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Gazeteciler Cemiyeti 9. Köy e-dergisi, 
kurumun Avrupa Birliği finansmanıyla 
yürüttüğü Demokrasi için Medya, 
Medya için Demokrasi (M4D) 
Projesi Serbest Çalışan Gazetecileri 
Güçlendirme Destek Aracı ve Norveç 
Büyükelçiliği'nin finansmanıyla 
yürüttüğü 9. Köy Haber Merkezi 
Projesi desteğiyle yayımlanan haberleri 
aylık olarak sizlere sunuyor. 

Meslek yaşamında onuncu bir köyü 
olmayan birçok gazeteci dizi, araştırma 
ve haber yazılarını 9. Köy’de paylaşıyor.

Yıllarca yazılarını “Dokuzuncu Köy” 
isimli köşesinde okurla buluşturan ve 
bu ismi kullanma iznini Gazeteciler 
Cemiyeti’ne veren merhum Gazeteci-
Yazar Bekir Coşkun’u saygıyla anıyoruz.

Yazılar tamamıyla Gazeteciler Cemiyeti 
sorumluluğu altındadır. Avrupa 
Birliğinin ve Norveç Büyükelçiliğinin  
görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.
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Gazeteciler Cemiyeti, 10 Ocak 1946’da gazeteciler 
Mekki Sait Esen, Niyazi Acun, Aka Gündüz, Bilal Akba, 
Adil Akba, Sebahattin Sönmez ve Muvaffak Mene-
mencioğlu tarafından kuruldu. Cemiyetin kuruluş 
amacı, basın organlarındaki gazetecileri bir araya 
toplamak, mesleki ve sosyal hakları geliştirmek, 
mesleğin gerekliliği olan hak ve özgürlükleri savun-
mak olarak belirlendi.

Kurucu başkanlığı üstlenerek 1946-1956 yılları arasın-
da Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı’nı yürüten Mek-
ki Sait Esen’in ardından 1956-1957 döneminde eski 
kontenjan senatörlerinden Ecvet Güresin cemiyet 
başkanlığını üstlendi.

Kudret gazetesi kurucusu ve sahibi Gazanfer Kurt’un, 
1959 yılına kadar Gazeteciler Cemiyeti’ne başkanlık 
yapmasının ardından bu görevi 1960 yılına kadar 
Atilla Bartınlıoğlu üstlendi. CHP’nin eski Milletveki-
li Altan Öymen, 1960 ve 1961 yıllarında sürdürdüğü 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı görevini 1961 yılında 
İbrahim Cüceoğlu’na bıraktı. Akis dergisi yönetici ve 
yazarı Metin Toker ise, 1957 yılında yedi ay 53 gün ha-
pis yatmasının ardından 1962 yılında Gazeteciler Ce-
miyeti Başkanlığı’na getirildi.

Ekspres gazetesi kurucu sahipliğini yapan Doğan 
Kasaroğlu, 1963 - 1968 döneminde Gazeteciler Cemi-
yeti Başkanı olarak görevi devralmasından sonra TRT 
Genel Müdürlüğüne atandı.

Yenigün, Ulus, Ankara Telgraf, Ankara Ekspres, Dün-
ya gazetelerinde yazı işleri müdürlüğü, yazarlık, 
başyazarlık ve Genel Yayın Yönetmenliği yapan Bey-
han Cenkçi, bu süre içerisinde beş yıl boyunca Gaze-

teciler Sendikası başkanı olarak görev aldı. 1960 yılı 
öncesi bir buçuk yıl hapis cezası alarak bazı meslek-
taşları ile birlikte cezaevine giren Cenkçi, 1969 yılın-
da Gazeteciler Cemiyeti başkanı seçildi. 1992 yılına 
kadar Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olarak görevini 
sürdürdü. Cenkçi, 24 yıllık Başkanlığı sırasında Cum-
huriyet Senatosu Kontenjan Senatörlüğü de yaptı.

1971 yılında Son Havadis gazetesinde mesleğe 
başlayan Nazmi Bilgin, Güneş gazetesi sahipliği ve 
Yazı İşleri Müdürlüğü görevini üstlendi, daha son-
ra Dünya gazetesinde Haber Müdürü olarak görev 
yaptı. Bilgin, Tercüman gazetesinde Parlamento 
ve Cumhurbaşkanlığı muhabirliği görevlerini de 
yürüttü. TRT-2’nin kuruluşunda yer aldıktan sonra 
TRT’ye, beş yıl “Uzman Haberci” ve “Genel Müdür 
Danışmanı” olarak hizmet verdi. Bilgin 1992 yılında 
ittifakla cemiyet Genel Başkanı seçildi. 1996 yılında 
kuruculuğunu üstlendiği Türkiye Gazeteciler Feder-
asyonu’nda Genel Başkanlık görevi yapan Bilgin, bu 
görevi 2009 yılına kadar sürdürdü. 

BRT televizyonunun Ankara temsilciliği görevini de 
yapan Bilgin, Unesco Türkiye Milli Komitesi üyeliği ve 
Denetçiliği görevinde de bulundu. Basın İlan Kuru-
mu Genel Kurul üyeliği, Türk Silahlı Kuvvetleri Elele 
Vakfı Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu üyeliği ve 
Reklam Kurulu üyeliği görevlerini de sürdürüyor. 

Türkiye’nin çok partili siyasi hayata geçişiyle, daha 
açık bir deyimle, çoğulcu demokrasi dönemiyle yaşıt 
ve koşut olan Gazeteciler Cemiyeti, bir avuç gaze-
teci üye ile çıktığı yolu, sevgi ve mesleki dayanışma 
ile pekiştirmiş, 2000’i aşkın üye sayısı ve bağımsız 
mali gücü ile bugün, Türkiye’nin en eski, en büyük 
ve saygın meslek kuruluşlarından ve sivil toplum 
örgütlerinden birisidir.

Cemiyetimiz, 1946 yılındaki kuruluşundan bu yana 
her zaman cumhuriyet, çoğulcu demokrasi ile ifade 
ve basın özgürlüğü başta olmak üzere özgürlükler-
in yılmaz bekçisi oldu. Gazeteciler Cemiyeti üyeler-
ine aşıladığı bu güvenle ülkemizin mesleki ve diğer 
önemli kurumları arasında hak ettiği yeri aldı.

Gazeteciler Cemiyeti



Gazeteciler Cemiyeti tarafından Norveç Büyükelçiliği 
desteğiyle 1 Eylül 2022 – 1 Eylül 2023 tarihleri arasın-
da yürütülecek olan “9. Köy Haber Merkezi” projesi-
nin amacı; 2022 yılında İngiltere Büyükelçiliği 
desteğiyle hayata geçirilen ve bağımsız bir haber 
platformu olarak yayın hayatına başlayan 9. Köy 
haber portalını güçlendirmektir. 

9. Köy Haber Merkezi projesi aynı zamanda eği-
tim misyonu da üstlenmekte, bu yönüyle medya 
örgütleri tarafından yürütülen diğer projelerden 
ayrılmaktadır. Proje kapsamında üçer aylık periyot-
larla seçilecek toplam 30 genç gazeteciye projede 
görev alan Editörler tarafından mesleki eğitim ver-
ilecektir. Usta-çırak ilişkisiyle ilerlemesi planlanan 
bu eğitim süreci boyunca her bir gazetecinin 9. 
Köy web sitesi ve 24 Saat gazetesinde yayınlanmak 
üzere toplam 12 haber/yayın hazırlaması beklen-
mektedir. Proje boyunca genç gazeteciler tarafın-
dan 360 haber/yayın hazırlanacaktır. Gazetecilerin 
haber takibi için şehir dışına çıkmaları adına seya-
hat ve konaklama bütçesi ayrılmıştır. Her gazeteci 
ortalama 3 kez şehir dışı seyahate çıkabilecektir. 
Genç gazetecilere haber/yayın başına 600 kron te-
lif ödemesi yapılacaktır. 

Proje kapsamında Gazeteciler Cemiyeti’nin uzak-
tan eğitim platformu olan GC Akademi’ye (https://
egitim.gc-tr.org/) yüklenmek üzere 5 farklı konu 
başlığında eğitim videosu çekilecek, videoyu çek-
en uzmanlar ile ayrıca birer oturumluk (hibrit) 
atölye çalışmaları düzenlenecektir. Eğitim video-
larının ikişer aylık periyotlar ile çekilmesi beklen-
mektedir. Proje kapsamında ayrıca, 150 haber/
yayın için 750 kron telif ödemesi de yapılacaktır. 
Bu haber/yayınların; yaş sınırlaması olmaksızın, 
yurt çapında çalışan serbest gazeteciler tarafından 
hazırlanması planlanmıştır. 150 haber/yayın; 5 eği-
tim programı kapsamında hazırlanacak ve her eği-
tim programına (mümkün olduğunca farklı) 30’ar 
gazeteci seçilecektir. 

Eğitim konu başlıkları aşağıda verilmiştir:

- Dezenformasyon ve azınlıklar
- Hak odaklı gazetecilik 
- Gazeteci hakları – yasal boyutuyla gazetecilik 
- Medya ve engelliler
- Toplumsal cinsiyet ve medya

Eğitim misyonuyla öne çıkan ve yeni mezun 
gazeteci adaylarını sektöre hazırlamayı hedefley-
en proje kapsamında aylık söyleşi/seminerler de 
düzenlenecektir. Bu söyleşilere yurt çapından 
kıdemli gazeteciler davet edilerek, genç gazete-
cilerin ağ oluşturmalarına katkıda bulunulacaktır. 
Proje boyunca 9 söyleşi/seminer düzenlenecektir. 
Pandemi koşulları el verdiği sürece fiziki olarak An-
kara’daki Basın Evi’nde düzenlenecek söyleşileri 
çevrim içi takip etmek de mümkün olacak. Söyleşi 
konuları gündem bağlantılı olabileceği gibi; yeni 
medya, hak odaklı gazetecilik veya uluslararası il-
işkiler üzerine de olmaktadır. 

9. Köy Haber Merkezi Projesi



Gazeteciler Cemiyeti tarafından Avrupa Birliği (AB) 
finansmanıyla, demokrasinin güvencesi olarak Tür-
kiye'de çoğulcu medya ve özgür basının güçlendir-
ilmesi için ilk defa Ocak 2019’da hayata geçirildi ve 
Nisan 2022’ye kadar devam etti. Demokrasi için Me-
dya/ Medya için Demokrasi projesinin yeni dönemi 
ise 1 Temmuz 2022 tarihinde başladı. Projenin yeni 
dönemi 2025 yılının Temmuz ayına kadar sürecek.

Projenin genel hedefi: Demokrasinin güvencesi 
olarak Türkiye'de çoğulcu medya ve özgür basının 
güçlendirilmesidir. 

Projenin özel hedefleri: Birinci hedef toplumda 
çoğulcu ve özgür medyanın toplum tarafından 
destek gördüğü ve farkındalığın arttığı bir zemin 
oluşturulması, ikinci hedef ise, gazeteciler arasında 
dayanışmanın güçlendiği ve gazetecilerin kendini 
güvende hissettiği bir zeminin oluşturulmasıdır.

Proje kapsamında yürütülen faaliyetler genel hatları 
ile aşağıdaki gibidir:

Proje kapsamında yıllık Basın Özgürlüğü İzleme 
Raporları ve altı ayda bir Medya Ortamının İzlenmesi 
Raporları yayınlanmaktadır. Bu raporlar üniversitel-
ere, medya kuruluşlarına, devlet kurumlarına, ilgili 
tüm sivil toplum örgütlerine, AB Komisyonlarına, 
Türkiye'deki AB ülkelerinin elçiliklerine ve gazetecil-
ere dağıtılmaktadır.

Sivil izleme kapsamında veri toplama ve bilgi 
ağlarının geliştirilmesi için Türkiye’nin her bölge-
sinde durum değerlendirme toplantıları yapılmak-
tadır.  Değerlendirme toplantıları, fiziki ve çevrim-
içi katılım olanaklarının sağlandığı hibrit yöntem 
ile düzenlenmektedir. Toplantılar, mevcut ağların 
birleştirilmesi, iş birliği fırsatlarının arttırılması, gö-
zlem kapasitelerinin genişletilmesi ve yerel me-
dya sivil toplum örgütleri ile gazetecilere ulusal ve 
uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunma-
ları için değerli fırsatlar sunmaktadır. Bu toplantılar 
yerel basının katkılarıyla basın ve ifade özgürlüğü 
raporlarına içerik sağlamaktadır.

Proje kapsamında yazılan yıllık medya izleme rapor-
ları ve yıllık konferanslarda yayınlanan mütalaa bel-
gelere dayanarak, medya ortamının iyileştirilmesi 
ve ifade özgürlüğü için kulis faaliyetlerinin yapılması 

amacıyla Ankara'daki devlet kurumlarına düzenli zi-
yaretler yapılmaktadır.

Önceki dönemde, uluslararası savunuculuk eylem-
lerinin yürütülmesi kapsamında Avrupa Birliği, Avru-
pa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve ilgili sivil toplum 
örgütlerine ziyaretler düzenlenmiş, bu kurumlarla 
projenin “Medya İzleme Raporları” paylaşılmıştır 
ve yeni proje döneminde de paylaşılmaya devam 
edilmektedir.

Proje her yılının sonunda belirlenen bir tema ile ulu-
sal bir konferans düzenlemektedir. Yıllık konferanslar 
sektör temsilcileri, gazeteciler, akademisyenler, 
gazetecilik öğrencileri ve destek programları fayda-
lanıcılarının katılımına açıktır. Katılımcılar doğrudan 
davet ve açık çağrı yoluyla seçilmektedir.

Proje kapsamında her sene bir tane “Gazetecilik 
Mesleği Onur Ödülü” verilmektedir. Bu ödül, Türk 
basınına senelerce kendini adamış, ifade ve basın 
özgürlüğüne önemli katkılar sağlamış, uzun yıllar 
boyunca başarılı bir şekilde mesleğini yapmış gaze-
teci veya medya kuruluşlarına emeklerini takdir et-
mek amacıyla verilmektedir.

Gazeteciler Cemiyeti’nde bir Basın Evi oluşturulmuş-
tur. Bu Basın Evi, program hedef grubunun bir araya 
gelebileceği, stüdyo ve toplantı salonu ile birlikte bil-
gisayarlardan, yazılımdan ve uzmanlık desteğinden 
faydalanabileceği bir ortak çalışma alanı içermek-
tedir. Gazeteciler Cemiyeti-Basın Evi’nde “Stüdyo 
Cemiyet” isimli tam teçhizatlı bir stüdyo alanı bu-
lunmaktadır. Stüdyo Cemiyet, gazetecilere çalışabi-
lecekleri ses geçirmez bir alan, kamera, yeşil ekran, 
prompter, görsel stüdyo mekânından bağımsız bir 
radyo/podcast alanı sağlamaktadır. Stüdyo Cemiyet 
gazeteciler için tamamıyla ücretsiz hizmet vermek-
tedir.

Basın Evi'nde gazetecilere yönelik bir dizi kapa-
site geliştirme eğitimleri verilmektedir. M4D Proje-
si aynı zamanda medya alanında faaliyet gösteren 
sivil toplum örgütleriyle iş birliğini güçlendirmek 
ve gazetecilerin kapasitelerini arttırmak için yerel 
eğitimler de düzenlemiştir. COVID-19 salgını öncesi 
fiziki gerçekleştirilen bu kapasite geliştirme eğitim-
leri artık Gazeteciler Cemiyeti’nin “GC Akademi” isi-
mli çevrimiçi eğitim platformundan verilmektedir. 
Bu eğitimlere 7 gün 24 saat ulaşılmakta ve herkesin 
erişimine ücretsiz açıktır. Eğitim platformuna ulaş-
mak için tıklayınız.

Sektördeki gazetecilerin dayanışma içerisinde ola-
bilmeleri, ağ kurabilmeleri ve paylaşım yapabilmeleri 
için Basın Evi’nde haftalık olarak gazeteci buluşma-
ları gerçekleştirilmektedir. Buluşmalar hibrit yön-
temler kullanılarak düzenlenmektedir.

Demokrasi için Medya, Medya 
için Demokrasi Projesi

https://egitim.gc-tr.org/
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Bu dosyada yer alan haberler “Hak Odaklı Gazetecilik: Sınır 

ve Göç Haberciliği” eğitimi kapsamında telif desteği almaya 

hak kazanan gazeteciler tarafından üretilmiştir. Sınır ve 

Göç Haberciliği konusundaki çevrim içi eğitim videoları, 

gazeteci Hale Gönültaş tarafından hazırlanmış olup eğitim 

kapsamında, eğitime katılan gazetecilerin sınır ve göç 

haberciliği konusunda bilgi sahibi olmaları hedeflenmiştir.
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Türkiye resmi olarak yaklaşık 3,9 
milyon mülteciye ev sahipliği yapı-
yor. Farklı Ortadoğu ülkelerinden 
ülkeye farklı gerekçelerle insan göçü 
devam ediyor ülkeye. Van ise 294 
km’lik sınır hattıyla farklı Ortadoğu 
ülkelerinden batıya gitmek isteyen 
mülteciler için doğu yakasındaki 
en önemli kavşaklardan. Mülteciler, 
çoğu kenti transit geçerken bir kıs-
mı da kentte kalarak yaşamına de-
vam ediyor. Gerçek rakamlar bilin-
mese de kentte resmi kayıtlara göre 
şu sıralar 7 bin Afgan mülteci yaşa-
makta ve bunların yüzde 40’nın ka-

dın olduğu tahmin edilmekte. Yine 
İran İslam Cumhuriyeti’nin baskıcı 
rejiminden kaçan önemli bir sayıda 
İranlı yaşamakta.

Mülteciler, geldikleri yerlerde ol-
duğu gibi burada da önemli zorluk 
ve ihlallerle yüz yüze kalıyor. Kent-
teki göçmenler sağlıktan eğitime, 
ekonomiden sosyal uyuma birçok 
alanda önemli sorunlar yaşıyor. Yine 
yolculuk sırasında yaşanan kaza, de-
port, insan kaçakçılarının kendileri-
ne dönük şiddete varan tutumu gibi 
ihlaller de göçmenlerin karşılaştığı 
önemli sorunlardan.

Bozulan ekonomi ve Taliban 
tehditleri göçe zorluyor 

S. M.* isimli kadın ve çocukları, 
2018 yılında Afganistan’ın Gazni 

Van’da yaşayan Afgan aile:

Geçinmekte zorlanıyoruz

Taliban’ın baskısından 
ve ekonomik sorunlardan 

dolayı 2018 yılında 
Afganistan’dan göç 

ederek Van’a yerleşen 
aile hem kente uyum 

sağlamaya çalışıyor hem 
de geçinemediklerini 

söyleyerek yardım 
çağrısında bulunuyor.

Şenol Balı
14 Aralık 2022

https://9koy.org/vanda-yasayan-afgan-aile-gecinmekte-zorlaniyoruz-1412221121.html
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vilayetinden gelerek Van’a yerleşi-
yor. Merkezi hükümete yakın olma-
sından dolayı kocasının Taliban’dan 
gördüğü tehditler ve ekonomik so-
runlar aileyi göçe zorluyor. S.M. ülke-
deki yaşamları hakkında şu sözleri 
kullanıyor: ‘’Kocam ve 5 çocuğumla 
beraber Gazni’nin bir ilçesinde ya-
şıyorduk. Kocam gündelik işlerde 
çalışıyordu. Geçinmekte zorluk yaşı-
yorduk bir de kocam sürekli rahatsız 
ediliyordu. Bir defasında hastaneye 
giderken Taliban yolumuzu kesti ve 
kocamı götürerek 15 gün gözaltında 
tuttu ve serbest bıraktıklarında el 
tırnaklarını çektiklerini gördük.‘’

M. yaşanan bu olaydan sona ül-
kede kalmanın güvenli olmadığını 
söylüyor ve çıktıkları yolculuğu şu 
sözlerle anlatıyor; ‘’Eşimin yaşadık-
larından sonra eşim ve çocuklarım-
la beraber ülkeden çıkmaya karar 
verdik. Önce İran’ın Şiraz kentine, 
oradan Tahran’a ve en nihayetinde 
Türkiye sınırına geldik. Tüm yolcu-
luğumuzu anlaştığımız kaçakçı dü-
zenledi. Kalabalık bir grupla bazen 
yürüyerek bazen de araçla yolculuk 
yaptık. Özellikle sınırı geçtiğimiz 
zaman çok zorlandık. Bir bodrum 

katında kaldık, birkaç gece ve her 
gün bir defalığına biraz ekmek ve yo-
ğurt veriliyordu bize. Çocuklarım zor 
günler geçirdi.‘’

Kaçakçılar eşliğinde 16 gün 
süren zorlu yolculuktan sonra 
kente varıyorlar 

Ülkeden çıktıktan 16 gün son-
ra Türkiye’ye vardıklarını söylüyor 
M. Vardıktan sonra yine kaçakçılar 
tarafından bir eve götürülüyorlar 
ve bir süre de burada bekletiyorlar. 
M., onları sınırdan alan kaçakçının 
kendilerine ''Sizi bu evden başka 
biri alacak ve Ankara'ya götürecek.’’ 
dedikten sonra ayrıldığını söylüyor. 
Ancak M.’ye göre  iki üç gün daha 
beklemelerine rağmen almaya gelen 
veya soran olmamış.

Şöyle devam ediyor M., ‘’Birkaç gün 
çocuklarım ve eşimle beraber park-
larda kaldık, sonra orada denk gel-
diğimiz bir Afgan bizi evine götürdü. 
Bir iki gün orada kaldıktan sonra 
tanıdık birkaç kişiden para istedik 
çünkü hiç paramız yoktu.‘’ 

Aile, biraz para bulduktan sonra 
tanıştıkları diğer Afgan üzerinden 
kent merkezindeki eski bir apart-

manda bir daire buluyor ve oraya 
yerleşiyor. Baba, Afganistan’da ol-
duğu gibi burada da gündelik işlerde 
çalışarak evin geçimini sağlamaya 
çalışıyor. 

M., dört yıldır burada çok zor şart-
larda yaşamlarını sürdürdüklerini 
dile getiriyor. Okul hayatına baş-
layan farklı yaşlardaki üç çocuğu 
okuma yazmayı öğrenmiş ancak ül-
kesinde okul yüzü görmediğini söy-
leyen M., birkaç cümle dışında he-
nüz Türkçe öğrenememiş. M., bunu 
kent sakinleriyle iletişim sağlaya-
mamasına ve dışarı pek çıkmaması-
na bağlıyor. 

Anne M., kentte iş olanaklarının 
sınırlı olmasından yakınıyor. Eko-
nominin kendilerini oldukça zorla-
dığını aktaran M., içinde bulunduk-
ları durumun görünmesini istiyor ve 
yardım çağrısında bulunuyor. 

• S.M.’nin talebi doğrultusunda 
isim bilgileri ve yüzünü gösteren 
fotoğrafları kullanılmamıştır

4 yıl önce kocası ve 5 çocuğu ile beraber Van'a 
gelen M. isimli Afgan kadın



8 

Ocak 2023 / Sınır ve Göç Özel Sayısı

Beyin göçünün 
Türkiye’ye faturası ağır
Türkiye son yıllarda “doğu”dan milyonlarla ölçülen sayılarda göç alırken, iyi eğitimli, 
yetişmiş insan birikimini hızla “batı”ya kaptırıyor. Türkiye İstatistik Kurumu iki yıldır 
uluslararası göç istatistiklerini yayınlamıyor. 2019'da yayınlanan son verilere göre 
84.863 Türk vatandaşı yurt dışına taşındı ve en büyük grubu 25-29 yaş arası kişiler 
oluşturdu.

Son yılların en ciddi ekonomik kri-
zi yaşanırken, hızla artan enflasyonla 
eriyen ücretler karşısında hayal kırık-
lığına uğrayan birçok genç Türkiye’den 
ayrıldı. Daha birçoğu ise yurt dışına 
gitmenin hayalini kuruyor. Kaybedilen 
bu vasıflı iş gücü Türkiye’yi gelişmiş 
ülkelerin gerisine itiyor. 2019 yılından 
bu yana akademi, mühendislik, yazı-
lım geliştirme ve bankacılık gibi mes-
leklerde yurt dışına taşınan gençlerin 
sayısında ciddi bir artış yaşanmakta. 
Kesin rakamlar elimizde olmasa da 
Türkiye çok ciddi bir beyin göçü ile kar-
şı karşıya. Göç eden insanların giderek 
gençleştiğini görüyoruz.

