemli toplumsal hareketliliğin, Ermeni tehciri ve mübadele olayının, arka planında 

yatan önemli saikler olarak görülebilir. Mütecanis olmayan bir toplumsal yapının 

maliyetini en fazla, Anadolu’ya dışarıdan göç etmiş topluluklar müşahede etmişlerdi. 

Bu nedenle, yeni Türkiye devletinin Türkleştirme ve tek tipleştirme politikalarına bu 

kesimlerin toplumsal destek sağladığını varsaymak yanlış olmaz. Bu nedenle, 19. 

yüzyılın ortalarında Nâmık Kemâl ve diğer Yeni Osmanlılar ile ortaya çıkan ve dış 

göçlerle önemi daha da artan ve içeriği kısmen değişen vatan kavramının Türk 

ulusçuluğunu besleyen en önemli unsurlar arasında bulunduğunu söylemek 

mümkündür.  

Öte yandan, her ne kadar yeni devletin oluşumu ve gelişiminde fazla rol 

oynamasa da, romantik Turan ülküsünün 20. Yüzyıldaki gelişiminde de dış göçlerin 

önemli bir rolü olmuştur. Çünkü, daha birkaç yıl öncesine kadar yaşadıkları Balkanlar, 
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Kırım ve Kafkasya gibi yurtlarından göç etmek zorunda kalmış, oradaki tüm mal 

varlıklarını bir çırpıda terk etmiş kitlelerde oluşan hayal kırıklığı ve üzüntüyü, ancak 

eski ata yurtlarını terk etmek zorunda kalan bir milletin yeni fethettiği yerleri vatan 

haline getirmesi, “kızıl elma” ülküsü ile bu fetih arzusunun sürekli hale getirilmesi, 

bir taraftan da eski yurtların da bir gün özgürlüklerine kavuşması ve böylelikle eski 

ve yeniyi kaynaştıracak ve kesintisiz bir Türk coğrafyasının oluşması ideali 

unutturabilirdi.  “Turan ülküsü”nün Türk kamuoyunda yaygın olarak yer bulmasının, 

Balkan savaşları ve Kırım-Balkanlar-Kafkasya büyük göçlerinden sonraya denk 

gelmesi, bu nedenle rastlantı olmaktan uzaktır. 

Dış Göçlerin Türk idari-siyasi yapısına etkisi, 5 başlık altında incelenebilir 

(Taştan, 2012):  

I. Savaş, Toplumsal Seferberlik ve Ulusal Bilinç 

II. Biz Bize Yeteriz: Etnik Dayanışma ve Ulusal Ekonomi Yaratma Projeleri 

III.  Ulusal Bilinç: Biz ve Ötekinin İnşası 

IV. Ulusçu Tarih Yazımının Doğuşu 

V. Emperyal Vatandan Muhayyel Vatan’a Ulusal Vatanın Biçimlenişi 

2.4. İktisadi etkileri 

Bu göçlerin toplumsal ve iktisadi yapısı da, ilk anda düşünülenden çok daha fazla 

olmuştur. Eski ermeni veya Rum mahalleleri dışarıdan göç eden Türk ve Müslüman 

unsurlarla dolmuş, ülkenin Hristiyan unsurlarının ticari, sanatsal ve diğer iktisadi 

katkılarını göçle yeni gelenler zaman zaman dolduramadığı için, ülkede kapitalist-

liberal iktisadi sistemi işletecek elit kadroların eksikliği hissedilmiştir. Çünkü ticaret 

ve sanatla uğraşan Rum, Yahudi ve Ermeniler sınır dışına çıkarken, daha çok tarım ve 

hayvancılıkla uğraşan Müslüman göçmenlerin bu alanları doldurması oldukça zor 

olmuştur. Bu durum, ülkedeki kalkınma ideolojisini liberal sistemden devletçiliğe 

doğru kaydırmıştır. Bu göç hareketlerinin ülkedeki tapu ve kadastro sisteminden yerel 

hizmetlere kadar pek çok alanda kamu hizmetlerine ve kamu yönetimine de etkileri 

olmuştur. 
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1950’li yıllara kadar göç, bir devlet politikası olarak kullanılmıştır. Osmanlı’nın 

son dönemlerde meydana gelen ve insan zayiatının fazla olduğu Osmanlı-Rus Harbi, 

Balkan Harbi, Çanakkale Harbi ve 1. Dünya Harbi gibi savaşlar ve  sonrasında gelen 