Gelecekte kendilerine yer 
göremiyorlar

Türkiye gibi ülkelerden gelişmiş 
ülkelere beyin göçü aslında eski bir 
haber, tarih boyunca olmuştur. An-
cak bu kez sebep siyasi. Gençler, ül-

Ramazan Eles
14 Aralık 2022

kenin geleceğine olan inançlarını 
kaybetmek üzereler ve o gelecekte 
kendilerine yer göremiyorlar.

Türkiye’de 6 yıl önce üniversite ha-
yatını yarıda bırakan ve daha sonra 
Almanya’nın Berlin kentine göç edip 
Reliability Engineer (Güvenilirlik Mü-
hendisi) olan Yiğit Güneli, “Şu anki 
mevcut koşullarda Türkiye’ye dönüp 
çalışmak istemem. Türkiye şartları-
na göre çok iyi kazanan arkadaşlarım 
var fakat buradaki yasal güvenceler, 

yan haklar, iş ve hayat dengesi çok 
iyi.” diyor. Şu anki haliyle Türkiye’ye 
dönmek istemem diyen Güneli, “Ülke 
genelinde gerçekten kullanışlı, güzel 
kaldırımlar yapabilmeye başlarsak 
dönerim” diyor. “Bu sorunun çözümü-
ne kadar daha binlerce sorunun çözül-
mesi gerektiği için aslında kolay kolay 
dönmem” diye de ekliyor.

Kalpler ve akıllar hala Türkiye'de 
Son yıllarda TL’deki değer kaybın-

dan dolayı maaşının azaldığını belir-
ten İstanbul Teknik Üniversitesi Bil-
gisayar Mühendisliği bölümü mezunu 
Yasin Tek, “Türkiye’deki her geçen gün 
daha fazla artan siyasi gerilimden, 
ekonomik sorunlardan ve oluşan an-
lamsız düzenden dolayı ben de ABD’de 
iş aramaya başladım. Yaklaşık iki haf-
ta sonra kabul aldım ve ABD’ye taşın-
dım.” diye ifade etti. 

Oluşan bu kriz ortamından dola-
yı birçok arkadaşının da yurt dışına 
taşındığını belirten Tek, “Neredeyse 
tüm sınıf arkadaşlarım da ya baş-
ka ülkelerde iş bulup oralara taşın-
dı ya da taşınmak için iş arıyorlar”  
diyor. 

https://9koy.org/beyin-gocunun-turkiyeye-faturasi-1412220342.html
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“Tekrar Türkiye’ye dönüp burada ça-
lışmak ister misin? Sorusuna Tek, “El-
bette kendi ülkemde çalışmak ve yaşa-
mayı çok isterim. Kalbim ve aklım her 
zaman Türkiye’de. Ailemi, arkadaş-
larımı ve yemekleri özlüyorum ama 
kendime böyle bir kötülüğü de yapmak 
istemiyorum” diyor. 

Büyük ekonomik kayıp
Beyin göçü sadece gelişmekte olan ül-

kelerde değil, gelişmiş ülkelerde de ar-
tan bir endişe haline geliyor. Vasıflı iş-
çilerin hareketliliği, küresel ekonomik 
rekabet gücünü en üst düzeye çıkarma-
ya ve yüksek vasıflı işgücü eksiklikleri-
ni ortadan kaldırmaya yönelik küresel 
bir yetenek savaşına yol açtı. 

DEVA Partisi Genel Başkan Yardım-
cısı Prof. Dr. Mustafa Ergen, soruları-
mızı yanıtlarken şöyle dedi:

 “Dünya hızla değişiyor. Teknoloji te-
melli, girişimcilik temelli bir dönüşüm, 
dünyanın son 250 yıldır sanayi ekono-
misi ile şekillenmiş dinamiklerini yeni-
den şekillendiriyor. Yeni ekonomi ve top-
lumsal hayat, 'kazananın her şeyi aldığı' 
monopol ekonomisinin önünü açıyor. 
Monopol ekonomileri, yeteneklerin ve 
finansmanın merkezileşmesini berabe-
rinde getiriyor ve gelişmiş ülkeler bun-
ları kendi sınırları içine hızla çekiyorlar. 
Bu devinim bütün ülkelerin önünde bir 
tehdit olarak durmaktadır. Önceki yıl-
larda kontrollü gerçekleşen beyin göçü 
özellikle gözde konularda, vasıflı çalı-
şanların gelişmiş ülke istihdam piya-
sasının bir parçası olmasını kontrolsüz 
bir şekilde hızlandırmıştır. Ülkemizin 
ekonomik ve kalkınma politikaları ola-
rak, bu sürece hazırlanmamasının so-
nuçlarını görüyoruz. Ötesinde adalet ve 
eğitim noktasında hazırlıksızlığımız ise 
umutsuzluğu beraberinde getirmiş ve 
beyin göçünü hem vasıflı hem de vasıf-
sız çalışanlar için 'kalp göçüne' çevirmiş-
tir.” dedi. 

Özellikle Bilgi Teknolojileri sektö-
ründe çalışan kişilerin göç etmesinin 
Türkiye ekonomisi üzerindeki olası et-
kileri ile ilgili olarak Ergen, “Bilgi Tek-
nolojileri sektörü konusunda iki şekil-
de göç görüyoruz. Fiziksel göç ve sanal 
göç yani fiziki olarak ülkemizde ikamet 
ederek ama uzaktan çalışarak yabancı 
istihdamın parçası oluyorlar. Bilgi Tek-
nolojileri personelimizin en nitelikli 
tabakasının 'göç' etmesi ister istemez 
kritik istihdam sağlayan sektörleri sek-
teye uğratmaktadır. Büyük firmalar her 

ne kadar alttan istihdam ile doldursa da 
kalitede düşüklük görmekteler, küçük 
firmalar (startup) ise çalışmalarına sek-
te vurmuşlardır.” dedi.

“Topluma hızla demokrasi 
ve ekonomi açısından umut 
vermeliyiz”

Tersine göçü kontrol almayı ve Tür-
kiye’nin cazibe merkezi olması için 
parti olarak eylem planları hazırla-
dıklarını dile getiren Ergen, “Topluma 
hızla demokrasi ve ekonomi açısından 
umut vermeliyiz ve ülkelerinin gele-
ceğine güvenmelerini sağlamalıyız. 
Bugün dolar/lira noktasında dezavan-
tajımızı hızla avantaja döndürmeli ve 
bizden istihdam çeken şirketleri ikna 
ederek ülkemizde yazılım evleri kur-
malarını teşvik etmeliyiz. Hızla dina-
mik ve özerk üniversite modeline geç-
meli ve istihdamda arz talep dengesi 
ile ilerlemeliyiz. Artık istihdam sadece 
yerel değil küresel ve o vizyonda eğitim 

Beyin göçünün ülkelere maliyeti:

sistemimizi yenilemeliyiz.”
“Teknoloji startuplarımızın bu de-

vinimde zarar görmemesi için gerekli 
teşvikleri çıkarmalıyız. Bunların öte-
sinde tersine beyin göçünün ötesini 
hedeflemeliyiz. Yani sadece kendi va-
tandaşımızın geri dönmesi değil, her 
kalifiye kişinin ülkemizde yaşayarak 
bir istihdam piyasasının parçası olma-
sını hedeflemeliyiz.” 

“Parti olarak ülkemizin cazibe mer-
kezi olması için eylem planları hazır-
lıyoruz. 22 farklı alanlardaki eylem 
planı ile kollektif bir biçimde ülke-
mizin bu yeni dünyanın bir parçası 
ve çekim merkezi olması için hangi 
atılımları yapacağımızı kamuoyu ile 
paylaşıyoruz. Eğitim ve adalet siste-
minden dijital dönüşüme, kalkınma-
ya, sağlık ve ulaştırma gibi alt yapı 
dahil olmak üzere her yönüyle ele 
alınmış bir sürecin her yönden tesisi 
hızla gerekiyor. Aksi halde fırsat pen-
ceresini kaybederiz!” dedi.
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Türkiye'nin düzensiz göç tablosu: 
Asıl hedef Avrupa

Türkiye Ortadoğu’da süren 
iç karışıklıklar, terör, ve 

baskıcı rejimlerin etkisiyle 
son 10 yılda büyük bir göç 

dalgasıyla karşı karşıya 
kaldı. Ekonomik refah 

ve huzurlu bir yaşam 
arayışıyla ülkelerini 

terk eden göçmenlerin 
Avrupa öncesinde ilk 
durağı Türkiye oldu. 

Yasal olarak gelme 
imkânı bulamayan kişiler 

göçmen kaçakçılarıyla 
anlaşarak Türkiye’ye 

girebildi, girdikten sonra ya 
yakalandılar ya da sınırda 

girişleri engellendi. Pek 
çoğu kaçakçılar tarafından 

kandırıldı. Fakat kimileri 
için süreç böyle işlemedi. 

Ege kıyılarına gelebilmeyi 
başaran ya da halihazırda 

Türkiye’de bir süre yaşayıp 
da Avrupa’ya geçmeyi 

hedefleyen bu insanlar 
göçmen kaçakçılarıyla 

anlaşıp kurtuluş umuduyla 
tehlikeli yolculuklara çıktı, 
pek çok göçmen bu uğurda 

yaşamını yitirdi.

Songül Karadeniz
16 Aralık 2022

Türkiye, 2020 yılı verilerine göre 
toplam 6,1milyon mülteciye ev sa-
hipliği yapıyor. Özellikle 2019 yılın-
da en yüksek seviyesine ulaşan göç 
oranı 2020’de pandeminin etkisiyle 
hızlı bir düşüş yaşadı. 

Mültecilerle Dayanışma Derneği 
(Mülteci Der) Genel Koordinatörü Pı-
rıl Erçoban, son durumu şu cmleler-
le ifade etti:

“Pandemi döneminde hem düzenli 
hem düzensiz hareketler uluslarara-
sı çapta çok azaldığı için sayılar da 
geriledi. Ancak pandemi etkisi ha-
fiflemeye ve bu konudaki önlemler 
azalmaya başladığından,  Afganis-
tan’da Taliban'ın kontrolü ele ge-
çirmesi, Irak ve İran’daki olaylar da 

https://9koy.org/turkiyenin-duzensiz-goc-tablosu-asil-hedef-avrupa-1612221104.html
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eklenince doğu sınırından girişler 
yeniden hızlandı.”

Düzensiz Göçte Pandemi Etkisi 
Azalmaya Başladı

Göç İdaresi Başkanlığı’nın verile-
rinde yıllara göre yakalanan düzen-
siz göçmen sayısı, 2005-2022 yılla-
rı arasında en düşük seyrini 32 bin 
667 kişiyle 2010 yılında gösteriyor. 
2019 yılı ise 454 bin 662 sayısıyla en 
yüksek orana sahip. Küresel ölçekte 
etkisini gösteren korona virüs salgı-
nıyla birlikte bu sayı hızlı bir şekilde 
düştü. 2020 yılında toplam sayı 122 
bin 302’ye kadar geriledi. Sonrasın-
da pandeminin ilk etkileri gerileyin-
ce,  sayılar da yeniden giderek arttı. 
17 Kasım 2022’ye kadar işlenen ve-
rilere göre bu yıl toplam 253 bin 607 
düzensiz göçmen yakalandı. 

2018 Sonrası En Yoğun 
Düzensiz Göç Afganistan’dan

Yıllara göre yakalanan düzensiz 
göçmenlerin uyruk dağılımına ba-
kıldığında iç siyaseti karışık olan 
ülkelerden daha fazla göç aldığımız 
görülüyor. Suriye iç savaşının etkisi, 
2014-2017 yılları arasındaki düzen-
siz göçmen sayısından anlaşılıyor. 
2018 ve sonrasında Afganistan uy-
ruklu düzensiz göçmen sayısında 
belirgin bir artış göze çarpıyor. Yine 
iç siyasetinde karışık durumların ve 
sivil ölümlerinin yaşandığı Afganis-
tan’dan zorunlu bir göç halinin oldu-
ğu istatistiklere yansımış durumda. 
Düzensiz göçün en yoğun yaşandığı 
ülkelerin belirgin özelliği bu ülke-
lerde karışık iç siyaset, terör olayları 
ve baskıcı rejimin sorununun etkin 
oluşu. Düzensiz göçün en yoğun ya-
şandığı 2019 yılı verilerine göre; 201 
bin 437 Afganistan, 71 bin 645 Pa-
kistan, 55 bin 236 Suriye ve  90 bin 
613 diğer ülkeler uyruklu göçmen 
yakalandı. 

Kaçtıkları Rejime Dönme 
Endişesi

Mülteci Der Genel Koordinatörü 
Pırıl Erçoban, Türkiye’den çıkışlarla 
ilgili temel motivasyonu da değer-
lendirdi: 

“Türkiye, 2018’in sonundan beri, 
bu yıl daha da bariz bir şekilde Suri-
ye’den ve diğer ülkelerden gelenlerin 
kayıtlarının alınması konusunda 
ciddi bir kısıtlama uyguluyor, yeni 

Veriler 
Ne diyor ?
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gelenlerin kayıtları alınmıyor. Bir şe-
kilde eski kayıtlarında sıkıntı çıkanlar 
örneğin izinsiz şehir değişikliği gibi 
nedenlerle kayıtlarını kaybetti. Veri-
len geçici koruma veya uluslararası 
koruma kimlik kartlarını yitiriyorlar 
bu kayıt dışılık ve geleceğine ilişkin 
belirsizlik mülteciler için önemli bir 
faktör. Kaydolmayınca ne olacak in-
sanlar veya kayıtları silinince? Bir 
diğer çıkış motivasyonu ise Esad reji-
miyle tekrar ilişkilerin kurulması ve 
Suriyelilerin Suriye’ye geri gönderil-
mesi yönündeki söylem. Muhalefetin 
baskısı, nefret söylemiyle birleşince 
hükümetin buna karşı aldığı önlem 
“geri göndereceğiz, sınırlarımızdan 
insanların girişine izin vermiyoruz” 
diye şekillendi.  Esad rejimiyle iliş-
kilerin düzeleceğine dair söylemler, 
Suriye’den gelen mülteciler açısından 
“ne olacağız biz, kaçtığımız o rejime 
geri mi gönderileceğiz, onların eline 
mi terk edileceğiz” şeklinde ciddi bir 
endişe kaynağı. Dolayısıyla bu du-
rum, insanların Avrupa’da şanslarını 
deneme yönündeki eğilimlerinde de 
bir yükselmeye neden oldu.” 

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın ya-
yınladığı tüm denizlere ait düzensiz 
göç istatistiklerinde en yüksek oran 
Aylan bebeğin de hayatını kaybettiği 
2015 yılında kaydedildi. 91 bin 611 
düzensiz göçmen sayısının istatistik-
lere yansıdığı 2015’te hayatını kaybe-
den göçmen sayısı ise 279. Hayatını 
kaybeden göçmen sayısının en yoğun 
olduğu yıl 2016 iken, kurtarılan dü-
zensiz göçmen sayısının en yoğun ol-
duğu ikinci veri 2019’da gerçekleşti. 
Yakalanan organizatör sayısı  en fazla 
282 kişiyle 2022 yılında oldu.

Mültecilere Yönelik Nefret 
Söylemi Endişe Kaynağı

Hem muhalefet hem de iktidarın iç 
siyasetin bir aracı olarak mültecileri 
kullanılmasının toplumda mültecile-
re yönelik ayrımcılığın ve nefret dilini 
keskinleştirdiğini belirten Erçoban,-
şunları söyledi: 

“Günlük hayatta insanların okulda, 
evde, işte, sokakta bu ayrımcılık ve 
nefret diliyle daha fazla karşılaşma-
sı bir korku ve endişe kaynağı oldu. 
İnsanlar Türkiye’de artık günlük ya-
şamlarında huzurlu değil,  bir takım 
önlemler var. Örneğin mahallelerin 
kapatılması, adres kontrolleri gibi 
ve bir de tabii ekonomik durum. Tür-

kiye'deki ekonomik durumun gittik-
çe kötüleşmesi zaten en altta ezilen 
mültecileri  temel ihtiyaçlarını bile 
karşılama imkanından yoksun bırak-
tı. Bunların hepsi birleşince, uzun sü-
redir Türkiye’de olsalar ve bir şekilde 
toplu uyum içinde yaşamaya çalışsa-
lar bile siyasi, ekonomik ve toplumsal 
alanda gördüğümüz bu çaresizlik in-
sanları Avrupa’da şanslarını deneme-
ye doğru itiyor.” 

“Avukata Erişip İtiraz Edebilen 
Çok Az”

Düzensiz çıkış esnasında tespit edi-
len göçmenlerin Geri Gönderme Mer-
kezleri’ne (GGM) alındığını belirten 
Pırıl Erçoban, sonraki süreci de anlat-
tı:

“Bu merkezlerde ülkeyi terke da-
vet yazılarıyla salıveriliyor veya sınır 
dışı kararıyla karşı karşıya kalıyorlar. 
İnsanların 15 gün veya bir ay içinde 
ülkeyi terk etmeleri isteniyor ama 
nasıl terk edecekler, nereye gidecek-
ler? Kaçakçılara verilen bir para da 
var. Bu ücretleri bazen 3, 4 denemeyi 
geçene kadar çıkmak gibi koşullarla 
anlaşarak veriyorlar. Dolayısıyla bıra-
kılınca tekrar tekrar deneme yolunu 
seçiyorlar. Bir de tabi itiraz haklarını 
pek fazla kullanmıyorlar çünkü ço-
ğunun avukata erişimi yok. Sınır dışı 
kararına itiraz etmek için mahkemeye 
başvurmanın yasal süresi 7 gün gibi 
kısa bir süre. Bize ya da BM Mülteciler 
Yüksek Komiserliği’ne erişim konu-
sunda bilgi edinebilirlerse ulaşıyorlar. 
Biz de barolara ihbarlarını yapıyoruz. 
İzmir Barosu adli yardım görevlendir-
mesi yapmak konusunda gerçekten 

takdir edilebilecek bir düzeyde ama 
başka pek çok baro neredeyse bu ko-
nuda adli yardım görevlendirmesi 
yapmak istemiyor. Bazen bütçe ye-
tersizliği bazen kapasite yetersizliği 
bazen de ayrımcılık nedeniyle kısıtlı 
olan adli yardım bütçelerini sadece 
vatandaşları için kullanmayı tercih 
ediyorlar. Bu gibi nedenlerle avukata 
erişip itiraz edebilen maalesef çok az.”

Mülteci Der Genel Koordinatörü Pı-
rıl Erçoban Göç İdaresi’nin göçmen-
lere yönelik tutumuyla ilgili şunları 
kaydetti: 

“Göç İdaresi, -2022 yılının 11 aylık 
döneminde 248 bin 727 kişinin ül-
keye girişi engellendi- diye övünerek 
açıkladı. Afganistan'a Pakistan'a kaç 
charter seferi düzenlendi, kaç kişi sı-
nır dışı edildi bu seferlerle gibi. Bütün 
bunlarda en büyük sıkıntı bu sınır dışı 
edilen 101 bin 574 kişiyle ülkeye giri-
şi engellenen yaklaşık 250 bin kişinin 
iltica ihtiyacı, zulüm riski olup olma-
dığıyla ilgili değerlendirme yapılma-
dan büyük oranda düzensiz göçmen 
olarak kabul edilip bu uygulamalara 
tabi tutulması. Bu sınır dışı ve ülkeye 
sokmama durumu hep oluyor aslında 
ama mesela bu yıla kadar göç idaresi 
bu rakamları açıklamazdı. Şimdi yük-
selen muhalefet ve nefret söylemine 
karşı -biz sınırlarımızı koruyoruz ba-
kın bunları yapıyoruz, kaç kişiyi sınır 
dışı ettik, kaç kişinin girişini engelle-
dik- diye neredeyse her hafta düzenli 
olarak bu bilgilendirmeleri yayınla-
maya başladı. Göç İdaresi muhalif ke-
simlerin ya da mültecilere düşman 
kesimlerin eleştirilerini bu şekilde 
karşılamaya çalışıyor.”
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İstanbul’un kalbi olan Fatih ilçesinde 
de çok görülen Suriyelilerin günlük me-
saisine, yaşamlarına ışık tuttuk. Kendi-
leriyle beraber ailelerini ve hayallerini 
İstanbul’a getirme çabasındaki bu in-
sanlarla Fatih’te konuştuk.

Fatih Sultan Mehmet’in emriyle mi-
mar Atik Sinan tarafından inşa edilen 
Fatih Camii, İstanbul’un kadim ilçesi 
Fatih’in kalbi olarak kabul ediliyor, Fa-
tih Sultan Mehmet’in türbesi ile pek 
çok devlet ve bilim adamının mezar-

İstanbul’daki Suriyeliler:

Farklı lezzetleriyle
Malta Çarşısı
Yabancı güçlerin işgali ve 11 yıldır aralıksız süren iç savaş, Suriye’den Türkiye’ye 
yönelik büyük göç dalgalarına yol açtı. Önceleri sınırdaki kamplara yerleştirilen 
Suriyeli göçmenler, yaşadıkları zorluklar ve entegrasyon sorunları nedeniyle, 
Türkiye’nin her yerine dağılarak sayıları 3,5 milyonu bulan bir topluluk oluşturdu. 
‘Suriyeliler’ topluluğunun 550 bin kişiyle en yoğun bulunduğu kent olan İstanbul’da, 
her birey yaşam mücadelesi veriyor, her birinin Türkiye’ye gelme hikâyesi ve yaşama 
tutunma çabası farklı.

Ahmet Çağatay Bayraktar
16 Aralık 2022

larının da yer aldığı hazire de burada.  
Fevzi Paşa Caddesi’nden sola yukarı 
doğru çıkan merdivenlerin ardında yer 
alan kadim yapının bahçesi, günün 
her saatinde dünyanın her yerinden 
gelen insanlarla dolup taşıyor, yıllar 
içinde değişen, farklılaşan bu kalaba-
lıklar arasında, şimdilerde çoğunluk  
Suriyelilerde...

Caminin bahçesine bağlanan Bö-
rekçi ve Boyacı Kapısı’ndan çıkılarak 
ulaşılan Malta Pazarı, bu değişimin 
tam merkezinde. Balıkçısı, ciğercisi, 
tavukçusu, kasabı, manavı, fırını ve 
şarküterileriyle Malta Çarşısı, Fatih 
halkının gıda alışverişi için tercih et-
tikleri en önemli adres. Malta Çarşısı, 
son zamanlarda Suriyelilerin açtığı 

dükkânlarla farklı lezzetlerin tadıla-
bileceği bir yer halini aldı. 

Çarşının girişindeki pilavcı, Türk-
çe tabelası ve Arapça yazılı tezgâhı ile 
farklı bir görüntü sergiliyor. Suriyelile-
rin Fûl dedikleri bir bakla yemeği me-
nünün en çok tercih edileni.  Tezgâhta 
duran Suriyeli Muhammed, müşteri-
lere servis yaparken bir yandan Türki-
ye’deki hikayesini anlatıyor:

 “7 yıl önce İdlib’ten Hatay’a, oradan 
da İstanbul’a geldim. Ailem Hatay’da. 
Anne ve babamla birlikte iki kardeşim 
daha var. İlk önce Hatay’da kampta ka-
lıyorlardı ama bir yıl önce Hatay mer-
kezde bir eve taşındılar. Erkek kardeşim 
önceden bu dükkânda çalışıyordu fakat 
evlenince Hatay’a geri döndü.” 

https://9koy.org/istanbuldaki-suriyeliler-farkli-lezzetleriyle-malta-carsisi-1612220429.html
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Tezgâhta satılan Fûl, aslında damak 
tadımıza yabancı değil, bakladan yapılı-
yor, Muhammed, tarifini “Haşlanmış iç 
baklaya yoğurt, tahin, sarımsak, limon 
suyu koyuyorum. Bunun püre hali de 
var ama ben ezmeden hazırlıyorum” 
diye veriyor. 

Sokaktaki 10 Kişiden 9’u Arap
Sohbetimize katılan dükkân sahibi 

Selahattin Bey Türk, Mardin’den İs-
tanbul’a 1993 yılında gelmiş. Vatan 
Caddesi’nde seyyar pilav tezgahıyla işe 
başlamış, bir ara memlekete döndüğü 
sürenin ardından 2011’de yeniden ge-
lip Malta Çarşısı’ndaki dükkânı açtığını 
anlatıyor:

“Pandemi olmasaydı bu tezgâhı aç-
mazdım, tam pandeminin başladığı 
sıralar, dükkânı döndürmek ve satış 
yapabilmek için çareler arıyorduk. O 
sırada bir Suriyeli bana fûl tezgâhı aç-
mayı teklif etti. Tezgâh benden işçilik 
ondan. Tabii maaş da var. Böyle baş-
ladık. Normalde sadece döner ve pilav 
satıyorduk, pandemide öyle darboğaza 
düştük ki teklifini kabul ettim. Nor-
malde olsa -hayır, gerek yok- derdim.” 
Diğer birçok dükkâna göre Malta Pa-
zarı’nın yerlisi sayılan Selahattin Bey’e 
2011’den beri yaşanan değişimi soru-
yorum: “O zamanlar hiç Suriyeli yoktu, 
Arapça tabelalı dükkân da yoktu. Fakat 
şimdi sokaktan 10 kişi geçiyorsa 9’u 
Arap. Bundan dolayı bakla yemeğine de 
ilgi fazla oluyor, Araplar çok seviyor bu 
yemeği, fûl daha çok kışın gidiyor, yazın 
da meyveli buzlaç satıyoruz.” Buzlaç, 
Adana’da çok sevilen bir tatlı olan bici 
biciye çok benziyor, buz, nişasta, pudra 
şekeri ve meyve suyu karıştırılıyor ve 
ortaya dondurma benzeri bir soğuk bir 
tatlı ortaya çıkıyor. Mardin ve yöresinde 
de çok sevilen bir tatlı olduğunu öğreni-
yorum.

Selahattin bey, Muhammed 
ile tanışma hikâyesini de 
anlatıyor: 

“7 yıl önce dükkâna geldi, iş için. Ol-
madığını söyledim baktım arkasından, 
boynu bükük gidiyor. Yeğenime söy-
ledim çağır gelsin” dedim, Selahattin 
Bey’in yeğenleri de dükkânda, 20 ya-
şındaki Emin ile 17 yaşındaki Devran’ı 
göstererek Muhammed için “O da be-
nim oğlum oldu. Zaten üçü dükkânın 
ilerisinde bir evde yaşıyor. Kasaya da 
ben olmadığım zaman Muhammed ba-
kıyor” diye ona olan güvenini anlatıyor. 

Kira 3500, ev iki oda ama gençlerin 
yüzleri gülüyor. Muhammed, “Buraya 
ilk geldiğimde hiç Türkçe bilmiyordum 
dükkânda çalışa çalışa öğrendim” diyor. 
Selahattin Bey, “önceleri Fûl denen ye-
meği bilmezdim ama Muhammed ya-
parken göre göre ben de hazırlamasını 
öğrendim” diye gülüyor. 

“Türklerin bize ön yargılı 
olması normal…”

Suriyelilerin yaptığı, aslında bize de 
tanıdık lezzetlerden biri de tavuk döner. 
Bir Suriyelinin işlettiği dönercide çalı-
şan 7 kişiden tek Türkçe bilen Abdül-
melik. 2015’te İdlib’ten gelen 23 yaşın-
daki Abdülmelik, 1 yıldır İstanbul’da 
yaşıyor ama buradan ayrılıp, Zongul-
dak’a gitmeyi düşünüyor: 

“Esed bizim köyü alınca 2 kız 4 erkek 
kardeşim, annem ve babamla Azez sını-
rına taşındık. Kardeşlerim şimdi Türk 
askerinin olduğu güvenli bölgedeki 
okula gidiyor.” 

Ben sormadan okul konusunu açma-
sının sebebi Abdülmelik’in okumayı 
çok istemesine rağmen çalışmak zo-
runda olması: 

“Önce 5 yıl Hatay’a kaldım. Sonra 2 
yıl da Zonguldak’ta. Ama tekrar döne-
ceğim. İstanbul pahalı ve çok kalabalık. 
Zonguldak hem sakin hem de ucuz.” 

9 bin liraya yakın maaş aldığını söy-
leyen Abdülmelik bu paranın 5 binini 
ailesine yolluyor. Çalışma izni önceden 
Hatay’a bağlıymış ama şimdi rahat, 
İstanbul için çalışma izni alabilmiş. 
“Türklerin bizlere ön yargılı olması nor-
mal” diyor Abdülmelik: 

“Suriyeli olup da hırsızlık, kötülük ya-
panlar çıkınca böyle oluyor. Ama bura-

da çoğumuz ekmek paramızı çıkarmak 
için çalışıyoruz.” 

Kendine aile de kurmuş Abdülmelik. 
Amca oğlunun kızıyla 2018’de evlen-
miş. 3 aylık ikiz kızlarıyla eşini Suri-
ye’de ailesine emanet etmiş. Ailesini en 
son pandemiden önce yapılan bayram 
izninde görmüş, “Kaçakları geçirmek 
için adam başına 5-6 bin lira para isti-
yorlar, eskiden rakam daha uygunmuş. 
İznim olduğu için ben hiç geçmedim 
ama birçok arkadaşım kaçakçılara para 
vermek zorunda kaldı” diyor.

“Şam’da Günde Bir Saat Su ve 
Elektrik Var”

Döner salonu hiç boş durmuyor. Ab-
dülmelik biriken siparişleri yetiştirmek 
için benden izin isterken dükkânda 
moto kuryelik yapan Said’le sohbete 
başlıyoruz. 23 yaşındaki Muhammed 
Said, 2016’da ailesiyle birlikte Türki-
ye’ye gelmiş. Ailesiyle Şam’da yaşayan 
Said, protestoların başladığı zamanla-
rı ve olayları yerinde izlemiş. Siyasetle 
ilgisi olmayan babasını rejim güçleri 
öldürmüş. Buraya geldikten sonra an-
nesi ve iki kız kardeşiyle Fatih’te tek 
odalı, rutubetli bir evde yaşıyormuş. O 
eve 4 bin 500 lira kira verdiğini söyler-
ken motorunu göstererek, “Daha mo-
torumun borcu bitmedi, kira ucuz olsa 
hemen biterdi, bir de kardeşlerim has-
ta olmasa…” diyor Said, biri 10 biri 13 
yaşındaki iki kız kardeşi sürekli tedavi 
gerektiren Akdeniz Anemisi hastasıy-
mış. Kayıtları Kayseri’de olduğu için 
İstanbul’daki devlet hastanelerinden 
faydalanamıyorlar: 

“İki ay önce kardeşimin rahatsızlığı 

Abdülmelik, çalıştığı döner tezgahında
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arttı ve özel bir hastaneye gitmek zo-
runda kaldık. Bir ay tedavi gördü ve 20 
bin lira ödedik. 10 günde bir kullandık-
ları ilaç için 1200 lira ödüyorum.”

Tüm bu zorluklara rağmen Said şük-
retmeyi ihmal etmiyor, evin tek erkeği 
olarak çalışmak onun için yük değil, 
üstlenmesi gereken bir sorumluluk. 
Restoranlarda bir süre çalıştıktan son-
ra moto kuryelik işi daha çok hoşuna 
gitmiş. 2 yıldır çalıştığı firma, reklam-
larda görünen firmalardan değil.  Bir 
ortağı Türk bir ortağı Suriyeli olan fir-
mada moto kurye olarak Suriyelilerin 
yanında Türkler de çalışıyor. Bu duru-
mu Said: “işin milliyeti olmaz abi” diye 
anlatıyor. Savaş bitse de Suriye’ye dön-
meye pek sıcak bakmıyor: 

“Esed olduğu sürece orada yaşamam 
zor. Çünkü babamı öldürdü, tüm malı-
mıza el koydu. Bana, aileme zarar ver-
meyeceğini nereden bileyim”. 

Said, ne Suriye, ne de Türkiye’deki 
siyaseti takip etmese de iktidar değiş-
tiğinde Suriyelilerin gönderileceğini 
düşünüyor: 

 “Allah korusun Erdoğan giderse ve 
Kılıçdaroğlu gelirse biz nereye gidece-
ğiz?  Şam’da bile günde sadece bir saat 
elektrik-su veriliyor.” diyor.

Avukatlık Hayalinden Bakkal 
Dükkanına

Malta Pazarı’ndan çıkıp Fatih’in ana 
caddelerinden Akşemseddin Cadde-
si’ne iniyorum. Farklı kültürlere ait 
dokular burada da varlığını gösteriyor, 
Suriyelilerin, kendi damak tatlarını 
bulabilecekleri dükkânlar çok. Market-
lerde, Suriyelilerin kendi gıda firmala-
rının ürünleri de bulunuyor. Özellikle 

mutfaklarında öne çıkan baharat karı-
şımları, tavuk ve balık konserveleri ile 
peynir ürünleri kolaylıkla bulunabili-
yor. 5 kişinin çalıştığı bir dükkâna giri-
yorum, farklı baharat ve pirinç çeşitleri, 
baharatlı peynirler, cam kavanozlar içe-
risinde hazırlanmış yiyecekler raflarda. 
Burada çalışan Malik, Suudi Arabistan 
vatandaşı. Suudi Arabistan’dan ge-
len Malik 19 yaşında, Türkiye’de özel 
bir üniversitenin ticaret bölümünde 
okuyor. Henüz birinci sınıfta olması-
na rağmen Türkçeyi güzel konuşuyor, 
dükkandakilerle aramızda tercümanlık 
yapıyor. 

Feraz, Şam’dan üç yıl önce gelmiş, iç 
savaş, hukuk eğitimini tamamlaması-
nın ardından patlamış: “Avukat olmayı 
hayal ederken şimdi peynir, zeytin satı-
yorum” diyor tezgâhı göstererek. Türki-
ye’de avukatlık yapmak için araştırma 
yapmış ama vatandaşlık gerektiği için 
yapamıyor, oturma izni var ama çalış-
ma izni yok. Vizesini alır almaz gelmiş 
Türkiye’ye. Çalışma izni almak için ise 
en az beş Türk’ün çalıştığı bir iş yerinde 
çalışmam gerekir, diyor. Dükkânın di-
ğer çalışanı ise İlyas. 2016’da Türkiye’ye 
Şam’dan gelmiş İlyas. Annesi, babası 
Şam’da, bir erkek kardeşi ise rejim tara-
fından kaçırılmış, “Sabah 6’da kapımızı 
çaldılar, tek sebep ise onların Şii bizim 
Sünni olmamız.” Akıbetini bilmediği 
kardeşini hatırlarken hâlâ gözleri dolu-
yor. Tam bu sırada dükkâna hem Türk-
çeyi hem de Arapçayı iyi konuşan biri 
gidiyor. Birkaç peynir çeşidi denedikten 
sonra birinde karar kılıyor, dükkândan 
çıkıyor. Gençler, “Şam’da büyük bir Türk 
mahallesi var, amca da oranın ileri ge-
lenlerinden. Türk ama çok iyi Arapça 

konuşur hep bizden alışveriş yapar” di-
yorlar. 

“Ömür kısa şey”
Suriye’de öne çıkan bir lezzet de tat-

lılar. Kadayıf, Antep fıstığı ve kaymak 
çok satılıyor, tatlılarda şeker yerine bal 
kullanılıyor. Birbirinden farklı isimlerle 
açılan tatlıcılar sadece Fatih’te değil İs-
tanbul’un farklı ilçelerinde de yer alıyor. 

25 yaşındaki Wisam, 4 yıldır İs-
tanbul’da bu tatlıcılardan birinde ça-
lışıyor. Üniversite okumak istese de 
iç savaş buna izin vermemiş. Buna 
rağmen kendini geliştirmeyi ihmal 
etmiyor. Özel bir eğitim merkezinden 
Türkçe kursu almış: 

“Benden önce gelenler de var ama 
onlardan daha iyi Türkçe biliyorum. 
Çünkü onlar hiçbir yerden eğitim al-
mamışlar, sadece kendi aralarında ar-
kadaşlık kurmuşlar.”  7 kişinin çalış-
tığı dükkânda sadece Wisam Türkçe 
biliyor,  Şam’daki tatlıcıları görürken bir 
gün tatlıcı olacağı hiç aklına gelmemiş, 
“Türkiye’de yaşam zor ama çalışırsan 
başarıyorsun, aslında umutlu olmalı-
yız. Umudumuzu kaybetmemeliyiz” di-
yen Wisam, Türkiye’de yeni bir yaşam 
kurmaktan da memnun: 

“Esad’ın gideceğini düşünüyorum 
ama o gitse de Suriye’ye dönmeyi dü-
şünmüyorum. Çünkü burada sıfırdan 
başladım, eğer geri gidersem Suriye’de 
de sıfırdan başlamam gerekecek. Ve 
ömür kısa şey…” 

Rakamlarla Suriyeliler
Göç İdaresi Başkanlığı’ndan alınan ve-

rilere göre 20 Ekim 2022 itibarıyla Tür-
kiye’deki Suriyeli sayısı 3 milyon 622 bin 
486 kişi. Geçici koruma statüsündeki 
Suriyelileri kapsayan sayılar 2022’nin 
başından bu yana 114 bin 883 kişi azal-
dı. Geçici barınma merkezlerindeki Su-
riyeli sayısı ise 47 bin 782 kişi. Suriye-
lilerin yalnızca yüzde 1,3’ü kamplarda 
yaşıyor. Yine Göç İdaresi Başkanlığı’nın 
verilerine göre Suriyelilerin yaşadığı şe-
hirler sıralamasında 551 bin 676 kişi ile 
İstanbul birinci sırayı alıyor. İkinci sıra-
da 464 bin 599 kişi ile Gaziantep, üçün-
cü sırada ise 376 bin 704 kişi ile Şanlıur-
fa yer alıyor. 81 il içinde en az Suriyelinin 
yaşadığı şehir ise 63 kişi ile Tunceli. 
Tunceli’yi 64 kişi ile Artvin, 75 kişi ile 
Iğdır izliyor. TÜİK’in verilerine göre 84 
milyon 680 bin 273 Türk vatandaşına 
oranla Suriyeliler toplam nüfusun yüzde 
4,1’ine denk geliyor.

Motokurye Said
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Mülteci çocuklar zor durumda...
Türkiye’de yaklaşık 2 milyon çocuk işçi çalıştırılıyor. Çalıştıkları halde adı geçmeyenler 
ise mülteci çocuklar. Hayata Destek Derneği Sosyal Hizmet ve Çocuk Koruma Sektör 
Yöneticisi Özlem Gegez ve İstanbul Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu 
Hukuku Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi Kemal Efe Sayın, Türkiye’de mülteci 
çocuk işçiliğinin durumunu ve hukuki boyutlarını anlattı.

Pandemi sonrasında çocuk işçiliği 
oranının ilk kez azalmak yerine arttığı-
nı biliyor muydunuz? 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 
ve UNICEF’in 2021 yılında yayınladığı 
“Çocuk İşçiliği: Küresel 2020 Tahmin-
leri, Eğilimler ve Gelecekteki Durum” 
raporuna göre, dünyadaki çocuk işçi 
sayısı 160 milyonu buldu. Rapora göre, 
çocukların yüzde 70’i tarımda, yüzde 
20’si hizmet, yüzde 10’u sanayi sektö-
ründe çalışıyor. Çalışan 5-11 yaşları 
arasındaki çocukların yüzde 28’i; 12-14 
yaş arasındaki çocukların yüzde 35’i 
eğitim alamıyor.

Peki çocuk işçiliğinin tanımı 
nedir? 

İstanbul Okan Üniversitesi Hu-
kuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku 
Anabilim Dalı’nda Araştırma Gö-

Evin Arslan
19 Aralık 2022

revlisi Kemal Efe Sayın bunu şöyle  
açıklıyor: 

“Hukuki olarak, 14 yaşını bitirmiş, 
15 yaşını doldurmamış ve ilköğreti-
mi tamamlamış kişiye çocuk işçi sta-
tüsünü atfedebiliyoruz. Bu statü İş 
Kanunu’nun 71. maddesi ve Çocuk 
ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve 
Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4. 
maddesinde yer alıyor. Yönetmelik, 15 
yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını 
tamamlamamış kişiyi ise “genç işçi” 
olarak adlandırıyor. Tabii bu tanımlar, 
yasal sınırlar dâhilinde bir iş sözleş-
mesi ile çalışabilecek çocuk ve gençler 
için geçerlidir. İnsan hakları perspek-
tifinden baktığımızda ise kayıt dışı 
çalışan veya zorla çalıştırılan her ço-
cuğa biz, ‘çocuk işçi’ diyoruz. Birleş-
miş Milletler Çocuk Haklarına Dair 
Sözleşme’nin 1. maddesinde yer alan 
“...on sekiz yaşına kadar her insan 
çocuk sayılır.” ifadesi de bize, çocuk 
kavramını tarif ediyor. Dolayısıyla ge-
rek iş sözleşmesiyle ve yasal sınırlar 
içerisinde gerekse kayıt dışı veya zorla 

çalıştırılan 18 yaşın altındaki herkes 
bizim için çocuk işçidir.” 

Mülteci çocuklar kayıt dışı 
çalıştırılıyor

Türkiye’ye baktığımızda ise çocuk 
işçiliği konusunda bizi parlak bir tablo 
karşılamıyor. Konunun pek konuşul-
mayan taraflarından biri ise çalışan 
mülteci çocuklar. Hayata Destek Der-
neği Sosyal Hizmet ve Çocuk Koruma 
Sektör Yöneticisi Özlem Gegez, Türki-
ye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafın-
dan 2019 yılında yayınlanan ‘5. Çocuk 
İşgücü Araştırması’nı şöyle anlatıyor: 

Kemal Efe Sayın

Fotoğraf:  Şehlem Kaçar / csgorselarsiv.org   

https://9koy.org/multeci-cocuklar-zor-durumda...-1912220313.html
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“Türkiye’de bir ekonomik faaliyette 
çalışan 5-17 yaş grubundaki çocuk sa-
yısı 720 bin olarak belirlenmiştir. An-
cak anketin gerçekleştiği dönem sene-
nin son çeyreği olduğu için mevsimlik 
tarım işçisi çocuklar bu rakamın içinde 
bulunmamaktadır. Ayrıca mülteci ço-
cuklar da ankete tabi tutulmamıştır. 
Türkiye’de mülteci çocuklarla birlikte 
tahmin edilen çocuk işçi sayısı ise yak-
laşık 2 milyondur. Çalışan çocukların 
yüzde 30,8'i tarım, yüzde 23,7'si sanayi 
yüzde 45,5'i ise hizmet sektöründe yer 
almaktadır. Yaş grubuna göre incelen-
diğinde; 5-14 yaş grubunda çalışan ço-
cukların yüzde 64’ü tarım sektöründe, 
15-17 yaş grubunda çalışan çocukların 
ise yüzde 51’i hizmet sektöründe yer al-
maktadır.” Gegez tarım sektörünün az 
çıkma sebebinin mevsimlik tarım işçisi 
çocukların bu araştırmaya dahil edil-
memiş olması olduğunu dile getiriyor.

Gegez, mültecilerin karşılaştıkları 
problemlerden birinin kayıt dışı ve 
güvencesiz çalışmak olduğunu ve bu 
durumun iş sağlığı ve güvenliğinden 
yoksun koşullarda çalışmayı bera-
berinde getirdiğini aktarıyor. Gegez 
“Çocuk işçiler her zaman daha ucuz iş 
gücü olmuştur. Çalışma hayatına iti-
len mülteci çocuklar ise akranlarına 
göre daha ucuz iş gücü olarak çalıştı-
rılmaktadır. Pandemi dönemi ve son-
rasında tüm dünyada ve Türkiye’de 
hissedilen ekonomik kriz, derinleşen 
yoksulluk, çocuk işçiliğini arttırmış-
tır. Ailelerin geçim kaynağı olmadığı 
için çocuklar da eğitim hayatlarını 
bırakıp ya da eğitim hayatına hiç baş-
lamayıp ailelerine destek olmak için 
çalışmak zorunda bırakılmaktadır. 
Ayrıca eğitim hayatının güvencesizli-
ği, okullarda yaşanan akran zorbalı-
ğı, ayrımcılık da çocukları eğitim ha-
yatından kopararak çocuk işçiliğine 
itmektedir. Türk Eğitim Derneği'nin 
düşünce kuruluşu TEDMEM'in açık-
ladığı verilere göre, Türkiye'de 676 bin 

çocuk eğitim dışında. Bunlara mülte-
ci çocukları da eklediğimizde sayı bir 
milyonu aşıyor.” diyor. 

Gegez, çocuk işçiliği sebebiyle oku-
lu bırakan çocuklar konusunda veriye 
sahip olamadıklarını söylese de genel 
olarak çocuğun eğitim hayatından 
koptuğunda çocuk işçi olduğunu veya 
çocuk işçi olduğu için eğitimi bıraktı-
ğını aktarıyor. 

“Ağır ve tehlikeli işlerde 
çalıştırılıyorlar”

Mülteci çocukların çalıştıkları iş alan-
larının bölgelere göre değiştiğini söyle-
yen Özlem Gegez, gözlemlere ve yapılan 
araştırmalara göre, mülteci çocukların 
en çok çocuk işçiliğinin en kötü biçimle-
rinde çalıştırıldıklarını belirtiyor. Gegez 
“Sokakta, küçük ve orta ölçekli işletme-
lerde ağır ve tehlikeli işlerde, gezici ve 
geçici tarım işlerinde çalıştırılıyorlar. 
Genellikle kayıt dışı çalıştırıldıkları için 
de sağlık ve güvenlik koşulları olmadan 
çalıştırılmaktadırlar.” diye ifade etti. 

Hayata Destek Derneği Çocuk Koru-
ma Programının uluslararası standart-
lar, sözleşmeler ve yasalara dayandığını 
dile getiren Gegez, Birleşmiş Milletler 
Çocuk Hakları Sözleşmesi’ndeki katı-
lım hakkına atıfta bulunarak şöyle söy-
lüyor: “Çocuğu, çocuk koruma siste-
minin en temeline oturtmadığımızda 
yetişkinler olarak kendi bakış açımızla 
hareket ediyoruz ve onların ihtiyaçla-
rını anlayamıyoruz. Ayrıca çocukların 
güçlenmesi, kendi haklarını savunuyor 
olmaları da çocuk koruma sistemleri-
nin gelişebilmesi için elzem. İhtiyaçla-
rını, taleplerini en çok onlar biliyorlar 
ve bunları onlardan duymak kıymetli.” 
Duymanın yetmeyeceğini, aynı zaman-
da çocukların söylediklerinin karar me-
kanizmalarını etkilemesi gerektiğini 
söyleyen Gegez, Hayata Destek Derne-
ği’nin çalışmalarını şöyle anlattı: “Mül-
teci çocuklarla vaka yönetimi ve psiko-
sosyal destek aktiviteleriyle yakından 
çalışıyoruz. Onları dinliyor, haklarını 
gözetiyor, koruyucu mekanizmalara ve 
haklarına erişmelerini sağlıyoruz.”

Hukukta çocuk işçiliği
İş Kanunu’nda on beş yaşını doldur-

mamış çocukların çalıştırılmasının 
yasak olduğunu söyleyen Kemal Efe 
Sayın, 14 yaşını doldurmuş ve zorunlu 
ilköğretimi tamamlamış çocukların sa-
dece bedensel, zihinsel, sosyal, ahlaki 
gelişimlerine ve eğitime devam edenle-

rin okullarının devamına engel olmaya-
cak hafif işlerde çalıştırılabileceklerini 
belirtiyor. Sayın “İş Kanunu’na ve Ço-
cuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul 
ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre 
çocuk işçiler yer ve su altındaki işlerde, 
meslek hastalığına yol açabilen madde-
ler ile yapılan işlerde, gürültülü, aşırı 
sıcak veya soğuk ortamlarda ve benzeri 
koşullarda çalıştırılamazlar.” diye ifade 
ediyor. Mültecilerin de Türk İş Kanu-
nu’na tabi olduğunu söyleyen Sayın, 
mülteci çocukların da Türkiye vatanda-
şı olan çocukların sahip olduğu haklara 
sahip olduğunu ifade ediyor.   