İstiklal Harbi nedeni ile ülke nüfusu, özellikle de çalışabilir erkek nüfus azalmıştır. Bu 

eksiğin göçle gelenler yoluyla kapatılması, devletin temel bir önceliği olmuştur. 

Nitekim bu politikanın olumlu sonuçları gözle görülür şekilde ortaya çıkmış olup, 

Anadolu ve devletin diğer topraklarında başta ziraat olmak üzere, iktisadi faaliyetlerin 

insan kaynağı eksikleri nedeniyle çok fazla aksamaması, göçle gelenler sayesinde 

olmuştur. Çünkü, göçle gelen göçmenlerin önemli bir kesimi, geldikleri ülkenin tarım 

sektöründe istihdam edilen kişiler olup, bunlar geldikleri ülkelerin görece ileri üretim 

tekniklerini Türkiye tarımının gelişmesi için kullanmışlar ve dolayısıyla ülke 

ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamışlardır. Ayrıca, dış göçün zorluklarını yaşamış 

olan göçmenlerin, tasarruf eğilimlerinin yüksek oluşu, göçmenlerin ekonomiye yük 

olmadan mülk sahibi olmasını sağlamıştır. 

Osmanlı topraklarına gelen göçmenlerin hepsinin aynı şekilde karşılandığını ve 

aynı sosyo-ekonomik etkileri oluşturduğu söylenemez. Mesela Kırım’dan gelen 

göçmenler arasında, nüfuzlu kişiler ve tüccarlar ciddi bir yekûn tutuyordu. Bu 

kişilerin, yanlarında getirdikleri altın ile ticarete atıldıkları ve iş adamları olarak kısa 

sürede yerleştikleri bölgelerde elitler arasına karıştıklarını görmekteyiz. Balkanlar’dan 

gelenler ise çoğu toprak sahibi kimseler olduklarından bunların bazıları orta Anadolu 

topraklarına bazıları ise Ege kıyılarına yerleştirilmiştir. Patates gibi yeni ürünlerin 

Anadolu tarımında yaygınlaşmasını sağlayan bu göçmenler, yeni tekniklerle 

Anadolu’daki tarım ekonomisini canlandırmışlardır. 

Öte yandan, Türkiye devletinin kuruluşunda ve şekillenmesinde göçmen lider 

ve aydınların rolü de önemlidir. Başta Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu 

Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Osmanlı Devleti’nin son yüzyılı ve Cumhuriyet 

idaresinin ilk döneminde gerek siyasi, gerek askeri ve gerekse entelektüel alanda etkili 

olmuş adın ve liderler arasında kendisinin veya ailesinin yaşadığı bölgelerin savaşlar 

sonucu elden çıkması sonucu Anadolu veya Doğu Trakya’ya göçmek zorunda kalmış 

liderlerin büyük etkisi olmuştur. Bu liderlerin aile hafızalarında kendi yaşadıkları 
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topraklar, bu toprakların kaybediliş hikayesi, yaşadıkları acılar ve bir gün bu 

topraklara geri dönebilme ümidi hep var olmuştur. “Göçmen kökenli liderler” olarak 

kategorize edilebilecek bu kesimin zihin dünyalarında bir taraftan ata topraklarını geri 

alma, bir taraftan da Anadolu ve Doğu Trakya topraklarında güvenli ve müreffeh bir 

yaşamı garanti altına almak için devletin bu toprakların da kaybı sonucu 

doğurabilecek siyasi ve askeri risklerden kaçınmasını sağlama gibi bir ikilemi 

yaşadıklarını tahmin edebilmek zor olmayacaktır. Türkiye’nin son birkaç yüzyıldaki 

siyasi tarihini anlamak için, burada bahsedilen psikolojiyi iyi anlamak gerekmektedir. 