Ne yapılabilir?
Mülteci çocukların çalışmak mecbu-

riyetinde kalmasının bir sebep değil 
sonuç olduğunu söyleyen Sayın, sorun-
ların ekonomik, sosyal ve politik sebep-
lerinin düşünülmesi gerektiğini belirti-
yor. Sayın “Mülteci çocuğun çalışmadığı 
bir varsayımda, bu çocuğun açlık tehli-
kesi karşısında ne yapacağı sorusunu 
sormamız gerekiyor. Bir çocuğun refahı 
doğal olarak, öncelikle ailenin sorum-
luluğundadır. Ancak zaten ekonomik 
yönden zor durumda olan ailelerin bu 
sorumluluğu yerine getirmeleri pek 
mümkün değil. Dolayısıyla devletin, 
aileyi, kamucu politikalar ile, çocuğun 
eğitim, sağlık, beslenme, barınma ve 
benzeri hakları yönünden destekleme-
si icap ediyor. Aksi halde çocuk işçileri, 
kayıt dışı çalışmaktan, emek sömürü-
sünden, şiddet ve ihmalden korumak 
mümkün olmayacaktır. Daha sonra, ço-
cuk işçiliğinin izlenmesi, çocuk işçi ça-
lıştıranlara müeyyide uygulanması gibi 
önlemlerin ciddiyetle ve tavizsiz biçim-
de uygulanmasından söz edebiliriz.”

Ailenin ve çocuğun desteklenmesi 
konusunda sivil toplum kuruluşları, 
devlet kurumları ve yerel aktörlerin 
iş birliğinin önemli olduğunu söy-
leyen Sayın “Çocuk işçiliğinin izlen-
mesi konusunda büyük bir problem 
var. Çocuk işçilerin sayısı ve hangi iş 
kollarında çalıştıkları konusunda veri 
eksikliği bulunuyor. Bu gibi husus-
larda, sivil toplum kuruluşlarının ve 
yerel aktörlerin desteği oldukça fay-
dalı olabiliyor. Burada uluslararası ör-
gütleri de unutmamak gerekiyor. Bu 
örgütlerin çocuğun hukuki statüsünü 
kuvvetlendirecek, çocuğun refahına 
ortam sağlayacak ekonomik, sosyal ve 
kültürel politikalar üretmeleri şart.” 
diye ifade ediyor.

Özlem Gezgez
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İranlı muhalif Jalal Roshani: 

"Ahım şahım bir hayat 
peşinde değiliz"
Türkiye’de şartlı mülteci olarak bulunan İranlı insan hakları savunucusu, şair ve 
araştırmacı yazar Jalal Roshani (Celal Rushen) ile konuştuk. “Türkiye’de mülteciliği 
ve bir mülteci olarak Türkiye’de yaşamı” anlatan İranlı Roshani, Türkiye’nin 
sıkıntılarının farkında olduğunu vurgularken, Türkiye’den üçüncü ülkeye gidiş 
işlemlerinin hızlandırılmasını AKP hükümetinden talep ediyor. Roshani, “Ahım şahım 
bir hayat peşinde değiliz, ama bir insanın burada yaşayabileceği sürecin en azından 
kısaltılmasını isteriz” diyor.

Ebru Apalak
20 Aralık 2022

Mevcut rejime muhalif tutumu 
nedeniyle İran’dan ayrılmak zorun-
da kalıp, 2015 yılında eşi ve kızıyla 
Türkiye’ye gelen Roshani, Türk hü-
kümetinden Türkiye Cumhuriyeti 
yurttaşlarının sahip olduğu hakları 
değil, sadece üçüncü ülkeye gitme 
koşullarının hızlandırılmasını iste-
diğini söylüyor. 

Roshani’ye, 2019’da Göç İdaresi 
Başkanlığı’nda mülakata girişinden 
bir yıl sonra şartlı mülteci statüsü 
verilmiş. 

Roshani: Sürecin uzunluğu 
insani de değil, vicdani de değil

Üçüncü bir ülkede kendine ve ai-
lesine yeni bir hayat kurmayı umut 
eden İranlı Roshani, “Türk hükü-
metinden sadece şunu istiyoruz, en 
azından bizim dosyalarımız daha 
hızlı bir şekilde değerlendirilsin, sü-

reç tamamlanabilsin. Çünkü burada 
hayatlar kaybediliyor, sıkıntılar ya-
şanıyor, sürecin olumlu sonuçlanma-
sını istiyoruz” diyerek Türkiye’deki 
şartlı mültecilerin üçüncü ülkeye 
gidiş sürecinin hızlandırılması tale-
binde bulundu

“Türkiye’de de şartlar zor, farkında-
yız. Hem Türkiye Cumhuriyeti Dev-
leti hem de halkı çeşitli katmanlarda 
sıkıntı içinde. Sıkıntısız bir hayat yok 
burada… Biz açıkçası burada ahım 
şahım bir hayat peşinde değiliz. Ama 

Fotoğraf:DepoPhotos

https://9koy.org/iranli-muhalif-jalal-roshani-ahim-sahim-bir-hayat-pesinde-degiliz-2012221238.html
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bir insanın yaşayabileceği bu zor sü-
recin en azından kısaltılmasını iste-
riz. Başka ne isteriz ki?”

“Bu hayatta bir defa yaşama 
hakkım var”

Roshani, Türkiye’den üçüncü ülke-
ye gidiş işlemlerinin yavaşlığını eleş-
tirirken, bu durumun insani olma-
dığını vurgulayarak, bunun sadece 
kendisini değil pek çok kişiyi ilgilen-
dirdiğini şöyle anlattı:

 “Sürecin inanılmaz uzun olması, 
siyasi konjonktür, her zaman mülteci 
meselesini etkilemiştir ve etkilemeye 
de devam edecektir. Fakat bu insani 
değil. Yani dosya değerlendirilmiş-
tir, kabul olunmuştur, artık bu in-
sanların bir an önce yeniden hayata 
başlamaları lazım. Bu şekilde bekle-
tilmeleri doğru değil, insani de değil, 
vicdani de değil… Siyasi konjonktür 
ne derse desin. Bir insan olarak, bir 
birey olarak bu sadece beni ilgilen-
dirmez. Ben sadece kendi hayatıma 
değil, eşimin, kızımın hayatına da 
odaklanmalıyım. Kendim sonra da 
gelsem, ben de bir insanım. Bu hayat-
ta bir defa yaşama hakkım var. İkinci 
defa yaşama hakkımız yok. Onun için 
tüm kapıları zorlayacağız.”

“Geleceğimiz öyle bir kara 
bulutlar içinde ki…”

Yaklaşık iki hafta önce İçişleri Ba-
kanlığı’na bağlı Göç İdaresi’nde yeni-
den mülakata girdiğini aktaran Ros-
hani, dosyasında bir değişiklik olup 
olmadığına bakıldığını, kendisinin 
de mülakatta bazı konulara değindi-
ğini kaydederek, üçüncü ülkeye gidiş 
sürecine ilişkin belirsizliğin, geleceği 
“kara bulutlar içine” soktuğundan  
yakındı:

 “Durum çok muğlak ve geleceği-
miz öyle bir kara bulutlar içinde ki… 
Kızım dokuz yaşında buraya geldi, 
şimdi 16 yaşında, bu dosya inceleme-
si daha ne kadar sürecek? Ne kadar 
bekleyeceğiz?”

“Gerçekten bir insanın yaşama 
duygusu yok bizde”

Artık Türkiye’de bir aile gibi yaşa-
yamadıklarını 9. Köy’e anlatan Ros-
hani, “Aile birliğimiz bozuldu” diye-
rek bu durumu  şöyle dile getirdi: 

“Farklı vaziyette yaşıyoruz, yani 
gerçek bir aile gibi değiliz artık. Aile 
birliğimiz bozuldu. Gerçekten bir 

insan olarak, bir baba olarak kendi 
elimde olmayan koşullardan ötürü 
yaşayamaz hâle gelmiş durumda-
yım…Yani bu kadar uzatmaya gerek 
yok. Bu kadar uzatılması gerçekten 
çok büyük hasarlara neden oluyor, 
oldu ve bundan sonra da olacaktır. 
Yani bu dosya bir yedi yıl sürmeme-
li… Burada doğru dürüst bir çalışma 
hayatımızın olmamasından dolayı 
bir hayat yaşayamıyorsunuz. Sosyal 
hayatınız zaten yok, eviniz barkınız 
yok ve hep diken üstündesiniz… An-
kara’dan en son ne zaman çıktım, 
hatırlamıyorum. Çünkü Ankara’dan 
çıkmak için bir izin almak söz konu-
su. Son dönemlerde e-Devlet’e başvu-
rup oradan izin almak durumunda-
yız ki, genelde de izin verilmiyor, çok 
geçerli bir sebebinizin olması lazım. 
Bu şartlar insanı gerçekten sıkıyor ve 
moralini bozuyor. Gerçekten bir insa-
nın yaşama duygusu yok bizde.”

“Ben o şartta yaşayamadım”
Yaklaşık birkaç aydır Ankara’da bir 

enstrüman yapım atölyesinde çalı-
şan Roshani, Türkiye’de şartlı mül-
teci olarak yıllardır ciddi sıkıntılar 
yaşadıklarını, şartlı mülteciler için 
çalışma izni ve imkânı olmadığını, 
sağlık hizmetlerine erişimde güçlük 
çektiklerini dile getirdi:

“Statü sahibi olmamıza, ve devletin 
de -evet, siz yasal olarak duruyorsu-
nuz burada- demesine rağmen, iş izni 
yok, iş olanağı yok aslında. Tamam, 

çalışabilirsiniz fakat onun altında da 
çok farklı meseleler var. Bize bir belge 
verilip de herhangi bir Türk vatanda-
şı gibi gidip bir yerde çalışamıyoruz. 
Bunun dışındaki birçok mülteci bu-
rada çok zor şartlarda ve gayri yasal 
olarak çalışıyor,  çalışmak zorunda-
dır çünkü ailesini geçindirmek ve 
ailesine bakmak zorunda. Herhangi 
bir sosyal yardım falan da yok… Bir 
işveren bulup, o işveren de onun ye-
rine Çalışma Bakanlığı’na müraca-
at edecek ve çalışma izni çıkaracak, 
yani bu uzun süreli bir çalışma izni 
değil, kısa süreli ve böyle bir işvere-
ni en azından ben bulamadım Türki-
ye’de olduğum süreçte. Yani böyle bir 
işveren yok, yani gerçekten yok. Ama 
devlet diyor ki -Evet, çalışma izni var- 
Ama nasıl çalışma izni alabilirsiniz, 
o muğlaktır. Ben o şartlarda nasıl ya-
şayayım?”

“Bize sağlık hizmeti verilmiyor”
Türkiye’de sağlık hizmetlerine eri-

şim konusunda da özellikle kendisinin 
ve eşinin sıkıntıya düştüğünü, eşinin 
kronik hastalığı bulunması, kendisi-
nin de yüksek tansiyon hastası olma-
sına rağmen sigortaları olmadığı için 
hastaneye gidemediklerini anlattı. 
Roshani, “Sigorta meselesi var, sağlık 
sigortası. Bir taraftan çalışma izni yok, 
bir taraftan da bir sağlık hizmeti veril-
miyor bize. Kızım 18 yaşından küçük 
olduğu için sigortası açık. Yani sadece 
onun hastaneye gitmesi olası dedi.

Jalal Roshani
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Göç İdaresi’ne iki yıl önce gittikle-
rinde eşi için bir aylık sigorta açıldı-
ğını, eşinin hastalığını kanıtlamak 
için alacağı raporla sigortasının 
muhtemelen açık kalacağını, fakat 
kendisi için böyle bir durumun söz 
konusu olmadığını belirtti. Yakın za-
manda kendisinde yüksek tansiyon 
hastalığı çıktığını öğrenen Roshani, 
hastaneye gitme olanağı olmadığı-
nı söyleyerek “Ben de bir insanım, 
benim böyle bir imkânım yok…Yani 
böyle bir imkândan mahrumuz”  
dedi. 

İranlı insan hakları savunucusu 
Roshani: İran tehdit etmez, 
yapacağını yapar

İranlı bir muhalif olarak, Türki-
ye’de, hem kendisinin hem de ailesi-
nin tedirgin bir hayat sürdürdüğünü 
ifade eden Roshani, zaman zaman 
çeşitli tehditler aldığını, sosyal med-
yadan bazen “tehditvari” paylaşımlar 
geldiği için Facebook hesabını kapat-
tığını aktardı. Roshani, “Ufak çaplı, 
çok öyle açık bir şekilde değil. Çeşit-
li zamanlarda da bizim aleyhimize 
tehditler oldu. İran zaten öyle tehdit 
etmez, yapacağını yapar. Susturma-
ya yönelik bazen mesajlar verir fakat 
tehdit gördüğünü ortadan kaldırır ki 
son dönemlerde buna şahit olduk” 
diye konuştu. 

Roshani: Türkiye yönetiminin 
İran’da yaşananları görmesini 
bekliyoruz

İran’da yaşanan son gelişmeleri 
de, 9. Köy’e değerlendiren Roshani, 
İran’da Jîna Mahsa Amini’nin öldü-
rülmesi sonrasında başlayan eylem-

lerin geçmiştekilerden farklı olarak 
tüm dünyada daha görünür olduğuna 
işaret etti:

“Son dönemdeki protestonun esas 
farkı; görünür olması. Yani dünya 
tarafından görüldü. İran şimdiye 
kadar sessiz değildi. İran halkının 
hep sesi çıkmıştı. Çeşitli etniklerin, 
çeşitli grupların, aktivistlerin sesi 
zaten yüksekten çıkıyordu…Fakat 
görünür değildi…En büyük fark bu. 
Bizim için değişen bir şey yok. Biz 
sadece biraz sevindik. Evet, dünya 
bizi de gördü. Dünya olup bitenleri 
görmeye başladı.”

Roshani, “Türkiye’nin ise kom-
şusunda yaşanan gelişmeleri adeta 
görmemeyi tercih ettiği” izlenimin-
de olduğunu dile getirdi:

“Maalesef Türkiye hâlen bunu gör-
mek istemiyor. En büyük sıkıntı bu. 
Türkiye yanı başında, komşusunda 
olup biteni maalesef resmi olarak 
görmemeyi tercih ediyor. Ben Türki-
ye’de bir açıklama görmedim devlet 
makamlarından, yönetimden. Tür-
kiye’den bunu istiyoruz ve Türkiye 
yönetiminden bekliyoruz. Oradaki 
halk kendi kardeşleri… Ama Tür-
kiye’nin de yakın bir komşu olarak 
görmesi bizim için çok önemli ve ha-
rika olur. Bu görmezden gelme bizi 
üzüyor.”

“Boş mezarlarda yatan 
insanlar var”

Roshani, İran’daki protestoların 
çıkış kaynağının kadın hakları ol-
masına rağmen ülkesindeki ekono-
mik sıkıntılara da işaret etti.“Kadın 
hakkı dediğimiz mesele İran’da buz 
dağının görünen kısmı” diyen Ros-
hani, ekonomik sorunların İran’daki 
sorunların görünmeyen kısmı oldu-
ğunu belirtirken“İran gibi bir petrol 
ülkesinde, doğal gaz ülkesinde, yer 
üstü ve yer altı kaynakları inanılmaz 
bol ve zengin olan bir ülkede yaşanan 
iktisadi sıkıntılardan bahsediyoruz. 
Orada boş mezarlarda yatan insan-
lar var 2022’de. Yani boş mezarlar 
henüz kazılmış, kimse defnedilme-
miş. Define hazır mezarlarda yata-
cak evsiz insanlardan bahsediyoruz” 
ifadesini kullandı. İran’ın yoksul bir 
ülke olmadığının altını çizen Rosha-
ni, İran hükümetinin“Şîa mezhebini 
ve Fars Dili’ni yayma politikasından 
ötürü” Yemen’den bazı Latin Ameri-
ka ülkelerine, Afrika’dan Uzak Do-

ğu’ya kadar birçok ülkeye para har-
cadığını aktardı.

Jalal Roshani kimdir?
Jalal Roshani,1980 yılında İran’da 

Tebriz’de doğdu, ilk kez 16 yaşında 
politik bir eyleme katıldı. İran’da ya-
şadığı süre boyunca İran’ın demok-
ratikleşmesi, dinin siyasetten ayrıl-
ması için mücadele etti. Mücadelesi 
sırasında birkaç kez tutuklandı, sü-
rekli takibe maruz kaldı. Peyam-i 
Nur Üniversitesi’ndeki muhasebe 
öğrenimini yarım bırakmak zorunda 
kaldı. İş hayatı kısıtlandı. Kendi ifa-
desiyle; “temel insan hakları dediği-
miz tüm olgulardan neredeyse mah-
rum bırakıldı.”

2015 yılında önce kendisi, daha 
sonra eşi ve kızı Türkiye’ye geldi. 
Roshani ve ailesi 2020’de şartlı mül-
teci statüsü kazandı.

Roshani, yaşamını idame ettirmek 
için çalıştığı işten kalan zamanda uz-
manlık alanı İran ile ilgili araştırma-
cı yazarlık çalışmalarını sürdürüyor, 
televizyon programlarına katılıyor, 
bugüne kadar Türkiye’de düşünce ve 
ifade özgürlüğü ortamında çalışma-
larını yaparken herhangi bir sıkıntı 
yaşamadığını kaydediyor. Yaklaşık 
altı yedi ay önce tüm sosyal medya 
hesaplarını kapatan Roshani’nin şu 
anda sadece etkin kullanmadığı bir 
Twitter hesabı var. 

Azerice şiirler yazan Roshani, Türk 
edebiyatında en çok Nazım Hikmet, 
Orhan Veli, Cahit Sıtkı Tarancı, Ah-
med Arif v.d. şiirlerini seviyor.

Eşi çalışmayan Roshani’nin şu an 
16 yaşında olan kızı, açık lisede öğre-
nimini sürdürüyor. 

Ben de bir 
insanım, benim 

böyle bir imkânım 
yok…Yani böyle 

bir imkândan 
mahrumuz

Ama Türkiye’nin 
de yakın bir 

komşu olarak 
görmesi bizim 

için çok önemli 
ve harika olur. Bu 
görmezden gelme 

bizi üzüyor.
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Yaklaşan seçimden 
mülteciler endişeli
Türkiye’nin seçim 
hazırlıklarına girmesiyle 
birlikte Zafer Partili 
Ümit Özdağ’ın gündeme 
taşıdığı Suriyeli 
mültecilerin ülkelerine 
geri gönderilmelerine 
ilişkin tartışmalara diğer 
muhalefet partilerinin yanı 
sıra AKP Genel Başkanı 
olan Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan da katıldı.

Suriye’de 2011 yılında başlayan 
ve milyonlarca insanın ülkeyi terk 
etmek zorunda bırakan iç savaş gü-
nümüzde hala devam ediyor. Türki-

ye’de kayıt altına alınmış geçici ko-
ruma statüsündeki Suriyeli sayısı 
24 Kasım 2022 tarihi itibarıyla bir 
önceki aya göre 44 bin 772 kişi azala-
rak toplam 3 milyon 577 bin 714 kişi 
oldu. 2022’nin başından bu yana ka-
yıtlı Suriyeli sayısı 159 bin 655 kişi 
azaldı. Sınır kentlerinden olan Gazi-
antep’te ise 24 Kasım 2022 itibariyle 
463.038 Suriyeli mülteci yaşıyor. 

Türkiye’de yoğun biçimde hisse-
dilen ekonomik kriz kadar, Suriye-
li sığınmacılara dönük söylemler  
gündem oluyor.

Cumhuriyet Halk Partisi lideri 
Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Suriyeli-
leri davul-zurna ile geri gönderece-
ğiz” diye şekillendirdiği “gönüllü 
geri dönüş” sloganını, Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’ın “Suriyeli kardeş-
lerimizin gönüllü ve onurlu geri 
dönüşleri için elimizden gelen 
gayreti gösteriyoruz” açıklaması  
takip etti. 

Tek sorun mülteciler mi?
Siyasetçilerin seçime doğru Su-

riyeli mülteciler üzerinden sürdür-
düğü propagandaları, geri gönde-
rilmelerine yönelik konuşmalardan 
nasıl etkilediklerini savaş mağduru 
mültecilere sorduk, isimlerini açık-
lamasalar da görüşlerini bizimle 
paylaştılar.

Suriyeli aktivist D.A. şunları 
söyledi: 

“Seçimler yaklaştığında maalesef 
hep mülteciler hedef gösteriliyor. 
Hep mülteciler üzerinden ‘geri gön-
dereceğiz, göndermeyeceğiz’ gibi 
belirsiz açıklamalar yapılıyor. Bunu 
zaten daha önceki seçimlerde de gör-
dük. Mülteciler üzerinden yürütülen 
nice seçim kampanyalarını, hatta sa-
dece bizler üzerinden seçime odakla-
nan partileri gördük. Bu durum çok 
üzücü ve tuhaf. Bir partinin sadece 
bizler üzerinden seçim kampanyası 

Jiyan Erkılıç
21 Aralık 2022

https://9koy.org/yaklasan-secimden-multeciler-endiseli-2112220232.html
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yürütmesini anlamak zor, çünkü zaten 
ülkede üzerine odaklanılması gereken, 
çözüm bekleyen bir sürü problem var. 
Oysa siyasetçiler Türkiye’nin tek soru-
nu mültecilermiş gibi davranıyorlar.”

Kendileri üzerinden yürütülen seçim 
propagandasının çok tedirgin ettiğini, 
apolitik mültecilerin bile artık siyaset 
ve seçim konuşmaya başladığını ifade 
eden aktivist D.A., “Artık bizim de kendi 
aramızda en çok konuştuğumuz konu 
seçim oldu. -Seçimden önce ne, sonra 
neler olacak?- diye kendi aramızda kay-
gılı şekilde konuşuyoruz. Türkiye’den 
çıkışın yolunu düşünenler de var ama 
‘geçici koruma altında’  sıfatı taşıyanlar 
ancak Türkiye’ye bir daha girememe 
şartıyla çıkış yapabilir. Kimse bu riski 
alamıyor. Zaten gidecek bir ülke yok. 
Biz mültecilerin geneli kaygılıyız çün-
kü seçim dolayısıyla bir belirsizlik var” 
dedi.

"Artık Türkiye bizim için güvenli 
değil"

Son dönemde Suriye ile ilişkileri dü-
zeltme girişimlerinde bulunan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ın “Esad ile görüş-
me olabilir, siyasette küslük, dargınlık 
olmaz, eninde sonunda adımlarımızı 
atarız” gibi açıklamalarının kendile-
rini daha çok tedirgin ettiğini ve böyle 
bir görüşmenin kendilerine hiç güven 
vermediğini vurgulayan D.A. şunları 
söyledi:

“Erdoğan ve Esad’ın görüşmesi 
bizler için asla bir çözüm olamaz. Bu 
konudan da tedirginlik duyuyoruz 
çünkü Türkiye’deki hemen hemen 
bütün Suriyeli mülteciler Esad’a mu-
halif. Benim gibi yüz binlerce mülte-

ci Esad’dan dolayı ülkesini terk etti. 
Onların görüşmesi, bizim can güven-
liğimizi riske atıyor. Bizi gönderme 
kararı alınırsa canımız riske girer 
çünkü biz Suriye’de de insan hakları 
savunucusu aktivistlerdik. Bu yüz-
den savaşın yanı sıra tutuklanma 
riskini yaşadık ve kaçtık. Kendi orta-
mımızda da sürekli bize karşı sürdü-
rülen nefret söylemini, seçim kam-
panyalarında hedef gösterilmemizi, 
Erdoğan ve Esad’ın görüşmesinden 
çıkacak kararlarla ilgili kaygılarımızı 
konuşuyoruz. Artık bu sebeplerden 
dolayı Türkiye’nin bizim için güvenli 
olduğunu düşünmüyoruz.” 

D.A. hem iktidar hem de muhalefet 
mültecileri geri göndermekle ilgili se-
çim kampanyası yürüttüğü için artık 
oy kullanmayacağını, daha önceki se-
çimlerde de oy hakkı olmasına rağmen 
kullanmadığını ifade etti. Ancak çevre-
sinde az da olsa oy kullanacak Türkiye 
vatandaşı Suriyelilerin Erdoğan’ın ken-
dilerini ülkeye kabul ettiği ve vatandaş-
lık verdiği için AKP’ye oy vereceklerini 
de sözlerine ekledi.  

Suriye’ye geri dönersek...
Otomotiv sektöründe hizmet veren 

bir iş yerinde işçi olarak çalışan mülte-
ci A.S. ise seçim sürecinde oy kaygısıyla 
kendilerine karşı yürütülen propagan-
dadan çok korktuklarını, kendilerine 
hiç merhamet edilmediğini dile getire-
rek şöyle konuştu: 

“Türkiye, Müslüman bir ülke. Bu yüz-
den rahatız. Suriye’ye geri dönsek sa-
vaşmak zorunda bırakılacağız. Mecbur 
birilerine düşman ediliyoruz. 11 yıldır 
Türkiye’deyim. Patronum Türkiyeli 

ve ben çok memnunum kendisinden. 
Halkla bir sorunumuz yok. -Suriye’de 
savaş bitti, dönsünler- diyorlar ama sa-
vaş bitmedi. Esad savaşı bitirse de hal-
kın içinde birbirine düşman bir sürü ör-
güt var artık. Orada akraba olanlar bile 
artık düşman birbirine.”

Türkiye’de Suriyeliler üzerinden 
yürütülen seçim kampanyalarından 
tedirginlik duyduğunu anlatan A.S.  
Türkiye’de seçim olsa Erdoğan’ın ka-
zanmasını neden istediğini de açıkladı;

“Türk halkının rahatını ve düzenini 
bozan mültecileri göndermek isteyebi-
lirler ama buraya katkısı olanları, hiçbir 
zararı olmayanları göndermemeleri de 
bir çözümdür. Ben ne olursa olsun Su-
riye’ye gitmek istemiyorum. Suriye’yi 
karşıdan gördüğüm Kilis’e bile gitmek 
istemem. Çünkü ben savaşta yaşamını 
yitiren babamın parçalarını ellerimle 
topladım. O acıyı orada tekrar yaşama-
ya gidemem. Bütün ailemi orada kay-
bettim. Bütün bunların ardından geri 
gönderilmemiz ihtimali beni ve ailemi 
çok endişelendiriyor. 

Seçim süreci korkuyla takip 
ediliyor

Esnaflıkla geçinen Suriyeli K.B. ise 
siyasetçilerin mültecileri seçim pro-
pagandasına malzeme haline getir-
mesini eleştirerek, burada yaklaşık 
on yıldır esnaf olarak yaşadığını ve 
vatandaşlık aldığını ifade etti. K.B. 
muhalefet ve iktidarın seçimlere ha-
zırlanırken Suriyelilere dönük olum-
suz açıklamalarının kendilerini çok 
endişelendirdiğini vurgularken, 
Suriye’ye tamamen dönebilmeleri 
için savaşın sonlanması, ülkelerin-
deki  çatışmaların bitmesi ve tüm 
örgütlerin silah bırakması ile barış 
ve güven ortamının oluşması gerek-
tiğini söyledi. K.B.'ye göre, sadece 
barış ortamının sağlanması da in-
san yaşamı için yeterli değil, geri dö-
neceklere geçinebilmeleri için istih-
dam, sağlık, eğitim koşullarının da 
sağlanması da gerekli. Esnaf K.B., 
“Yürütülen seçim propagandalarına 
bakılırsa benim çalıştırdığım bazı 
mülteci işçiler de Suriye’ye dönmek 
zorunda kalacak, bu onlar için hiç 
güvenli bir durum değil. Vatandaş-
lığı olanlar gönderilemeyebilir ama 
vatandaşlık alamayanlar çok korku 
ve endişe içinde bu seçime hazır-
lık sürecini takip ediyor” diyerek  
sözlerini tamamladı. 
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Mezopotamya’nın kadim halkı Sür-
yaniler, 5 bin yıla uzanan tarihlerinde 
sayısız istila karşısında dünyanın pek 
çok ülkesine yayılarak yaşama tutun-
dular.  Türkiye’de halen 'Tur Abdin' 
diye adlandırılan bölgede; Mardin, 
Midyat, Batman, Cizre ve Nusaybin’de 
yaşam sürdüren Süryaniler, hristi-
yanlığı ilk kabul eden topluluk olarak 
biliniyor. Tarihte yazılı edebiyatı en 

Türkiye'nin kültürel zenginliği: 
Süryaniler
Mezopotamya'nın kadim halkı Süryaniler, şimdilerde Mardin, Batman, Şırnak, 
Diyarbakır, Adıyaman ve Elazığ’da yaşamlarını sürdürürken gelenekleri ve ritüelleri 
ile Türkiye’nin kültürel zenginliğine önemli katkı sunuyor. Midyat Süryani Derneği 
Başkan Yardımcısı Ayhan Gürkan ile geçmişten günümüze uzanan Süryani kültürünü 
ve bu kadim halkın içinde bulunduğu sorunları konuştuk.

Vesile Kardaş
22 Aralık 2022

eskiye dayanan millet kabul edilen 
Süryaniler tarafından yazılan eser-
ler, bilime ve tarihe katkı büyük katkı 
sunmuş, dünyaya bıraktıkları mimari 
ve edebi kültürel zenginlikler de sayı-
lamayacak kadar fazla. 

Kendini ifade etme biçimi 
olarak; Deq

Mezopotamya'da yaşayan birçok 
toplulukta olduğu gibi, Süryanilerde 
de deq (dövme) önemli kültürel ritüel-
lerden biri olarak varlığını sürdürüyor. 
Deq, anne sütü ve is karışımına batırı-

larak yapılan iğneler ile özel simgele-
rin vücuda işlenmesi uygulaması. 

Süryaniler, Hristiyanlığın kabulün-
den önce çok tanrılı dine inandıkları 
için ay tanrısı güneş tanrısı gibi dini 
motifleri vücûda işlediler.

Hristiyanlıktan sonra daq motifle-
rindeki değişimi, Ayhan Gürkan şöyle 
anlatıyor:

“Din değişimi ile birlikte kadınlar ge-
nellikle haç simgesini yaptırır oldular. 
Birçok kişide bu motife tanık oldum. 
Haç simgesinin şeytana kötülüğe kar-
şı koruma sağlayan bir güç olduğuna 

Fotoğraf:DepoPhotos

https://9koy.org/turkiyenin-kulturel-zenginligi-suryaniler-2212220237.html


24 

Ocak 2023 / Sınır ve Göç Özel Sayısı

inanılır. Deq geçmişte birçok amaç için 
kullanılmış, kabile üyelerini birbirin-
den ayırt etmek için her kabilenin bir 
simgesi olurmuş, bu ayrımı vurgula-
mak için de yapılırmış, bunun yanı sıra 
daq dinsel ayrım yapmak için de kulla-
nılmıştır.“

Dinsel ritüeller
Süryaniler, beraber yaşadığı Kürtler, 

Araplar ve Türklerden farklı bir toplu-
luk, bin yıllar önce yerleşik hayata geç-
miş olmaları bunun kanıtı, imparator-
luklar da yönetmişler. 

Dini ritüel olarak da Süryanilerin di-
ğer topluluklardan pek çok farkı oldu-
ğunu belirten Gürkan şu bilgileri verdi: 

”Vaftiz töreni, ayinler gibi ritüeller 
müslümanlarda olmayan dini ritüel-
lerdendir. Fakat ortak bir noktamız na-
mazlardır. Namazlarımız şekil olarak 
Müslümanlarınkine benzese de içeriği 
çok farklı. Örneğin, en önemli ritüeller-
den olan Siboro bayramı bizim için çok 
anlam taşır. (Siboro; Türkçe'de müjde-
leme sözcüğüne denk  geliyor.) Meryem 
Ana'nın İsa Mesih'e gebe kalacağını bil-
diren müjdelemenin bir anısı olarak, 
her yıl 25 Mart'ta bu bayramı kutluyo-
ruz. Bayram akşamı biri beyaz, diğeri 
kırmızı iki ipin örülmesiyle renkli bir 
sicim oluşturulur. Sicimin beyazlığı İsa 
Mesih'in tanrısallığına, kırmızılığı ise 
insanlığına işaret etmektedir. Bu sicim-
ler bayramın ikinci gününe kadar kolla-
ra, parmaklara, kulaklara ve boyunlara 
takılır. Çıkarıldıklarında, inanca saygı-
nın ifadesi olarak, kilise duvarlarındaki 
deliklere konulur, veya bayramda yapı-
lan "daşişto" sütlacının pişirildiği ateşe 
atılarak yakılır“ diye konuştu.

Süryanilerin kaderi hükümet 
elinde olmasın

Dinsel gelenek ve görenekleri yaşat-
makta olmasa da kültürel faaliyetleri 
yaşatma konusunda zorluklar yaşadık-
larını dile getiren Gürkan, Türkiye’de 
kültürel faaliyetlerin yaşatılmasının 
biraz daha zor olduğunun altını çizerek 
şunları söyledi; 

“Geçmişte yaşanan baskılar acılar 
bazı kültürel özelliklerimizi yok etti. 
Türkiyede de geçmişe nazaran şartlar 
daha iyi ama Avrupa ülkelerinde yaşa-
yan Süryaniler kadar rahat koşullarda 
değiliz. Biz Süryaniler olarak hükümet 
bazında çözümlerden ziyade anayasal 
güvence altına alınmış haklar talep edi-
yoruz. Çünkü Süryanilerin kaderinin 

hükümetlerin elinde olmasını istemi-
yoruz. Hükümetler gelip geçici, gelecek 
olan hükümetin keyfi davranmayaca-
ğının garantisini alamayız. Ama eğer 
anayasal güvencede olursak hükümet-
ler değişsede biz aynı haklara sahip ol-
muş oluruz. Halk olarak ulusallaşma 
hareketleri yaşamadığımız için kilise 
bizi bugüne getirdi, bugün biz varsak 
kilise sayesinde varız. Dilimiz varsa 
kilise sayesinde var, müziğimiz varsa 
kilise sayesinde bu yüzden kilise bizim 
devletimiz ibadethanemiz her şeyimiz-

dir. Bütün Süryani gençlerimizi de kili-
seye ve Süryani kültürünü yaşatmaya 
davet ediyorum. “ 

Süryanilerin şiddeten kaçış 
rotası; Avrupa

Süryaniler, 20. yüzyılın ikinci yarısın-
da Avrupa’ya kitlesel bir şekilde göç et-
meye başladı. 1915 yılında Ermenilerle 
yaşanan şiddet olaylarının kendilerine 
etkilemeyeceğini düşünse de ilerleyen 
zamanlarda Süryanilere karşı da bir 
kıyım yaşanmıştır. Süryaniler o dönem 



25 

Ocak 2023 / Sınır ve Göç Özel Sayısı

yaşadıkları ölümler için Seyfo (kılıç) ta-
birini kullanmışlardır. 

Tarihte yaşananlar
Süryani tarihçiler son yüzyılda yaşa-

nanların nasıl dış göç kapısını açtığını, 
kimi örneklerle şöyle dile getiriyor:

1914’te Osmanlı hükümeti sefer-
berlik ilan ettiğinde halkının tama-
mına yakını Süryani olan Midyat’ta 
20-40 yaş arası erkekler birbirlerine 
zincirlenerek askere alındı, bu du-
rum halkta büyük  tedirginlik yarat-

tı, daha sonra ise Protestan Sürya-
nilere yönelik tutuklamalar başladı. 
Aşiretlerin desteği ile Süryanilere 
yönelik şiddet hareketleri durmayıp 
devam edince, Süryaniler dış göçe 
başladı. Seyfo travmasını henüz at-
latamamış olan Süryani halkı, Lo-
zan Anlaşması'ndaki azınlık hakla-
rından da  mahrum kaldı. Bununla 
birlikte 6-7 Eylül olayları, Kıbrıs Ha-
rekâtı, 1980 Askerî Darbesi, zorunlu 
din kültürü dersi, Güneydoğu Ana-
dolu bölgesinde yaşanan PKK ve 

Hizbullah terör olayları Süryanilerin 
Avrupa’ya göçünü hızlandırdı. Önce 
geçici işçi olarak farklı ülkelere gi-
den Süryaniler daha sonra ‘aile birle-
şimi’ hakkı ile ailelerini de yanlarına 
aldırdılar. Osmanlı döneminde 650 
bin kişi civarında Süryani nüfus söz 
konusuyken, günümüzde Türkiye’de 
sadece 25 bin Süryani yaşamakta. 
Süryanilerin özellikle 12 Eylül Son-
rasında yoğun biçimde göç ettiği 
İsveç’te de hatırı sayılır bir azınlığı 
bulunuyor.
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İran'da ne oluyor?
Google’da İran yazınca 
karşınıza ilk çıkan soru 
bu; ‘What's happening 
in Iran’ yani, ‘İran’da ne 
oluyor’ İran’da 17 Eylül’de 
22 yaşındaki Mahsa 
Amini’nin ahlak polisleri 
tarafından öldürülmesinin 
üzerinden 2 ay geçti. 
Amini’nin öldürülmesiyle 
birlikte memleketi Sakkız 
şehrinden başlayarak kısa 
sürede tüm İran’ı etkisi 
alan protestolarda bugüne 
kadar 304 kişi hayatını 
kaybetti, gitgide büyüyen 
protestolar sebebiyle İran 
Başsavcısı Muhammed 
Cafer Muntazeri, Amini’nin 
ölümüne sebep olan İrşad 
Devriyesi’nin kaldırıldığını 
duyurdu. İran’da yaşanan 
protestolara gazeteciliğin 
temel kuralı olan 5 N 1 K 
üzerinden bakalım istedik.

Meltem Suat
26 Aralık 2022

İran’da yaşayan 22 yaşındaki Mah-
sa Amini, İran'ın batısındaki Kür-
distan Eyaleti'nin Sakkız şehrinden 
ailesiyle birlikte Tahran'a seyahat et-
tiği sırada başörtüsünü düzgün tak-
madığı gerekçesiyle İrşad Devriyesi 
tarafından gözaltına alındı ve ‘Ahla-
ki Güvenlik’ kurumuna sevk edildi. 
‘Bilgilendirme dersine’ tabi tutulmak 
üzere göz altı merkezine götürülen 
Amini’nin bir saat içinde serbest ka-
lacağı belirtilmesine rağmen genç 
kadın göz altında ahlak polislerinin 
işkencesine maruz kaldı ve beyin ka-
naması geçirerek Kasra Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Hastanede 2 gün yoğun 
bakımda tutulan Amini, 16 Eylül’de 
hayatını kaybetti. Amini’nin ölümü 

ülkede büyük yankı uyandırdı. Bu 
ölümle başlayan protestolar sırasın-
da en az 304 kişi hayatını kaybetti. 
Protestolara dünyanın birçok farklı 
ülkesindeki kadınlar destek verdi, 
Amini’nin ardından binlerce kadın 
sosyal medya üzerinde yayınladıkları 
videolarla saçlarını keserek başörtü-
sü yasağını protesto etti. İranlı ka-
dınlar da bu eylemlere saçlarını aça-
rak katıldı. Protestolar sebebiyle İran 
Başsavcısı Muhammed Cafer Munta-
zeri, Amini’nin ölümüne sebep olan 
İrşad Devriyesi’nin kaldırıldığını du-
yurdu. Protestolar sırasında ülkenin 
ilk Ayetullah’ı, Humeyni’nin resimle-
ri de yırtılmaya başlandı. Geçtiğimiz 
günlerde İranlı futbolcuların, İngilte-
re maçı öncesinde milli marşa katıl-
mamaları protestoculara destek ver-
dikleri şeklinde yorumlandı. İran’da 
yaşanan protestolar, kimi çevrelerce 
2010’da başlayarak neredeyse tüm 

Ortadoğu ve Kuzey Afrika’yı etkisi al-
tına alan Arap Baharı’na benzetilerek 
“İran Baharı” olarak adlandırılıyor. 
İran’daki durumu siyaset bilimi pro-
fesörü Tanju Tosun’a ve İranlı yazar 
Ata Tabriz’e sorduk.

İran’da değişim olur mu?
Prof. Dr. Tanju Tosun, protestoların 

iki ayı aşmasından hareketle İran’da 
Arap Baharı gibi bir durumun yaşa-
nacağını düşünmenin zor olduğunu 
söyledi. İran’daki gazetecilerin, sivil 
toplum örgütü temsilcilerinin ve ay-
dınların da benzer görüşte oldukla-
rının altını çizen Tosun, “Toplumsal 
ayaklanmaların, bir rejim değişikliği-
ne yol açması ve reform sürecini baş-
latmasının potansiyeli zayıf, rejimin 
dinamikleri açısından da bu kolay 
değil. İran’ın son 20 yıllık deneyimi 
her şeyden önce bu kapasitenin mev-
cut olmadığına işaret ediyor. Bugün 

https://9koy.org/iranda-ne-oluyor-2612221228.html
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gelinen noktada, kadınların başörtü 
protestolarıyla başlayan bu direnişin 
sonucunda, Zorunlu Giyim Yasası’n-
dan verilecek tavizi rejim güçleri bir 
onur meselesi olarak görüyorlar ve 
bu konuda verilecek bir tavizin reji-
min yıkılmasına kadar uzanacağını 
düşünüyorlar. Bu nedenle eylemlere 
taviz vermeyerek, çok sert müdahale-
de bulunuyorlar. Öte yandan Şii mez-
hebi üzerine kurgulanmış dini yöne-
timin statükoyu koruma anlayışı, her 
toplumsal eylemi bu düzene bir sal-
dırı olarak görüyor ve önlemeye ça-
lışıyor. Rejimin eylemlere karşı sıfır 
toleransla yaklaştığı bir düzende bir 
‘İran Baharı’nın yaşanması, geçmiş 
tecrübeleri de dikkate aldığımızda 
çok zor.” dedi. 

İran’daki durum farklı
İranlı yazar Ata Tabriz, Arap Baha-

rı’ndaki dinamiklerin İran'daki du-
rumdan çok farklı olduğuna dikkat 
çekerek, şehir yapılarından, ülkede-
ki demografik yapılara, ekonomik 
oluşumlardan, hayat tarzına uzanan 
ciddi farklılıkların da var olduğu-
nun altını çizdi. Arap Baharı’na da-
hil olan ülkelerde devrim ve reform 
benzeri durumların ortaya çıktığını 
söyleyen Tabriz, “İran'da ancak yıl-
larca reform çabalarının olduğu-
nu biliyoruz. Eski Cumhurbaşkanı 
Hatemi'nin görevi devralmasından 
bu yana reform çabaları İran'da ar-
zulansa da, bu reformlar gerçekleş-
medi. Dolayısıyla bugün de İranlılar 
reformdan umutsuzlar ve sokaktaki 
göstericiler devrimi hedeflemekte-

ler. Geçtiğimiz iki ayda bu hedefin 
İran'da ciddi bir taban kazandığını 
görmekteyiz, zaman zaman büyük 
katılımlı eylemler, bazen grevler 
ve bazen de sadece evlerden atılan 
sloganlara şahidiz. Hükümetin bü-
tün bu olanlara karşı tedbir alama-
masına karşılık mevcut siyasetini 
de değiştirmemesi ve baskı oranını 
arttırmasıyla reform umudu giderek 
azalıyor ve devrimden başka çözüm 
görmeyen kimselerin sayısı çoğa-
lıyor. Devletin verdiği rapora göre 
geçtiğimiz ay gerçekleştirilen esnaf 
grevlerine bazı şehirlerde yüzde 70 
ve bazılarındaysa yüzde 100 katılı-
ma şahitlik ettik. Dolayısıyla bu va-
ziyetin artarak süreceğini, özellikle 
ekonomik koşulların kötüye gitme-
sini öngörerek söylemek mümkün-
dür.” dedi.

Protestolar nerede başladı?
Protestolar Amini’nin hayatını 

kaybettiği Kasra Hastanesi yakı-
nında başladı. Eylemciler, "diktatöre 
ölüm", "ahlak polisi katildir", "öldü-
receğim, kız kardeşimi öldüreni öl-
düreceğim", "Mahsa'nın kanı üzerine 
yemin ederim ki İran özgür olacak", 
"Hamaney bir katildir, hükümeti ge-
çersizdir" ve "Kürdistan'dan Tahran'a 
kadınlara karşı zulüm" gibi slogan-
lar atmaya başladı. Bu protestolar, 
bastırıldı ve zincirleme tutuklamalar 
yaşandı. Bazı kadınlar, isyan karşıtı 
güçlerin saldırısına karşı başörtüsü-
nü çıkarıp yaktı. Bu ilk protestolar, 
Mahsa Amini’nin memleketi olan 
Kürdistan Eyaleti'nin Sakkız şehrine 

sıçradı. Sakkız şehrinden sonra baş-
ta Senendec olmak üzere önce İran 
Kürdistan’ına, daha sonra Tahran ve 
tüm şehirlere yayıldı. İran hükümeti 
hem protestocuların haberleşmesini 
engellemek hem de protesto görün-
tülerinin dünyanın önde gelen haber 
ajanslarına ulaşmasını engellemek 
için önce Sakkız ve Senendec şehir-
lerinde internet ağlarını birkaç gün-
lüğüne kısıtladı. Protestoların İran 
geneline yayılmasıyla birlikte, hükû-
met bütün ülkenin internet bağlantı-
sını kesti.

Eylemler Ortadoğu’yu nasıl 
etkileyecek?

Ata Tabriz’e göre, İran’da başlayan 
protestolar, şimdilik ülke içinde ciddi 
bir siyasi sonuç doğurmasa da etki-
sini iki farklı şekilde Ortadoğu’nun 
bazı ülkelerinde gösteriyor. İlk ve 
belki de en önemli etkinin kadınlar 
üzerinde olduğunu söyleyen Tabriz, 
“Türkiye’nin de aralarında bulundu-
ğu birçok ülkenin kadınları İran’daki 
harekete destek verirken, kendi so-
runlarını da dile getirdiler. Buralarda 
atılan sloganlara bakıldığında, İranlı 
kadınların sloganlarıyla benzerlikler 
taşıdığını ancak kadına karşı şidde-
tin daha öne çıktığını görmekteyiz. 
Böylece İranlı kadınların başlattığı 
hareket, Ortadoğu ülkelerinde kadın-
ların öncülük ettiği eylemlere cesaret 
aşılarken, onların taleplerini yüksek 
sesle dile getirmesini de mümkün 
kıldı. İran’daki hareketin bu ülkele-
rine ikinci etkisi ise, bu coğrafyadaki 
siyasi rejimlerin davranışı üzerine 
oldu. Aslında bu ülkelerdeki yöne-
timler çoğunlukla bu hareket karşı-
sında sessiz kalırken özellikle sekü-
ler gruplar İran’daki ayaklanmalara 
destek verdi. Yapılan siyasi araştır-
malar, Ortadoğu’da gittikçe otoriter-
leşen hükümetlerin varlığını ortaya 
koyuyor. İran’daki halkın özgürlük 
feryadı, aslında bu otoriterliğe karşı. 
Bu aşırı baskıcı tutumdan muzdarip 
kesimler, İran’daki hareketleri des-
tekliyor.” 

Sonuç İran yönetiminin 
tutumuna bağlı

Tanju Tosun ise protestoların Orta-
doğu’ya etkisinin “büyük ölçüde reji-
min protestoları bitirmek için izleye-
ceği yolla ilgili” diyor ve ekliyor:

“İran, etnik çembere sahip bir ülke.  