3. OSMANLI DEVLETİ’NİN DIŞ GÖÇLER KARŞISINDAKİ TUTUMU 

Yukarıda bahsedilen dış göçlerin büyük çoğunluğu, Osmanlı devletinin gerileme ve 

savaşlarda toprak kaybetme döneminde gerçekleşmiştir. Bu nedenle, bu dönemde 

devletin göçler karşısındaki tavrının bilinmesinde fayda bulunmaktadır. Her şeyden 

önce,  Osmanlı Devleti'nin, Kafkasya'dan Anadolu'ya yönelik göçleri, öteden beri 

desteklediği görülmektedir. Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu zor iktisadi ve 

toplumsal şartlar bilindiği halde, Kırım, Kafkasya ve Balkanlardan kitleler halinde 

gerçekleşen göçler konusunda Osmanlı devletinin bu olumlu tavrının altında en başta 

bu insanların ezilmelerinin ve kıyıma uğramalarının önlenmesi gibi insani bir endişe 

yatmakta idi. Bununla beraber, Osmanlı’nın dış göç politikasına yön veren başka siyasi 

ve iktisadi nedenler de bulunmaktaydı ki, bunların başlıcaları şöyle kategorize 

edilebilir  (Erkan, 1996): 

a- İşgücü ve asker sayısının artırılması arzusu 

b- II. Abdülhamid'in Pan-İslamist (Müslüman ahalinin hamisi olma) politikası 

ve Osmanlı makamlarında bulunan Hilafet kurumunun tüm 

Müslümanların Osmanlı devletine sığınma ve yardım talep etme hakkını 

içermesi 

c- Ülkedeki nüfus dengesini Türk ve Müslüman unsurlar lehine değiştirme ve 

böylelikle kalan azınlıkların da bağımsızlık taleplerini engelleme amacı 

d- Osmanlı Devletinden kadim bir politika olarak göç isteklerinin hep olumlu 

karşılanması politikasının varlığı. 
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Bu nedenleri siyasi ve iktisadi olarak ikiye ayıran Akıncı (2013), ekonomik 

nedenleri şöyle özetlemektedir: “Osmanlı Devleti’nin kırsal kesimindeki nüfus, 17. 

yüzyıldan itibaren hastalık, kıtlık, savaş, kötü yönetim gibi nedenlerden dolayı hızla 

azalmaya başlamıştı. Tarımsal üretimin yoğun bir şekilde yapılabilmesi için kırsal 

kesimdeki nüfusun artması gerekmekteydi. Muhacirlerden çok az sermayesi olanlara 

1857’de çıkarılan “Muhacirin Kanunnamesi” gereğince toprak verildi. Bu kişiler 

Anadolu’da yerleşirlerse 12 yıl, Rumeli’de yerleşirlerse 6 yıl vergi ve askerlik 

hizmetinden muaf tutulacaklardı. Yerleştikleri yerde toprağı islemek ve 20 yıl boyunca 

satmamak ve oradan göç etmemek zorundaydılar”. 

Siyasi nedenlerin başında ise, ülkenin elde kalan topraklarında nüfus dengesini 

Müslüman ve Türklerden yana değiştirmek, böylelikle azınlıkların bulundukları 

topraklarda isyan ederek ülkenin toprak kaybetmesi için giriştikleri çabaları etkisiz 

kılmak arzusu gelmekteydi. “1827’de Kafkaslar’dan, 1827’de Kırım’dan, 1878’de ise 

Rumeli’den başlayıp günümüze kadar devam eden göçler, farklı coğrafyalardaki 

Osmanlı tebaasının Anadolu’ya yerleşmesi anlamına gelmekteydi. Anadolu’nun 

nüfusu 1850 ile 1882 arasında %42 artmıştı. Bu artışta göçlerin etkisi çok olmuştur. 