Prof. Dr. Tanju Tosun
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Kuzeybatısında Kürtlerle başlayıp 
Azeriler, Gilanlılar (Gilekler), Ma-
zendaraniler, Talişler, Türkmenler, 
Farslar, Kaşkaylar, Beluçlar, Araplar, 
Lurlar, Araplar (Ahvazlar) ve Lurlar 
şeklinde birçok etnik unsur bulun-
duran bir coğrafya. Rejimin protes-
toları sonlandırmak için girişeceği 
sert uygulamalar ülkenin önce bir 
Suriyeleşme, ardından Balkanlaşma 
riski yaşamasına, bu etnik çemberin 
dağılmasına yol açabilir. Bu da doğal 
olarak kabileleler mozaiğinden olu-
şan çoğu Ortadoğu ülkesinde benzer 
gelişmelere neden olabilir.  Bu geliş-
melere ABD-İsrail cephesinin nasıl 
yaklaşacağı da malum. İran iç poli-
tikasında yaşanan gelişmelerin tüm 
bölgeyi etkileme potansiyeli yüksek-
tir. Suudi Arabistan’la rekabeti, Hiz-
bullah’a kaynak sağlaması, Irak’ta 
kilit aktörlerden biri olması kaçınıl-
maz biçimde bölgesel dinamikleri de 
etkileme potansiyeli doğuruyor bu 
anlamda. Bu potansiyel Ortadoğu’da-
ki rejimlerin meşruiyetlerinin sorgu-
lanmasına etki yapmaktan çok, bölge 
ülkelerindeki kadınların özgürlük-
leri anlamında önümüzdeki süreçte 
önemli sonuçlar doğurabilir. Nitekim 
-Kadın, Yaşam, Özgürlük- sloganları 
Ortadoğu rejimlerinin küçümsediği 
kadın hakları mücadelesinin er ya da 
geç kazanım elde etmelerine vesile 
olacak gibi görünüyor.” 

İran’da başlayan protestolar 
neden bu kadar büyüdü?

Protestoların bu kadar geniş kitle-
ye ulaşmasının ardında sosyal med-
yanın etkin kullanımı ve Z kuşağının 
özgürlük talebi yatıyor. Büyük kısmı 
üniversitelerde örgütlenen eylemle-
re katılan gençler, molla rejiminin 
kısıtlamalarıyla büyüdü. Özellikle 
ilk eylemlerin yaşandığı İran Kür-
distan’ında gençler, yıllardır işsizlik, 
yoksulluk ve ayrımcılıktan muzda-
rip. Bu koşullarla birlikte Amini’nin 
ölümü, bardağı taşıran son damla 
oldu. Bir diğer faktör de sosyal med-
ya kullanımı; eylemcilerin hepsi sos-
yal medya üzerinden örgütleniyor ve 
dünyayı haberdar ediyor. Eylemcile-
rin sosyal medya kullanımı, hükü-
meti internet kısıtlamasına götürdü. 

Milli takımın tutumu
Protestolar devam ederken İran 

Milli Takımı’nın Dünya Kupası maç-
ları öncesinde milli marşa katılma-

ması epey dikkat çekti. Milli takımın 
bu tutumu ve eylemlerin ülkeyi bir 
rejim değişikliğine götürüp götürme-
yeceği hakkında Ata Tabriz şunları 
söyledi:

“İran milli takımı çok çelişkili bir 
durumda Dünya Kupası’na gitti; 
İranlıların çoğu önceleri bu takımın 
milli takım olduğunu düşünmüyor-
lardı ve desteklemediler, hatta küfür 
içerikli paylaşımlar yaptılar,  İran ta-
kımının son maçta ABD karşısında 
yenilmesinden sonra sokağa çıkanlar, 
sevinç turları atanlar oldu. Yani milli 
takım, devlet ve halkın ayrışmasına 
sebebiyet veren başka bir olgu oldu. 
Halk -milli olmayan takım- dedi, 
onu savunmadı ancak, devlet milli 
takım olarak bu takımı destekledi ve 
kazanılan Galler maçının ardından, 
düne kadar halkı sokaklarda döven 
polisler, sokaklarda halkın önünde 
halay çekti. Bu mesele devlet ve halk 
arasında ciddi bir ayrışmanın başka 
bir göstergesidir. İran’da ciddi bir ke-
sim, -mevcut siyasi yönetim, anayasa 
ve liderlerle bu ülkede huzur olmaz 
düşüncesinde-. Ayrımcılık üzerine 
kurulu bu siyasetin bitmeyeceğine 
kanaat getirmiş olan büyük bir kitle 
var. Yani toplum büyük ölçüde zihin-
sel olarak artık mevcut siyasi rejim-
den kopmuş ve yeni bir siyasi rejimin 
oluşmasını istiyor. İran'da yıllardır 
var olan memnuniyetsizliktir bunun 
sebebi. Devletin bir araştırma mer-
kezi, 2017'de İran'da halkın yüzde 
70’inin mevcut durumdan memnun 
olmadığını ortaya çıkarmıştı. Bu ra-
kam geçtiğimiz ay yüzde 85'e ulaştı. 

Memnun olmayanların oranı artsa da 
devletin bu hususta her hangi bir ön-
lemi yok. Dolayısıyla bu protestoların 
sonucunda siyasi rejimin değişmesi 
ciddi bir olasılıktır.” 

Rusya neden İran rejimine 
yardım etmedi?

İddialara göre İran’da eylemlerin 
bu kadar büyümesinde, en büyük 
müttefiki Rusya’nın Ukrayna ile sa-
vaşta oluşu ve İran hükümetine yar-
dım edememesi de etkili oldu. Bu id-
diaya karşı çıkan Tanju Tosun şöyle 
konuştu:

“Bana göre durum tam da tersine. 
Rusya, Ukrayna ile girdiği savaş ne-
deniyle bölgede fiili olarak dikkatini 
Ukrayna’ya çevirmiş ve orada girdi-
ği bataklıktan kurtulma arayışında 
olsa da ve İran’da yaşanan ayaklan-
maya karşı kenarda kalıyor izlenimi 
verse de, protestoların bastırılmasın-
da İran’a yardım etmeyi düşünüyor 
olabilir. Nitekim Beyaz Saray sözcü-
sü Karine Jean-Pierre’in buna ben-
zer açıklaması kanımca bu yargıyı 
güçlendiriyor. Batı da rejimin otoriter 
uygulamaları karşısında İranlı yöne-
ticilere yaptırım uygulamakla yetini-
yor. Katı yaptırımların İran ve Rusya 
arasındaki iş birliğini artırması ola-
sılığına karşı da dikkatli davranıyor. 
Rusya’daki kısmi seferberlik uygula-
masına karşı oluşan tepki nedeniyle 
ülke içindeki sorunlara odaklanma-
sını göz ardı etmek de doğru değil. 
Rusya içeride yaşadığı sorunlarla 
meşgul olmasaydı, rejime yönelik 
desteğini artırabilirdi. 

Ata Tabriz
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Dünya çapındaki protestolar
Protestolara New York, Brüksel ve 

İstanbul gibi şehirlerin de aralarında 
bulunduğu bir çok yerde destek ve-
riliyor. Protestoların ilk günlerinde, 
CNN’in İran asıllı ünlü ismi Christi-
ane Amanpour’un, İran Cumhurbaş-
kanı İbrahim Reisi ile New York’ta 
yapacağı röportajda başörtüsü tak-
masının istenmesi üzerine röportajı 
iptal etmesi yankı uyandırdı. Sosyal 
medya üzerinden binlerce kadın pro-
testoyu desteklemek amacıyla saçla-
rını kestikleri videolar yayınladı.

Türkiye eylemlere nasıl 
yaklaşıyor?

Tanju Tosun’a göre:
 “Türkiye ile İran arasında geçmiş-

ten bugüne bazı konularda sorun-
lar yaşanmasına rağmen, iki ülke de 
birbirlerinin içişlerine karışmama 
konusunda mutabık.  Bu strateji iki 
ülkenin politika yapıcıları tarafından 
kendi ülkelerinin menfaatine olarak 
yorumlanıyor. Haksız da değiller, Tür-
kiye ve İran’ın birbirlerinin içişlerine 
karıştıkları bir senaryoda iki ülkenin 
de iç sorunlarını birbirlerinin aleyhine 
kullanma potansiyeli mevcut. İki ülke 
arasında, bölge coğrafyasındaki ge-
lişmeler karşısında bir rekabet, hatta 
üstünlük kurma arayışında oldukları 
bilinse de, buradan karşılıklı olarak 
diğerinin içişlerine müdahale ederek 
üstünlük elde etme arayışı doğmuyor. 
İran’da yaşanan son protestolar örne-
ğinde bakıldığında, Türkiye’de “bekle, 
gör” şeklindeki bir yaklaşımın egemen 
olduğunu söylemek mümkün. Bunun 
bir nedeni de Türkiye ve İran’ın, Rusya 
ile olan ilişkileri. Müdahaleci bir po-
zisyon alınması durumunda, pozisyon 
alan ülke aleyhine Rusya ile ilişkilerin 
bozulacağı, bunun da ülke çıkarlarına 
aykırı olacağı şeklinde bir düşünce de 
hâkim denilebilir.”

Türkiye’ye yeni bir sığınmacı 
akınını başlar mı?

Türkiye’de yaşayan bir İranlı olan 
Ata Tabriz’e göre bu konu, İran’daki 
gelişmelere ve siyasi iktidarın şiddet 
kullanımına bağlı. İran’ın mevcut 
koşullarında sığınmacı akınının ger-
çekleşeceğini düşünmediğini söyle-
yen Tabriz, böyle bir akın için İran’da 
iç savaş çıkması veya protestoların 
bitişiyle baskının artması gerekti-
ğini söylüyor. Mevcut koşullarda bu 

iki ihtimalin de düşük olduğunu dü-
şünen İranlı yazar, “İran’da iki ordu 
olmasından dolayı bu gerginlik or-
tamında orduların karşı karşıya gel-
mesi de mümkün. Diğer yandan Dev-
rim Muhafızları içerisinde ve aynı 
şekilde Besic nezdinde kırılmalara 
şahidiz. Ayrıca ülkede ciddi bir enf-
lasyon ortaya çıkması bekleniyor, bu 
da protestoların alevlenmesine sebep 
olabilir. Ayaklanmaların güçlenme-
si İran’da daha büyük bir toplumsal 
birliktelik sağlar. Böyle bir ortamda 
komşu ülkelere ciddi bir akının oluş-
masını muhtemel görmüyorum.” 

Siyaset bilimci Tanju Tosun ise 
aksini düşünüyor:

 “İran’da protestolarla başlayan 
ülke içindeki karışıklıkların artması-
nın Türkiye’ye olumsuz etkisi, Suriye 
ve Afganistan örneklerinden dene-
yimlediğimiz gibi düzensiz göç ya da 
sığınmacı akınının yaşanma olasılı-
ğıdır.  Nitekim İran’da barınan Afgan 
göçmenlerin varlığı göz ardı edilme-
meli, diğer yandan iki ülke sınırının 
Türkiye’ye yönelik düzensiz göçlerin 
yaşandığı kilit göç rotalarından biri 
olduğu da unutulmamalıdır. Bu ne-
denle, eylemlerin artması ve rejimin 
bunu sona erdirmeye yönelik girişim-
lerinin kitlesel şiddet boyutuna ulaş-
ması durumunda, Türkiye’ye yönelik 
sığınmacı akınının yaşanma olasılığı 
göz ardı edilemez. Bunun gerçekleş-
memesinin yolu İran’da istikrarın 
sağlanmasıdır. Tabii ki insan hakları 
çerçevesinden bakıldığında istikrarın 
anahtarı başta kadın hakları olmak 
üzere, İran’da talep edilen haklar dü-
zeninin rejim tarafından tesis edilme-
si ve ülkenin demokratikleşmesidir. 
Demokratik bir rejimin varlığı, hem 
İran’ın istikrarı hem de insan hakla-
rına dayanan bir ülkenin inşası adına 
önemlidir. Bunu sağlamanın yolu da 
İran halkının özgür iradesiyle yapabi-
leceği tercihlere bağlı.”

Türkiye İran Olur mu?
Türkiye’de, özellikle REFAHYOL 

hükümeti iktidarı ve 28 Şubat süreci 
boyunca tartışma konusu olan “Tür-
kiye İran olur mu” sorusunu, Ata 
Tabriz şöyle cevapladı:

“Türkiye'de İran hakkında var olan 
düşünceyi ikiye ayırmamız gerekiyor. 
Türkiye halkı, İran halkına genel ola-
rak pozitif bir yaklaşımda, ancak İran 

devletine negatif bir tutum sergiliyor. 
Negatif olarak düşünülen İran reji-
mine ise iki farklı eleştiri var. Dini ba-
kımdan ve siyasi tutumundan dolayı. 
Meseleyi dini bakımdan ele alırsak 
eğer bir kesim İran'da şeriat rejimi 
olduğunu kabullenmekte, diğer bir 
kesim ise İran'da gerçekten dini bir 
yönetimin olmadığını savunmakta 
ancak bu her iki bakışın çıkış nok-
tası İran'daki siyasi rejim. Bu rejim 
Türkiye'de baskıcı bir rejim olarak 
algılanmakta. Bazıları Türkiye'de de 
böyle bir rejimin ortaya çıkmasında 
tedirgin, ancak iki ülkenin farklı di-
namiklerini göz önünde barındırmak 
gerekiyor. İran’daki siyasi rejim, siya-
set içerisinde farklı yaklaşımlara, çok 
sesli bir yönetişime izin vermiyor. 
Türkiye'de ise durum farklı, çok par-
tili bir sistem var, seçimler yoluyla in-
sanlar farklı seslerin siyasette oldu-
ğunu hissedebiliyor. İran'da tek parça 
görünmek isteyen bir siyasi rejimle 
karşı karşıyayız. Bu siyasi rejim içeri-
sinde farklı görüşler ve seslere yer ve-
rilmemekle birlikte, toplumun farklı 
kesimleri ciddi bir ayrımcılıkla karşı 
karşıya kalmaktadır. Diğer yandan 
bu iki ülkenin ekonomik dinamik-
leri de çok farklı, İran’da ekonomik 
kaynaklar genel olarak devletin veya 
devlet yanlıları elinde tutulmaktadır. 
Dolayısıyla Türkiye’de İran olma yo-
lunda bir potansiyel görmüyorum.”

Haberde görüşlerine başvurulan 
Prof. Dr. Tanju Tosun, Şubat 2020 
tarihine kadar Ege Üniversitesi İİBF 
Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkan-
lığı görevini yürüttü. Ağırlıklı olarak 
Türkiye siyasal hayatı, karşılaştır-
malı siyaset, oy verme davranışı alan-
larında çalışmalar gösteren Tosun 
çeşitli mecralarda dış politika üzeri-
ne demeçlerini ve görüşlerini payla-
şıyor. Tosun 1998-2020 yılları arasın-
da Ege İ.İ.B.F Uluslararası İlişkiler 
Bölümünde öğretim üyeliği yaparak 
dış politika üzerine dersler verdi. 

İranlı yazar Ata Tabriz, İran'da sos-
yoloji lisans ve kültürel çalışmalar 
alanında yüksek lisans eğitimini ta-
mamladıktan sonra 2019 yılında İs-
tanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler alanında dok-
tora derecesini aldı. İran'ın çağdaş 
tarihi üzerine bölümler ve denemeler, 
siyasi şiddet, siyasi ideolojiler ve çağ-
daş Ortadoğu tarihi üzerine araştır-
ma yapıyor. 
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Suriye'de yaşanan iç savaş 12. yılını doldurmak üzere. Yüzbinlerce 
insanın yaşamını yitirdiği bu savaşta milyonlarca sivil de 
yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldı. Türkiye’ye gelen Suriyeli 
mültecilerin büyük çoğunluğunun yaşam koşulları oldukça kötü 
durumda. Van sokaklarında yürürken insanlardan para isteyen 
birçok mülteci ile karşılaşmak mümkün. Geçimini bu şekilde 
sağlayan Suriyeli Rasha ile yaşadıklarını konuştuk.

Savaştan önce Şam’da, ailesiyle  yaşa-
yan Rasha’nın anlattığına göre, buraya 
gelmeden önce yaşam koşulları olduk-
ça iyiymiş. Aileye ait ev, iş yeri, arsa gibi 
pek çok mülkleri varken,  on yıl önce 
savaştan kaçarken tüm varlıklarını 
da terk etmek zorunda kalmışlar. Ras-
ha’nın bir kardeşi ve bazı aile bireyleri 
savaş döneminde Suriye’de, başka bir 
kardeşi de Türkiye’ye geldikten son-

Furkan Tunçdemir
29 Aralık 2022

ra  yaşamını yitirmiş. Önce Mardin’e, 
ardından Gaziantep’e ve en son Van’a 
gelmişler.

Rasha (30), kent merkezinde bulunan 
bir binada 70 yaşındaki babası ile bera-
ber kalıyor. Binada kalanların tamamı 
Suriyeli. Binanın bulunduğu civar ge-
nelde gündüz vakti gürültünün, kavga-
ların; geceleri ise madde kullanımının 
yoğun yaşandığı tenha bir bölge halini 
alıyor, bu yüzden kiralar diğer bölgelere 
göre daha ucuz. Binada doğalgaz bulun-
muyor ısınmak için soba kullanıyorlar. 
Evde bulunan eşyaların ise büyük ço-
ğunluğunu hayırsever insanlar vermiş.

İş ararken ahlaksız tekliflere 
maruz kaldım

Van’a geldikten sonra aylarca iş ara-
dığını belirten Rasha, ideal şartlarda bir 
iş bulamadığını söylüyor: 

‘’Biz Türkiye’ye geldikten sonra ba-
bam rahatsızlandı, 3 defa kalp ameli-
yatı oldu. Haftada bir ilaç almamız la-
zım ama para yok. Aylarca iş aradım. 
Kadın bir mülteci olarak birçok defa iş 
adı altında ahlaksız tekliflere maruz 
kaldım. Çok düşük ücretle çalışmamı 
isteyenler oldu. Mültecilerin emeğini 
çok fazla sömürüyorlar. Bel fıtığım var 
ağır işlerde de çalışamıyorum. Uygun 

Fotoğraf: DepoPhotos

İki toprak, bir yaşam: 
Kadın mülteci olmak

https://9koy.org/iki-toprak-bir-yasam-kadin-multeci-olmak-2912220316.html


31 

Ocak 2023 / Sınır ve Göç Özel Sayısı

bir iş bulamayınca sokaklarda insan-
lardan sadaka toplamak zorunda kal-
dım.  Başka türlü hayatta kalabilmek 
mümkün değil.’’

Kirayı ödeyemezsem evden 
atacaklar

Kömür alamadıkları için kendisinin 
topladığı kasaları sobada yakarak evi 
ısıttıklarını, yeterince beslenemedikle-
rini belirten Rasha, bir gününün nasıl 
geçtiğini şu sözlerle anlatıyor: ‘’Sabah-
ları uyanıyorum, babamın durumuna 
bakıyorum. Çıkıyorum akşama kadar 
sokaklarda insanlardan sadaka toplu-
yorum. Günde 40 ile 150 TL arasında 
para topluyorum, kış aylarında daha 
az. Toplayamadığım veya hasta olup 
da çıkamadığım günlerde aç kalıyoruz. 
Geceleri aç uyuduğumuz çok oldu. Ge-
nelde sadece akşam yemeği, tek öğün 
yiyebiliyoruz.’’

Kendi deyimiyle, ‘’sadaka’’ toplarken 
gün içinde birçok ahlaksız teklif ve kötü 
muamele ile karşılaştığını söyleyerek 
iki ay önce başından geçen bir olayı 
anlatıyor: ‘’Kahvehanede oturan bir 
kişiden sadaka istedim. Bana bağırdı, 
küfürler ederek saldırdı, yumruk attı 
ve dudağım patladı sonra da kaçıp git-
ti. Birçok kişi vardı kimse ne müdahale 
etti ne de -iyi misin?- diye sordu. Kim 
bunları yaşamak ister ki? Belediye zabı-
taları bazen topladığımı tüm paraya el 
koyuyor. Ev sahibi gelip kirayı ödemez-
sem evden atacağını söylüyor. Bir yan-

dan da faturalar oldukça yüksek. Önü-
müz kış ne yapacağımızı bilmiyorum.’’

Tam bunları konuştuğumuz sırada 
yoldan bir başka mülteci geçiyor. Kadın, 
tekerlekli sandalyede engelli çocuk ile 
birlikte çıkmış insanlardan para toplu-
yor. Hava da soğuk. Rasha eliyle işaret 
ederek bir şeyler söylemeye çalışsa da 
duygu yoğunluğundan dolayı konuşa-
mıyor.

Kısa süreli bir sessizlik...

Dağıtılan yardım kömürleri çok 
kaliteli değil

Resmi kurumların destekleri hak-
kında bilgi almak istiyorum; yakın za-
manda başvuruda bulunmuşlar henüz 
sonuçlanmamış. Kabul edilirse ayda 
350 TL bir yardım söz konusu. Ödemek 
zorunda oldukları kira ise bu rakamdan 
çok daha fazla. Bunun dışında kömür 
yardımı da yapıldığını ekliyor fakat bu 
sene henüz kömür almamışlar. Anlattı-
ğına göre çok da kaliteli bir kömür değil. 
Şu an için devlet hastanelerinden sağlık 
desteği de alabiliyorlar. Bunun dışında 
bir destek yok.

Yaşanan pahalılık bizleri de etkiliyor
Rasha, arta kalan zamanlarında tele-

vizyon haberlerini takip etmeyi ihmal 
etmiyor, bu nedenle Türkiye günde-
mine oldukça hakim. Yaşanan hayat 
pahalılığının aslında herkesi olumsuz 
etkilediğinin farkında. On yıldır bura-
da yaşadığını fakat hiçbir dönem son 
yıllardaki kadar hayat pahalılığının 

artmadığını söylüyor. Hayat pahalılığı-
nın kendilerine yansımasını da şu şe-
kilde açıklıyor: ‘’Ekmek ve birçok temel 
ihtiyaç pahalı, her şeyin fiyatı yüksek. 
Buradaki yaşam koşullarımız belli. Fa-
turalar yüksek, Buranın insanları için 
de zor. İnsanlar yoksullaştıkça ihtiyaç 
sahiplerine yardım etmeleri de zorlaşı-
yor. Geçmiş yıllarda maddi olarak biraz 
daha rahattık.’’

Bazen televizyonda siyasetçi veya 
yorumcuların mülteciler için ırkçı ko-
nuşmalar yaptığını görüyorum diye-
rek hislerini anlatıyor: ‘’Biz bu savaşın 
zorluğunu gördük, çocuklar, siviller 
ölüyor. Türkiye’de de bunun yaşan-
masını istemem. Bazıları çıkıp Suri-
yelileri geri yollayacağız diyorlar, biz 
bu eziyeti görmek istemiyoruz. Savaş 
bizim tercihimiz değildi. Hepimiz in-
sanız, birbirimizden ne farkımız var? 
Irkçılık çok kötü bir şey.’’

Türkiye'deki sanatçıları çok 
seviyorum

Rasha, küçüklüğünde doktor olma 
hayali kurmasına karşılık okul oku-
yamamış. Evdeki televizyondan Türk 
filmlerini izlemeyi çok sevdiğini belirti-
yor. Bununla birlikte Arap dizilerini de 
takip ediyor. İzlediği yayınlar sayesinde 
Türkçesini de geliştirebilmiş. Türki-
ye'deki sanatçıları çok sevdiğini, beğe-
nerek takip ettiğini ekliyor.

Gerçek isminin yayınlanmasını iste-
mediği için Rasha ismi kullanılmıştır.
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Uluslararası Af Örgütünün raporla-
rında, Afgan kadınlarının Taliban yöne-
timinin ağır baskı ve tehditleri altında 
oluşu, ülkeden kaçmalarının gerekçesi 
olarak gösteriliyor. 

Taliban yönetimi altındaki Afganis-
tan’da özellikle kadınlar için yaşam 
koşulları giderek ağırlaşırken, her gün 
binlerce Afgan Türkiye’nin de araların-
da yer aldığı ülkelere akın ediyor.

Genellikle aileleriyle veya tanıdıkla-
rıyla yola çıkan ve kilometrelerce yü-
rüyen kadınlar, Pakistan’dan İran’a, 
İran’dan da Türkiye’ye geçiş yapıyor. 
Yolculuk süresince kaçakçıların ya-
şattıkları başta olmak üzere her türlü 
sıkıntıya maruz kalan kadınlar, yeni 
bir yaşama adım atma çabasında. Her 
türlü baskıya ve acıya tanıklık eden ka-
dınlardan olan Bergin Nisa Hakimi ve 
Sakine Seyidi yaşadıklarını anlattı. 

Neden kaçtık?
Bergin Nisa Hakimi, 25 yaşında ve 

4 kız çocuğu olan bir kadın. Kaçak yol-
larla ülkesinden kaçarak eşiyle birlikte 
Van’a gelen Hakimi, 16 yaşında anne ve 
babasının isteğiyle evlendirildiğini söy-
lüyor. Eşini “evlendiği gün” gördüğünü 
dile getiren Bergin Nisa Hakimi, ken-
disinin okuyamadığını bu yüzden tek 
hayalinin kızlarını okutmak olduğunu 
belirtiyor. Bergin Nisa Hakimi, “Yaşa-
dığımız yerde sıkıntılar çıktığında bir 
çocuğum 2 buçuk yaşında, biri ise 8 
aylıktı. Bizim büyüklerimizin anlattı-
ğına göre Afganistan’da 40 yıldır savaş 
hiç bitmiyor. Savaş kötüdür, kimse sa-
vaş olsun istemez. Sonuçta insanlar 
ölüyor, kadınlar, çocuklar zor şartlarda 

kalıyor. Baktık ki kaçmasak öleceğiz. 
Benim de iki tane yavrum vardı. Onları 
düşünmek zorundaydım. Düşündük ve 
oradan kaçmaya karar verdik. Eşimin 
annesi, babası ve kardeşleriyle birlikte 
yola koyulduk. Gelirken zorluklar yaşa-
dık tabii. Dağda yaşadık. Özalp’ten bu-
raya geldik kaçak yollarla. Bize zorluk 
çektirmediler ama çoğu kişiye zorluk 
yaşatıyorlar. Siz de internetten izliyor-
sunuzdur. Gelenlerin kulaklarını ke-
siyorlar, üzerlerine taş atıyorlar. Millet 
çok zorluk çekiyor. Kaçakçılardan çok 
para alıyorlar” diyerek Türkiye’ye nasıl 
geldiklerini anlattı.

Daha iyi yaşam
Van’a gelişleri sonrasını  anlatırken 

Bergin Nisa Hakimi, şöyle diyor:
 “Buraya geldiğimizde kimseyi tanı-

mıyorduk. Bir hafta parklarda yaşadık. 
Bizi tanımayan insanlar, bize ekmek, su 
verdiler. Sonra çocuklarımla birlikte ev 
aramaya koyuldum. İlk geldiğimde hiç 
Türkçe bilmiyordum. Bayağı ev gezdim. 
Sonra bir eve girdim. Kiralık ev aradığı-
mı sordum. Anlamadı. Evi işaret ettim. 
Herhalde ondan anladı. Bana evi işa-

ret ederek, 400 liraya kiraya vereceğini 
söyledi. Özbekçe’de de 400 olduğu için 
oradan anladım. Daha sonra evi tuttuk. 
Sonra yavaş yavaş Türkçe öğrenmeye 
başladım. Eşim lokantada bulaşık yı-
kıyordu. Şimdi hasta, fıtık olmuştu, ça-
lışamıyor. 3 aydır çalışmadı. Ameliyat 
oldu. 4 çocuğum var. Çok zor durumda-
yım.”

Zorla evlilik
16 yaşında, anne ve babasının isteğiy-

le evlendiğini söyleyen Hakimi, “Afga-
nistan’da çok sorun var. Afganistan’da 
hiçbir kadın kendi rızasıyla evlenmiyor. 
Kadınlar küçük yaşta evlendiriliyor. 
Ben 16 yaşındayken evlendim. Beni 
annemle babam kocama verdi. Bir gün 
çıkıp dediler -seni evlendirdik-. Kocam 
bizim akrabamızdır ama hiç tanımıyor-
dum. Eşimi evlendiğim gün gördüm. 
Nişanlı da kalmadım. Hemen bir günde 
evlendim. Evlendikten sonra eşimi sev-
dim. O da beni sevdi, saydı. Gittiğim ev 
biraz kalabalıktı ama sorun görmedim. 
Eşim evlendikten sonra beni çok sev-
di. Zaten evlendiğimizde o da küçüktü. 
Benden 2 yaş büyük. Küçük olmama 

Küçük yaşta zorla evlendirilen 
Afgan kadınlar konuştu!
Savaş gerekçesiyle Türkiye’ye gelen düzensiz göçmenler, ağır koşullarda yaşam 
mücadelesi veriyor. Taliban sonrası kaçak yollarla Türkiye’ye sığınan Afganlar büyük 
gruplar oluştururken, savaşa, yoksulluğa ve baskıya dayanamayan kadınlar Türkiye 
başta olmak üzere komşu ülkelere ulaşabilme çabasında. 

Barış Dönmez
30 Aralık 2022

https://9koy.org/kucuk-yasta-zorla-evlendirilen-afgan-kadinlar-konustu-3012220121.html
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rağmen ailesinde hiçbir sorun yaşama-
dım. Annesi de babası da beni çok sevdi. 
İyi davrandılar” diyor. 

Taliban'a verilen kızlar
Taliban’ın yaşattırdıklarına değinen 

Bergin Nisa Hakimi, “Bir ailenin 3 tane 
kızı olsa Taliban 2 tanesini alıyor. Kü-
çük kızları yaşlı adamlara veriyor Tali-
ban. Çok zor bir durum. Kadınlara Afga-
nistan’da hiç saygı vermezler. Kadınları 
insan yerine koymazlar. O yüzden ka-
dınlar kaçıyor oradan. Afganistan’da 
savaş hiç bitmedi. Kadınlara olan savaş 
hiç bitmedi” diyor. 

Okul özlemi
Hakimi, okula adım dahi atamamış, 

okuması gerekirken küçücük yaşta ev-
lendirildiği için, çocuklarını okutmak 
istiyor ve okuma aşkını şöyle anlatıyor: 

“Okuma yazmam yok. Ne ben oku-
yabildim ne de kocam. 100 kişiden 1 
kişi ancak okuyabiliyor. Çocuklarımın 
okumasını çok istiyorum. Çocuklarımı 
o yüzden buraya getirdim. Okusunlar, 
kendi ayakları üzerinde dursunlar, ko-
cam da bana -kızlarımız senin gibi er-
ken yaşta evlenmesin- diyor, zaten  en 
az 25 yaşına geldikten sonra, okuyup 
kendi ayakları üzerinde durduktan 
sonra evlensinler. Önce okusunlar, ha-
yatı öğrensinler. Zorla evlendirmeyece-
ğiz kızlarımızı. Ben okuyamadım ama 
onların okumasını çok istiyorum. Ne 
ben okuyabildim, ne eşim. Afganis-
tan’da zaten millet kendi karnını do-
yuramıyor. Nasıl okusun ki? Kadınlar 
Afganistan’da değersiz. Kadınlar oku-
mak istese onlara kurşun sıkıyor Tali-
ban. Bırakmıyorlar okusunlar. Ondan 
dolayı herkes kaçıyor oradan. Savaşın, 
kavganın olduğu yerde kim yaşamak 
ister ki?”

Ailem geride kaldı
Bergin Nisa Hakimi, ailesinin Afga-

nistan’da kaldığını, onları çok özlediği-
ni söylüyor: 

“Kocamla beraber buraya geldim. 
Keşke ülkemde yaşasaydım ama öyle 
bir şansım olmadı. 4 tane kız kardeşim, 
1 tane de erkek kardeşim var. Onlar 
Afganistan’da. Kocamın 2 erkek kar-
deşi evli onlar da burada. 1 tane de kız 
kardeşi var. O da evli, burada. Annemle 
babam Afganistan’da yaşıyor. Onları 
çok özlüyorum. Afganistan’ı çok özlü-
yorum. Herkesin memleketi çok güzel 
ama keşke savaş olmasa. Annem, ba-

bam, kardeşlerim memleketimde. On-
ları çok özlüyorum. Ailemle telefonla 
konuşuyorum arada.”

Niye gitmiyorsunuz?
Hakimi, “Anne ve babamı çok özlüyo-

rum. Ondan dolayı bir özlem hep oluyor 
içimde. Her ülkenin iyisi de kötüsü de 
var. Herkesin ahlakı kendinedir. Bura-
da bize karşı insanların ön yargı var. 
Niye ülkemize gitmediğimizi soruyor-
lar. Herkesin kendi düşüncesi farklıdır. 
Ondan dolayı ben bir şey demiyorum. 
Bazı insanlar çok iyi ama savaş bütün  
insanlara zarar veriyor, en çok da kadın-
lar ve çocuklar etkileniyor. Biz bu acıyı 
çektik. Allah bir daha yaşatmasın” diye 
dert yanıyor.

Yürüyerek geldik
Van’a yerleşen diğer bir Afgan, 20 ya-

şındaki Sakine Seyidi, 5 yıldır evli. Ev-
lendiğinde 14 yaşında olan Sakine Seyi-
di’nin 2 kız çocuğu var ve 9 aylık hamile. 
Türkiye’ye nasıl geldiklerini anlatırken 
Sakine Seyidi, “Eşim ve ben İran’a ka-
dar yürüyerek, kaçak yollarla geldik. 
Bu tarafa arabaya binip ulaştık. Eşimin 
anne ve babasıyla 7 kardeşi Afganis-
tan’da kaldı. Buraya ilk geldiğimizde 
çok zorlandık. Çünkü çevre hep tanıma-
dığımız insanlardı. Dillerini bilmiyor-
duk. Sonra bir ev bulduk. Giysilerimizi 
kendimize yastık yapıp uyuyorduk. Çok 
zorluk çektik. 3-4 ay boyunca çok zor 
geçti. Sonra eşim bir işe girdi. Arkadaşı 
da yardımcı oldu. Yavaş yavaş toparla-
maya başladık “ diyor.

Berdel evliliği
Sakine, 14 yaşında evliliğin ne oldu-

ğunu dahi bilmeden berdel (*) yönte-

miyle evlendirildiğini , şöyle anlatıyor: 
“13 yaşında nişanım yapıldı. 14 ya-

şında evlendim. Eşim yabancıdır, ak-
rabamız değil. Benden 6 yaş büyük. 
Savaş vardı ve Taliban kız çocuklarını 
alıp yaşça çok büyük adamlara veri-
yordu. Ailelerimiz bize zarar gelmesin 
diye bizi evlendirdi. Evlendiğimde çok 
küçüktüm. Evliliğin ne olduğunu bile 
bilmiyordum. Annem de babam da ev-
lenmeme razı değildi ama mecbur oldu-
ğu için evlendim. Abime berdel oldum. 
Eşimi evlendiğim gün gördüm. Eşimin 
ailesiyle kaldım. Ailesi çok kalabalıktı, 
yaşadığım yer de güzel değildi. Ne onlar 
beni seviyordu ne de ben onları. Buraya 
geldiğimden beri daha iyiyim.”

Hiçbirimiz okuyamadık
Okumadığını ama çocuklarını okut-

mak için elinden geleni yapacağını be-
lirten Sakine Seyidi, “Beş tane abim, bir 
tane de ablam var. Sadece küçük karde-
şim okul okuyor. Hiçbirimiz okul oku-
yamadık. Okul okumayı çok istiyordum 
ama bir hemen evlendirildim. Evlendi-
ğim için de kaldı. Kızlarımın okumasını 
çok istiyorum. Ben çok küçük yaşta ev-
lendim ama onlar okusun.” 

Kadınların yaşamı zorlaşıyor
Uluslararası Af Örgütü’nün yayın-

ladığı bir raporda “Afgan kadınlarının 
yaşamının, Taliban tarafından boğu-
cu bir baskıyla yok edildiği” ibaresi yer 
alırken, aynı raporlara göre:

“Taliban aile içi şiddete maruz kalan 
kadınları savunmuyor.Kadınlar, sözde 
giyim-kuşam ihlalleri gibi nedenlerle 
gözaltına alınırken, çocuk evliliklerin-
de artış yaşanıyor. Kız çocuklarının ye-
dinci sınıftan itibaren okula gitmesini, 
kadınların çalışmasını engelleyen Tali-
ban yönetimi tamamı erkeklerden ku-
rulu bir hükümet oluşturarak kadınlar 
üzerindeki baskıyı giderek arttırdı. Ka-
dınlar Afganistan’da her türlü baskı ve 
tehdide maruz kaldıkları için çareyi ül-
kelerini terk etmekte buluyor. Kadınla-
rın sığındıkları ülkelerin başında Tür-
kiye geliyor. Kaçak yollarla ve tehlikeli 
yolculuklarla Türkiye’ye gelen kadınlar 
yaşam mücadelesi veriyor.”

(*) Berdel, ailelerin karşılıklı olarak 
kızlarını birbirine gelin vermeleri ya da 
evlenecek iki erkeğin, ailelerindeki kız-
ları karşılıklı olarak kendilerine eş ola-
rak seçmeleri ile gerçekleşen bir evlilik 
yöntemi.

Savaş bütün  
insanlara zarar 
veriyor, en çok 

da kadınlar 
ve çocuklar 

etkileniyor. Biz 
bu acıyı çektik. 
Allah bir daha 

yaşatmasın
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Türkiye’nin son 11 yılda karşı kar-
şıya bulunduğu büyük göçmen ha-
reketinin çok tartışılan yönlerinden 
biri, “göçmenlerin uyum sağlaya-
maması.” Bunun nedenlerini Bitlis 
Eren Üniversitesi (BEÜ) Nüfus ve 
Göç Araştırma Merkezi (NÜGAM) 

Göçmenler  
neden uyum sağlayamıyor?

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Nüfus ve Göç Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(NÜGAM) Müdürü Doç. Dr. Cemal Öztürk’e göre, göçmenlerle en az sorun yaşayan 
il Bitlis. Doç. Dr. Öztürk: “Göçte uyumun önündeki en büyük engel, terör ve siyaset. 
Merkezi ve yerel yönetimlerin de göçmenlere bakış açısı farklı olabiliyor."

Hakan Okay
02 Ocak 2023

Müdürü Doç. Dr. Cemal Öztürk’le 
konuştuk. Bitlis’in uyum konusun-
da göçmenlerle sorun yaşamayan 
tek il olduğunu vurgulayan Öztürk, 
kimi zaman merkezi ve yerel yöne-
timlerin göçmenlere bakış açısının 
uyum sorunlarını derinleştirdiği-
ni anlattı. Doç Öztürk, sorularımızı 
yanıtlarken  “göçmen uyumundaki 
en önemli iki engel terör ve siyaset” 
diye vurguladığı görüşlerini şöyle  
detaylandırdı:

Türkiye’de mültecilerin en 
çok karşılaştığı sorunlar 
ve uyumlarına engel olan 
durumlar neler?

Ülkemizdeki mültecilerin göçe 
uyumunun önünde iki sorun ön pla-
na çıkmaktadır. Bunların ilki terör 
diğeri ise merkezi yönetim ile yerel 
yönetimin farklı siyasi anlayışla-
ra sahip olması sorunudur. Bunun 
örneğini Van-Erciş’teki Ulupamir 
Kırgızları örneğinde görmekteyiz. 

Fotoğraf: DepoPhotos

https://9koy.org/gocmenler-neden-uyum-saglayamiyor-0201231201.html
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Yapılan araştırmalarda bu vatandaş-
larımıza göre merkezi yönetimin on-
lara bakışı ve gösterilen gayretler son 
derece olumlu iken farklı siyasi an-
layıştaki yerel yönetimlerin bunlara 
bakışı olumsuz ve sağladıkları kamu 
hizmetleri yetersiz ve bu hizmetle-
ri sunmakta da isteksizdirler. Diğer 
yandan terör çok önemli bir göçte 
uyum engelidir. Yapılan araştırma-
lar PKK’nın Türkiye’de göçte uyum 
engeli olduğunu ortaya koymaktadır. 
Hedef ülkede terör ortamında kalan 
göçmenler, istediklerini bulamadıkla-
rını ve pişmanlıklarını dile getirmek-
tedirler. Elbette Bitlis özelindeki geçici 
koruma statüsünde olanlarda olduğu 
gibi gelen göçmenlerin gidilen ülke 
toplumuyla yakınlığı, göçte uyumda 
olumlu bir etken olmaktadır. Göç-
menlerle ilgili olarak devlet ebetteki 
tüm imkanlarıyla hukuka ve insanlı-
ğa uygun bir gayret içinde olmalıdır. 
Ama bazen elinde olan ya da olmayan 
nedenlerle devlet ya da hükümetlerin 
tam olarak her şeyi yaptıkları söy-
lenemez. Eksiklikler olacaktır ama 
önemli olan eksikliklerin giderilmesi 
adına gösterilen yoğun gayrettir. Siya-
silerin bazen hatalı kararları olur mu? 
Olabilir tabi ama olmaması temenni 
edilmelidir. Siyasiler de kararlarına 
ve icraatlarına dair hukuken ve siyasi 
olarak da halka hesap vermektedirler.

Türkiye’yi mülteciler 
bağlamında nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Ülkemiz coğrafi ve ekonomik olarak 
fakir ve özgürlükler olarak geri kal-
mış doğu ile ekonomik olarak zengin 
ve özgürlükler olarak önde olan batı 

arasında köprü pozisyonundadır. Bu 
nedenle hem ekonomik hem de öz-
gürlükler nedeniyle yapılacak göçler 
ülkemiz üzerinde yoğun olarak gö-
rülmüştür. Dünyada 100 milyondan 
fazla insan savaşlar ve gördükleri zu-
lüm nedeniyle zorla yerinden edilmiş 
durumdadır. Ülkemiz ise halen geçici 
korumaya sahip 3.6 milyon Suriyeli-
ye, 11 yıldan bu yana 330 binden faz-
la uluslararası korumaya başvuran 
ve yararlanan farklı uyruktan kişiye 
kucak açmış durumdadır. En fazla 
düzensiz göçmenin sınır dışı edildiği 
yıl 2019 olup sayı 107 bin iken bu yıl 
4.12.2022 itibarıyla 109 bin 816 dü-
zensiz göçmen sınır dışı edilmiş hal-
dedir. Böylece 2022 bir yılda en fazla 
sınır dışı yapılan yıl olmuş olacak.

Bitlis’te kaç mülteci bulunuyor?
Bitlis’te yaklaşık bin 100 geçici koru-

ma statüsünde Suriyeli göçmen, 200 
civarı yabancı uyruklu öğrenci, 80-90 
civarında uluslararası koruma statü-
süne başvuru sahibi yabancı bulun-
maktadır. Geçici koruma statüsünde-
ki yaklaşık bin 100 yabancı Suriye’den 
gelmiş genel olarak Kürt kökenlilerdir 
ve 2014’de gelmişler. Yabancı uyruklu 
öğrencilerde ise Türkmenistan uyruk-
lularla Afrika kökenlilerin fazla oldu-
ğunu görüyoruz. Yakalanan düzensiz 
göçmenlerde ilk üç ülke Afganistan, 
Suriye ve Pakistan olup bunlardan 
Afganistan ve Pakistan uyrukluların 
doğal olarak genel geçiş güzergahları 
Bitlis’tir. Uluslararası Koruma sta-
tüsüne dair Türkiye’yi kullanan ilk 
iki uyruk, Afganistan ve Irak olarak 
görülmektedir. Burada da Afganistan 
uyrukluların güzergahında Bitlis de 
bulunmaktadır. 

Bitlis’teki mültecilerin en çok 
karşılaştıkları sorunlar neler? 
Bitlislilerin Mültecilere bakış 
açısı ne yönde?

En zorlandıkları konu kira bulma, 
karıştıkları en yoğun suç ise dilenci-
lik olarak gözüküyor. Kürtçe konu-
şuyorlar, kimisi akrabalarının yanı-
na gelmişler, bu açıdan diğer yerlere 
kıyasla burada fazla zorluk çekmi-
yorlar. Bu anlamda; Bitlislilerin hali 
hazırda genel olarak mülteci ve göç 
sorunu bulunmadığını söyleyebiliriz. 
Çünkü Suriye’den gelenler ya akraba 
ya da Kürtçe biliyorlar ve Kürtler bu 
nedenle kabulleniş sıkıntısı yaşamı-
yor. Yabancı öğrenciler konusunda 
ise Bitlis Eren Üniversitesi gerekli 
tedbirleri almakta ve hizmet sun-
maktadır. Zaten buna dair Uluslara-
rası Öğrenci Koordinatörlüğü ve Nü-
fus ve Göç Uygulama ve Araştırma 
Merkez Müdürlüğü gibi birimlerle 
kurumsal altyapısı ve hazır oluş dü-
zeyi yüksektir.

Doç. Dr. Cemal Öztürk

Bitlis’te 
yaklaşık bin 100 
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statüsünde 

Suriyeli göçmen, 
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kararlarına ve 
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dair hukuken 
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da halka hesap 
vermektedirler
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Balkanlardan Balkanlardan 
Bursa’ya uzananBursa’ya uzanan
yaşamlar: Göçmenlikyaşamlar: Göçmenlik

Türkiye ve Balkanlar arasında 35 yıldır kadim bir köprü olmayı sürdüren Balkan 
Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ),  Balkan kökenli Türk 
vatandaşlar ile Balkanlarda yaşayan yurttaşları aynı çatı altında buluşturuyor. 
Farklı tarihlerde meydana gelen Balkanlardan Bursa’ya göçleri, yaşananları 
ve kültür transferini konuştuğumuz BAL-GÖÇ Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan, 
sorularımızı yanıtlarken, “Göçmenlik, hiç bitmeyen bir duygudur. Göçmen 
olmakla gurur duyuyoruz. Biz bu toprakların ve Türk milletinin ayrılmaz bir 
parçasıyız” diye belirtmeyi de ihmal etmiyor.

Bursa, 2 bin yıl önceye dayanan 
geçmişi ve Osmanlı Devleti’nin ku-
rulmasından Cumhuriyet sonrası 
döneme kadar aldığı kesintisiz göç-
lerle her yüzyıl kültür mozaiğine 
yeni taşlar ekleyerek büyüyen bir 
şehir.

Tarihi boyunca pek çok olaya, bir-
birinden farklı hayatlara tanıklık 
eden Bursa, yakın yüzyıllarda ise 

Dilek Atlı
3 Ocak 2023

gayrimüslim azınlıklarıyla farklı 
kültürleri içinde barındırırken, Girit 
göçmenlerinden Ermeni ve Yahudi 
göçlerine kadar pek çok farklı yaşam 
hikâyesine de sahne oldu.

Bu mercekten baktığımızda en çok 
göçün geldiği Balkanlar coğrafya-
sına adeta ana kucağı olan Bursa, 
Türk ve Müslüman soydaşların mut-
fak kültüründen iş dünyasına, sokak 
yaşamından komşuluk ilişkilerine, 
eğlencelerden hamam, düğün gibi 
geleneksel ritüellere kadar farklı 
lezzet, disiplin, inanış, adet ve göre-
neklerine ev sahipliği yaptı.

Bursa’da doğan, büyüyen, eğitimi-
ni tamamlayıp ve çalışma hayatını 
sürdüren ve Balkan göçmeni ailenin 
ikinci kuşak temsilcisi olan Uludağ 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk 
Cerrahisi Anabilim Dalı ve Çocuk 
Ürolojisi Bilim Dalı Başkanlığını 
Prof. Dr. Mehmet Emin Balkan, BAL-
GÖÇ Genel Başkanı olarak 9. Köy Ha-
ber Merkezi’nin sorularını yanıtladı.

Balkanlar’dan gelen göçlerin kent 
bilincinde ve kent kültüründeki ye-
rini anıları eşliğinde anlatan Başkan 
Balkan, “Bizim göç ettiğimiz coğraf-
ya, ecdat tarafından uzun yıllar yö-

https://9koy.org/balkanlardan-bursaya-uzanan-yasamlargocmenlik-0301231147.html
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Cüneyt Pekman Albümü    

netilmiş ve vatan sayılan topraklardı. 
Ancak tarihin en büyük trajedilerine 
sahne olan savaşların yaşandığı top-
raklarda Türk olmak bir bedel ödeme-
yi gerektirdi, bizler bu bedeli sonuna 
kadar ödemiş insanların çocukları ve 
torunlarıyız” dedi. 

SORU: BAL-GÖÇ’ün kuruluş 
amacı nedir?