Göçler sonucunda hem göçmenlerin hem de yerleştikleri yerin ahalisinin 

kimliklerinde ve sosyal yaşamında önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Bu 

dönemde hem göçmenler hem de yerleşik hayata geçmemiş olan göçmenler devlet 

eliyle iskâna tabi tutulmuşlardır. Bu sayede bir taraftan tarımsal üretimde büyük artış 

sağlanırken, diğer taraftan da merkezi yönetimin etkinliğinin ve kontrolünün artması 

sağlandı. Bütün bu gelişmeler sonucunda Anadolu’da yeni bir siyasi varlık olarak 

modern öncesi denilebilecek bir millet ortaya çıkmaya başladı” (Akıncı, 2013). 

Bununla beraber, Osmanlı Devleti'nin dış göçlerle ilgili politikasının sınırsız bir 

kabul olarak kabul edilemeyeceği, uygulamada göçmen kabulü için bazı ilke ve 

şartların konmuş olduğu görülmektedir. Bu ilke ve şartlar, özellikle Kafkasya’dan 

kitlesel göçler konusunda sıkı olarak uygulanmıştır. Zaten, devletin imkanlarının 

sınırsız bir göç ve iskan için yeterli olmadığı da bir gerçektir.  Ancak Osmanlı 

Devleti’nin bu zor şartlarda bile, devletin çıkarları ile göçmenlerin çıkarları arasında 
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bir denge arayışında olduğu kabul edilmelidir. Yukarıda belirtilen ilke şartlar (Erkan, 

1996), şöyle özetlenebilir:  

1- Göçmenlerin Müslüman olması, (Müslüman olmayan göçmenler için durumlarına 

ilişkin özel kararlar verilmektedir) 

2- Göçmenlerin arasına gayri müslim unsurlar ve ajanların karışmasını önlemek 

amacıyla  Osmanlı Devleti'nce kurulacak bir komisyon tarafından bizzat yerlerinde 

görüldükten sonra göç hareketinin gerçekleşmesi 

3- Göçmenlerin  Osmanlı vatandaşlığına geçmeyi ve gerektiğinde önceki 

vatandaşlılarından feragat etmeyi kabul etmeleri 

4- Göçmenlerin Osmanlı Devleti'nin belirleyeceği iskân alanlarında yerleşmeyi kabul 

etmeleri ve mümkün olduğunca kendilerine yetecek bir iktisadi hayat kurmaları 

(örneğin devletten üretim araçları, kendilerine verilenden daha fazla toprak veya para 

talep etmemeleri)   

5- Hem göçmenlerin zor durumda kalmaması, hem de devletin gerekli planlamaları 

yapabilmesi için, ülke topraklarına göç etmek isteyenlerin göç sürecinden önce devleti 

haberdar etmeleri, devlet tarafından belirli planlamalar yapıldıktan ve iskân 

edilecekleri şehir belirlendikten sonra göç etmeleri,  

Bu genel ilke ve şartlar altında, Osmanlı Devleti’nin kendi göç politikasına uygun 

düşen göç taleplerini genellikle kabul ettiği, bu ilkeleri koymanın amacının da göçü 

engellemekten ziyade düzenlemek ve devletin imkânları ile dengelemek olduğu, 

devletin yurtdışındaki soydaşları ve dindaşları karşısında sorumluluk hissiyle hareket 

ettiği görülmektedir. Uygulanan iskân politikasında ise, göçmenlere şefkat ile birlikte, 

bazı siyasi ve iktisadi zorunlulukların da dikkate alındığı anlaşılmaktadır. Bu 

zorunluluklar arasında iç güvenlik meselesi, arazi darlığı, yabancı müdahalelerinin 

önlenmesi, stratejik bölgelerde nüfus yoğunluğunu değiştirme politikası ve 

göçmenlerin özellikle nüfus yoğunluğu azalmış taşrada iskânları ve böylelikle ziraatın 

canlanmasının amaçlanması dikkati çekmektedir.  
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Cumhuriyet dönemindeki göçler içi de hemen hemen aynı gerekçe ve politikalar söz 

konusudur. 

SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME 

Göç, Türk tarihi açısından her zaman önemli bir siyasi-kültürel-toplumsal-iktisadi 

etkileri büyük bir olgu olmuştur. Türk tarihi, bir bakıma Orta Asya’dan başlayan ve 

halen süren bir göç serüveninin de tarihidir. Bu göçler, Osmanlı Devleti’nin son birkaç 

yüzyılına kadar genellikle Türk ve Müslüman unsurların yeni fethedilen yurtlara göçü 

veya iskanı şeklinde olur iken, Osmanlı Devleti’nin savaşlar sonucu toprak kaybetmesi 

ile birlikte, kalan ülke topraklarına tersine göç süreci başlamıştır. Bu göçler, daha çok 

kitlesel göçler şeklinde olup, gönüllü olmaktan ziyade mecbur kalınan, çile ve 

zorluklar içerisinde gerçekleşen ve çekici güçlerden ziyade itici güçlerin etkisi altında 

gerçekleşen göçlerdir. Bu itici güçler arasında savaşların sonrasında gerçekleşen 

katliam, yağma, tecavüz gibi yıldırma olayları; yerel halkın yaşadıkları yerleri terk 

etmesine yönelik baskılar; ayrımcı uygulama ve tecritler; sürgünler ve zorla 

asimilasyonlar başı çekmektedir.  

Osmanlı toprakları üzerindeki büyük tersine kitlesel göç olayları, 1771’de 

Kırım’ın Ruslar tarafından işgali ile başlamış, çeşitli dönemlerde Balkanlar ve 

Kafkasya’dan meydana gelen göç dalgaları ile süregelmiştir. Bu eğilim, Cumhuriyet 

döneminde de devam etmiştir.   2010lardaki Suriye’den kitlsel göç, bu topraklara 

göçün ileride de süreceğinin bir işaretini sunmaktadır. Görüldüğü gibi, Osmanlı 

Devleti’nin gerileme dönemi ile başlayan Anadolu’ya göç hareketi, bu toprakların 

kaderinin göç ile çizildiğini göstermektedir.  

Tabii olarak, böylesine büyük çaplı göç olaylarının siyasi, toplumsal, kültürel ve 

iktisadi yansımaları da olmaktadır. Anadolu topraklarında yaşayan halkın çoğunluğu 

için göç olgusu kadar belirleyici bir sosyal olgu yok denecek kadar azdır. Nitekim, 

hem Anadolu hem de Rumeli toprakları, son birkaç yüzyıl içerisinde adeta boşalıp 

yeniden dolmuştur. Bu da, kültürel çeşitlilikten milli kültür politikalarına geçişe, 

devletin imparatorluktan ulus-devlete evrilmesine, 19. Yüzyılda yarıya yakını gayri 

Müslüm azınlıklardan oluşan Anadolu ve Trakya topraklarının yeni gelen göçlerin ve 
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mübadele ve tehcir gibi uygulamaların da yardımıyla Türkleşme ve 

müslümanlaşmasına, kamu kurum ve politikalarının çok kültürlülükten ayrılarak 

Türkçü bir çerçeveye oturtulmasına kadar birçok önemli dönüşüm için temel 

gerekçeyi oluşturmuştur.  

Son 150 yılda Kırım, Kafkasya ve Balkanlar başta olmak üzere, Anadolu’ya 

yapılan göçler genellikle büyük acılar çekilerek, pek çok risk ve zorluklarla baş 

edilerek ve önemli ölçüde trajik insan kayıpları verilerek gerçekleşmiş göçlerdir. Bu 

nedenle, göç eden nüfus ile Anadolu’ya yerleşen nüfus arasında, aradaki insan 

kayıpları nedeniyle büyük farklar bulunmaktadır. Bu durum, göç edenlerin Türkiye 

devleti ve Türk halkına minnet ve bağlılık duygularının yüksek olmasına ve Türk üst 

kimliğinin benimsenmesine ciddi katkı yapmıştır. Ancak, her ne kadar göçle gelen 

nüfusta kayda değer bir uyum sorunu görünmese de, farklı kültürel kimliklerin 

kaynaşmasının birkaç nesil alabilecek bir süreç olduğu unutulmamalıdır.  
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