BALKAN: Balkanlardan göç eden 
ve Balkanlarda  yaşamlarını sür-
düren soydaşlarımızın kültürlerini 
yaşatmak, aralarındaki sosyo eko-
nomik dayanışma ve gelişmeyi sağ-

lamak, Balkan ülkeleri ile ilişkileri 
geliştirmek, dostluk ve kardeşliği 
güçlendirmek için kurulmuş bir çatı 
BAL-GÖÇ. Bunun yanında bölge ve 
Dünya barışının sağlanması için ça-
lışmak, soydaşlarımızın yasalar ve 
uluslararası anlaşmalarla elde edil-
miş haklarını korumak ve bu hakları 
geliştirmek için de çalışmaktayız.

SORU: Bursa’ya Balkanlardan 
gelen göçleri değerlendirir 
misiniz?

BALKAN: Bursa, sanayi ve ta-
rım kenti özelliğinin yanında tam 

bir göçmen kentidir. Halk arasında 
93 harbi olarak bilinen 1877-1878 
Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonra 
Balkan coğrafyasından yoğun göç 
almaya başlamıştır.  Bursa’nın ilçe-
lerinde bulunan köylerde bir kısım 
vatandaşlarımız, “93 Muhaciri” ola-
rak kendilerini tanımlamışlar. Daha 
sonra Balkan Savaşları ve Birinci 
Dünya Savaşı döneminde göçler yo-
ğun şekilde devam etmiştir. Cumhu-
riyetimizin kurulmasının ardından 
da Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi 
sırasında yine yoğun bir göç yaşan-
mıştır. Daha sonra 1951, 1968, 1978 
ve 1989 yıllarında, özellikle de yo-
ğun olarak 1989’da, Balkanlardan 
göç almıştır. Rakamsal olarak net bir 
sayı veremesek de Bursa’da 1,5 mil-
yon Balkan göçmeninin yaşadığını 
biliyoruz.

SORU: 30 yıl önce, 360 binden faz-
la kişi Bulgaristan'ı terk edip Türki-
ye'ye göç etti. O süreç nasıl yaşandı? 

BALKAN: 1989’da yaşanan göç 
dalgasında Türkiye’ye gelen ak-
rabalarımızın da büyük kısmının 
Bursa’ya yerleştiğini biliyoruz. Dö-
nemin Başbakanı merhum Turgut 
Özal’ı rahmet ve minnetle anıyorum. 
Bursa’nın Nilüfer ilçesinin Görükle 
Bölgesi’nde, Kestel’de ve İnegöl’de 
göçmen konutları yapılmış, akraba-
larımıza uygun fiyatlarla bu daireler 
verilmiştir. Bu konuyla ilgili olarak 
1989’da gelen göçmenlerden bir kıs-
mı 6 ay-1 yıl kadar süreyle akraba-
larının yanında ikamet ettiler. Eski 
göçmenler Bulgaristan’dan gelen 
akrabalarına evlerini ve gönüllerini 
açtılar. Bizim toplumumuz, daya-
nışma duygusuyla hareket eder. Zira 
göçmenlik 100 yıldan bu yana de-
vam ediyor. 

-Çalışma hayatında göçmenler-

SORU: Bulgaristan’dan gelenler, 
o dönem Bursa’da hangi 
zorlukları  yaşadı? 

BALKAN: Göçmenlik, doğduğun 
ve doyduğun topraklardan, eşinden 
ve dostundan koparak başka bir yere 
gitmek anlamına gelir. Bizim akra-
balarımızın bu konudaki durumu 
anavatana göç şeklinde diyebilirim. 
Ama gelenlere baktığımızda belki 
bir Skoda’nın bagajında birkaç eşya 
ya da ellerinde birer valiz, ayakların-
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da terliklerle göç etmişler. Bu insan-
lar ne olursa olsun biz anavatanımı-
za gideceğiz diyerek yola çıktılar ve 
Bursa’ya geldiler. Bursa’ya geldikten 
sonra hemen çalışma yaşamına ka-
tıldılar. İş ayırt etmediler, günde 2 iş, 
hatta 3 yapanlar oldu. Ancak şükür-
ler olsun ki şu an ekonomik durum 
olarak zorluk içerisinde olan hem-
şerilerimizin sayısı çok az. Balkan 
insanı çalışkandır, vatanına ve mil-
letine bağlıdır.

SORU: Başka hangi ülkelerden 
göç aldı Bursa? 

BALKAN: 93 Harbi’nin ardından 
Balkan coğrafyasının tamamından 
Bursa göç almıştır diyebilirim. Yu-
goslavya olarak bir dönem yaşayan, 
şimdilerde ise Makedonya, Kosova, 
Sırbistan, Hırvatistan, Bosna Her-
sek’ten harici olarak Romanya ve 
Arnavutluk’tan da Bursa’mız göç 
almıştır. Yine net bir rakam vere-
mesek de Bursa’da Balkanların tüm 
ülkelerinden göç almış insanlarımız 
yaşıyor. Yunanistan’dan Türk-Yu-
nan Mübadelesi sonucunda da Bur-
sa’mıza yoğun bir göç gelmiştir. O 
tarihlerde göç eden vatandaşlarımız 
Bursa’nın değişik ilçelerinde halen 
yaşamaktalar.

SORU: Elbette bu yalnızca nüfus 
göçü değil, kültürel kaynaşma 
sağlanabildi mi?

BALKAN: Kültürel kaynaşma kaçı-
nılmaz olarak yaşandı. Ancak 93 Har-
bi’nden bu yana Balkan göçmenleri-
ne ev sahipliği yapan Bursa’da, yeni 
gelen göçmenlerde dâhil, kültürel 
kaynaşma sorunu yaşadığını düşün-
müyorum. Böyle örnekler gündeme 
gelmedi açıkçası. Zira bu işin bir te-

meli zaten vardı. Bursa, Balkan kül-
türüne yemeklerine, örf ve adetlerine 
alışkın bir kentti. 

SORU: Bursa’ya yerleşen, 
kentin bilincinin bir parçası 
olan alışkanlıklar, yemekler, 
lezzetler, yeni iş kolları, 
adetlerden örnekler verir 
misiniz?

BALKAN: Göç ile gelen akrabala-
rımızın Bursa’nın ekonomik, sosyal 
ve kültürel yaşamının içerisinde 
sürekli var olmaları nedeniyle Bal-
kan lezzetlerini yansıtan yemekler 
halen farklı mekânlarda halkımızın 
damak tadına sunulmakta. Börekler 
zaten Balkan isimleri taşırken Tri-
liçe gibi tatlılar Balkanlardan gelip 
mutfaklarımızda yerini alan lezzet-
ler. Bunun yanında etli yemeklerden 
tutunda kahvaltılık soslara kadar 
Balkan tatlarını sofralarımızda tü-
ketiyoruz. Yeni iş kolu açısından 
değerlendirdiğimizde, Bursa’da bu-
lunan tüm iş kollarında göçmenler, 
işçi ya da işveren olarak bulundu. Bu 
konularda oldukça başarılı örnekler 
var. Şehrimizin ekonomik yaşamı-
na çok ciddi katkılar sunan ve ülke 
ekonomisinde döviz girdisi sağlayan 

Ancak şükürler 
olsun ki şu an 

ekonomik durum 
olarak zorluk 

içerisinde olan 
hemşerilerimizin 

sayısı çok az. 
Balkan insanı 

çalışkandır
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büyük şirketlerin önemli bir kısmı 
göçmen iş insanları tarafından yö-
netilmekte. 

-Yeni kuşaklarda durum-

SORU: 30-35  yılın ardından 
üçüncü, dördüncü kuşak 
göçmen ailelerin çocukları, 
gençleri sizinle neler paylaşıyor?

BALKAN: Daha öncede belirtiğimiz 
üzere adaptasyon konusunda önemli 
bir sorun yaşanmadı. Çünkü zaten ge-
lenlerin büyük bir kısmı bir süre ak-
rabalarının evinde kaldı. Dolayısıyla 
geçmişleri olan bir kentte, Bursa’da, 
kültürlerini sürdürmek kadar aktar-
makta da zorluk yaşanmadı. Balkan-
lardan göç eden bu insanların Bursa-
lılarla kaynaşmaları çok hızlı ve çok 
kolay bir şekilde gerçekleşti. Okul ça-
ğında olan çocuklar ve gençler, göster-
dikleri başarılarla arkadaşlarının ve 
öğretmenlerinin gözünde iyi birer yer 
edindiler. Daha sonra da ülke ekono-
misine değer katan insanlar oldular. 
Bu, halen de böyle devam ediyor.

SORU: Gelenler, yıllar sonra Bur-
sa’da, göçmenlik duygusunu halen 
hissediyorlar mı? 

BALKAN: Göçmenlik, hiç bitmeyen 
bir duygudur. Göçmen olmakla gurur 
duyuyoruz. Biz bu toprakların ve Türk 
milletinin ayrılmaz bir parçasıyız. Bi-
zim göç ettiğimiz coğrafya, ecdat tara-
fından uzun yıllar yönetilmiş ve vatan 
olmuş topraklardı. Ancak tarihin en 
büyük trajedilerine sahne olan sa-
vaşların yaşandığı topraklarda Türk 
olmak bir bedel ödemeyi gerektirdi ve 
bizler bu bedeli sonuna kadar ödemiş 
insanların çocukları ve torunlarıyız. 

 -Acı hatıralar-
SORU: Ailesi Balkan göçmeni olan 

ve Bursa’da doğan, eğitimli bir kişi 
olarak sizin anılarınızda neler var? 
Birkaçını paylaşır mısınız?

BALKAN: Büyüklerimizin sohbetle-
rinde sürekli geldiği bölgenin insan-
larından bahsedilirdi. Bu sohbetler 
nedeniyle çevre köylerdekilerin isim-
lerini ezberliyor, kimin hangi köyden 
geldiği biliyordum. Mevsimine göre 
bıraktığı topraklardaki meyve, sebze 
işlerini hatırlatırlardı. Aklımızdan 
silinmeyen kiraz zamanı, ak kiraz-
dan bahsederlerdi. ‘Gâvurun eli’nden 
kurtulduklarına hep şükrederlerdi. 
Babam, göç öncesi ve sonrası hatırala-
rını bize hiç aktarmadı. Çünkü acı ha-

Bursa Göç 
Tarihi Müzesi

Bursa Göç Tarihi Müzesi, Anadolu topraklarında tarih öncesi dönem-
lerden günümüze değin süren 'göç' olgusunu sunan bir müze olarak kent 
bilincinde yerini alıyor. Bu bakımdan Türkiye’deki örneklerinin başında 
gelen müze, göçmen şehri Bursa ile ilgili ayrıntılı ve renkli bir okuma sağ-
lıyor. 

’Göç’ algısını tüm yönleri ile canlandıran Bursa Göç Tarihi Müzesi’ne 
uğramak, kente gelenlere ilginç olabilir. 

M.Ö. 8500’den başlayarak Bursa’daki ilk yerleşmeler, Osmanlı Devleti 
öncesi Bursa, Osmanlı Devleti’nin Bursa’yı Fethi, Balkanlara uygulanan 
fütuhat hareketleri ve Balkanlara ilk gidiş ile bölge coğrafyasında yeni 
yerleşmeler müzenin ilk bölümlerini oluşturuyor. Osmanlı Devleti’nin 
son döneminde ve Cumhuriyetin ilk yıllarında yaşanan savaşlar, anlaş-
malar ve olağanüstü koşullar sonrasında Balkan coğrafyasından anayur-
da yaşanan göç hareketleri de dönemin koşullarıyla müzede anlatılıyor.

Bursa Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi (AKKM)’inde bulunan 
Bursa Göç Tarihi Müzesi, pazartesi günler hariç haftanın diğer günleri 
saat 9.00 ile 17.30’da ziyaret edilebileceği gibi ayrıca https://www.bursa-
muze.com web adresinden de sanal olarak ziyaret edilebiliyor. 

tıraları tekrar yaşamak istemiyorlar-
dı. Annem göç etmeden önce Bulgar 
aile ile komşuluk yaptıklarını ve çok 
iyiliklerini gördüğünden bahsederdi. 
Ben burada doğdum ama çocuklu-
ğumda yakınlarımın muhacirliğine 
yakın şahidim. Bir odada 8-10 kişi kal-
maları, yeniden var olmak için yoğun 
çalışma ve gayretlerini iyi bilirim. Bu 
zorluklar içinde bile sorumluluklarını 
eğitimlerini hiç ihmal etmediler. 

SORU: Türkiye - Balkanlar 
ilişkilerini göç kavramı 
üzerinden bugün nasıl 
okuyorsunuz? Artık göç yok ama 
bir kardeşlik köprüsü mü var 
örneğin? Ya da artık sınırlar 
çizildi ve köprüler sadece siyasi 
çerçevede mi? 

BALKAN: Balkanlar Türkiye için 
çok önemli bir coğrafyadır. Bu neden-
le güçlü bir Türkiye bizler için olduğu 
kadar orada yaşayan akrabalarımız 
için de çok önemli. Türkiye Cumhuri-
yeti sadece kendi sınırları içerisinde 
yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve 
refahı için çalışmamaktadır. Bugün 
sınırlarımız dışında olan ancak kalp-

Bu zorluklar 
içinde 

bile 
sorumluluklarını 

eğitimlerini 
hiç ihmal 
etmediler

leri her an bizimle atan başka ülkele-
rin sınırlarındaki akrabalarımızın da 
huzur ve refahı düşünmektedir. Bu 
konuda devlet kurumlarımızın çok 
başarılı çalışmaları var. Aynı zaman-
da bir STK olarak BAL-GÖÇ de Balkan 
coğrafyasındaki tüm ülkelerde mey-
dana gelen ekonomik, soysal ve siya-
sal gelişmeleri yakından izlemekte ve 
her türlü desteğe hazırdır.
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Türkiye'nin hayalet işçileri: Türkiye'nin hayalet işçileri: 
Mevsimlik gezici Mevsimlik gezici 
tarımda göçmen işçilertarımda göçmen işçiler
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre 
Türkiye’de yaklaşık 3,6 milyon kayıtlı Suriyeli ve 320.000 
kadar diğer uyruklardan göçmen bulunuyor. Fakat 
mevsimlik tarımda çalışan göçmen işçiler hakkında 
herhangi bir kayıt yok.

Türkiye’de toprakların ekiminden 
hasadına kadar süren uzun ve me-
şakkatli süreçte tarım işçileri, işgü-
cünün önemli bir bölümünü oluştu-
ruyor, son yıllarda bu alanda göçmen 
işçiler sıklıkla istihdam edilir oldu. 
Tek gelir kaynağı "tarım" olan mev-
simlik tarım işçileri geçimlerini 
sağlayabilmek için dönemsel ola-
rak ekimde ve hasat sırasında farklı 
farklı yörelere göç ediyor. Mevsimlik 
tarımda göçmenlerin yoğun biçim-
de istihdam edilmesinin en önemli 
nedenleri arasında “ucuz işgücü, 
düşük üretim maliyeti, yerel halk-
tan yeteri kadar tarım desteği ve ilgi 
görülmemesi ve göçmenlerin daha 
verimli çalıştığının düşünülmesi” 
gibi unsurlar yer alıyor. Hasat zama-
nı göç eden mevsimlik gezici yaban-
cı uyruklu işçiler hasat bölgelerinde 
para kazanırken çok sayıda güçlükle 
de karşı karşıya kalıyor.

“Barınma onlar için ihtiyaç 
değil sorun”

Hasat bölgelerine göç eden yerli 
ve yabancı uyruklu mevsimlik ta-
rım işçileri en büyük sorunu konak-
lama konusunda yaşıyor. Günün 
çoğunu tarlada geçiren işçiler için 
tarla sahipleri ya da iş aracısı olan 
“dayı başları” işçilerin barınma ola-
naklarını karşılamıyor. Barınma 
için kendi imkanları kullanan mev-
simlik tarım işçileri ya çadırlarda 
kalıyor, ya atıl durumdaki gecekon-

Elif Solmaz
4 Ocak 2023

dularda kalıyor, hatta  depoları da 
kullanıyor. Kimi zaman da toprak 
sahipleri para karşılığında konak-
lamaları için göçmen işçilere kerpiç 
ya da betonarme yapıları dönemlik 
kiralayabiliyor. 

Mevsimlik tarımda Türkiye’de-
ki çalışma ve konaklama konuları 
yıllardır ele alınmayan, iyileştirme 
getirilmeyen sorunlar arasında.  
Yabancı uyruklu göçmen aileler ise 
uyrukları nedeni ile bu konuda deza-
vantajlı bir konumda yer alıyor. Yer-
li mevsimlik tarım işçilerine daha 
iyi durumdaki konaklama alanları 
tahsis edilirken, yabancı uyruklu 
göçmen tarım işçileri bu imkanlar-
dan en son yararlanan kesim olu-
yor. Kendi imkanları ile konaklama 
sağlamaya çalışan yabancı uyruklu 
göçmenler için maliyet de yüksek tu-
tuluyor. 

Kalkınma Atölyesi’nin 2016 yılın-
da yayınladığı 'Suriyeli Göçmen Mev-
simlik Gezici Tarım İşçileri Adana 
Mevcut Durum Araştırma Raporu’n-
daki bir değerlendirme şöyle:

“Göçmen işçilerin barındıkla-
rı çadırların maliyeti 700-1000 TL 
arasında değişmekte olup, yaz mev-
siminde iç sıcaklıkları çok yüksek, 
kış aylarında çok düşük olmaktadır. 
Dolayısıyla özellikle kış mevsimin-
de bu çadırların içerisinde aileler 
soba kullanmaktadırlar. Tuvaletleri 
her aile kendi çadırlarının yakınına 
veya çevrede bir kanal var ise kanal 
yakınında olmak üzere kendi emek-
leri ile inşa ederler. Genellikle kaçak 
elektrik ya da tarım aracısının temin 
ettiği elektriği kullanılır. Bir ailenin 
bir aylık elektrik giderleri genelde 
bir günlük yevmiye kadardır.”

“Farklı kültürlerin yevmiye 
savaşı”

Yerli ve yabancı uyruklu mevsim-
lik tarım işçilerinin arasındaki reka-
bet hasat bölgelerinde kendini daha 
çok gösteriyor. Yabancı uyruklu göç-
men işçilerin yevmiyelerinin daha 
az oluşu, tarla sahipleri tarafından 
tercih ediliyor. İş fırsatlarının daha 
ucuza gelişi, yerli mevsimlik tarım 
işçileri ile yerleşikler arasında ça-
tışmalara neden oluyor. Kanunlarla 
yerleşik işçilerin hakları korunur-
ken, yabancı uyruklu göçmenler on-
lara sunulan ücretleri yasal olmasa 
da kabul etmek zorunda kalıyor.

Sosyal ve beşeri bilimler alanında 
çalışmalar yapan Profesör Doktor 
Saniye Dedeoğlu aslında göçmen ve 
yerleşik işçi ayrımı yapılmaması ge-
rektiğinin altını çiziyor:

“Uluslararası işçilerin düşük ücret 
alması yönünde bir karar alınması 

https://9koy.org/turkiyenin-hayalet-iscileri-mevsimlik-gezici-tarimda-gocmen-isciler-0401231148.html
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söz konusu olamaz. Her ilde ücret 
belirleme komisyonu Vali/Vali yar-
dımcısı başkanlığında, Ziraat Odası 
ve ilgili taraflardan oluşan komis-
yon yoluyla toplanılarak ücret be-
lirlenir. Mevsimlik tarım çalışanları 
işi, işveren de işçiyi tarımda iş ve 
işçi bulma aracısı yoluyla bulurlar. 
Tarım iş aracısının taşıması gere-
ken özellikler ve belgelenme süreci, 
görev ve sorumlulukları ile sözleş-
menin çerçevesi (ücret, barınma ala-
nını sağlama vb.) Tarım İş Aracılığı 
Yönetmeliği ile belirlenmiştir. Ta-
rım iş aracısı işçiden ücret alamaz 
ve eşitsizlik yapamaz, ayrıca ücret 
asgari ücretin altında olamaz. Dola-
yısıyla temel sorun, süreçlerin yasal 
düzenlemelere uygun yürütülüp yü-
rütülmediğinin denetlenmemesi ya 
da yetersiz denetimdir.”

Kalkınma Atölyesi Genel Sekreteri 
Ertan Karabıyık, “Dünyada ne za-

man zorunlu bir göç olsa, siyasi, ik-
lim ya da ekonomik nedenden dola-
yı, gittikleri ülkede o insan en düşük 
ve en ucuz işleri yaparlar” tespitinde 
bulunduktan sonra şöyle diyor:

"Biz aslında tarımda göçmen tarım 
işçilerinin daha düşük ücretle çalış-
tıklarını biliyorduk, birçok yerde de 
bunu gördük.  Ancak belirli düzey-
lerde, özellikle tarım aracısıyla iş 
yapanların ücretlerinin yükseldiğini 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 
çok yaklaştıklarını biliyoruz. Bunun 
için bu işleri organize eden kişilerin 
denetlenmesi lazım, gerçekten ücret 
standartlarını herkese duyurmak, 
herkesin bilgilendirmek lazım. Dü-
şük ücret ödendiği takdirde cezala-
rın biraz arttırılması lazım. Yoksa 
insanlar aynı işi yapıyorlar, aynı ve-
rimlilikte çalışan kadın-erkek olsun, 
yabancı-yerli olsun bunun ayrımı-
nın olmaması, ve bunun için de de-

netim, duyuru ve cezalandırmayı ön 
plana çıkaracak bir yaklaşımı tercih 
etmek lazım.”

“En büyük tehdit sağlıksız 
yaşam koşulları”

Mevsimlik tarım işçilerinin sağlık 
hizmetlerine erişimdeki zorluklar, 
yabancı uyruklu göçmen tarım işçile-
ri için de geçerli. Bu zorluklar sağlık 
durumlarını daha da kötüleştiriyor. 
Tarım alanlarına yakın yerlerde ko-
naklayan yabancı uyruklu mevsimlik 
tarım işçileri, yetersiz besin saklama 
koşulları, sağlıksız beslenme ve temiz 
suya ulaşamama gibi sorunlar nede-
niyle birçok hastalığa uğruyorlar.

Dedeoğlu, sağlık hakkının korun-
ması için hastalık ve erken ölümlerin 
önlenmesi büyük önem taşıyor dedi ve 
gereken önlemleri öyle anlattı:

“Mevsimlik tarımda çalışanlar 
başta olmak üzere tarımda çalışan-
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ların tamamına sağlık ve güvenlik 
hizmetlerinin verilebilmesi için ta-
rımsal üretimin yoğun olduğu bölge-
lerdeki birimlerin yetkilendirilmesi 
önemlidir. Bu nedenle Türkiye’de 
Toplum Sağlığı Merkezi ve Bağlı 
Birimler Yönetmeliği 2015 yılında 
(Resmi Gazete Sayı 29258), Toplum 
Sağlığı Merkezi ve Bağlı Birimler Yö-
netmeliği’nde Değişiklik Yapılma-
sına Dair Yönetmelik 2018 yılında 
(Resmi Gazete Sayı 30431) yayınlan-
mıştır. Yönetmeliğin 4. Maddesinin 
‘r’ bendinde TSM mobil sağlık hiz-

metini ‘mevsimlik tarım işçileri, 
göçmenler, kırsalda yaşayanlar gibi 
temel sağlık hizmetlerine kolay ula-
şamayan dezavantajlı gruplara bu-
lundukları mahalde verilecek koru-
yucu ve geliştirici sağlık hizmetleri’ 
olarak tanımlamıştır. Özellikle çalı-
şanların tarla/bahçede çalışmadık-
ları ve barınma yerlerinde oldukları 
saatlerde gezici hizmet sunulması 
esastır.”

Türkiye’de sağlık koşullarının sü-
rekli bir yerde yaşayan insanlar için 
kurgulandığını belirten Kalkınma 

Atölyesi’nin Genel Sekreteri Ertan 
Karabıyık, “kayıtlı olma”nın önemi-
ni vurguladı:

“Normal koşullarda yabancı göç-
men işçiler eğer herhangi bir kaydı 
var ise onların sağlık hizmeti ala-
bileceği mekanizmalar var. Göçmen 
sağlık merkezleri ya da herhangi bir 
yerde çalışıyor ise çırak ya da benze-
ri işlerde, bu hizmetlerden yararla-
nabiliyor. Özellikle tarımda çalışan 
topluluklar için sağlık hizmetini 
ayağına götürmek lazım. Koruyucu 
sağlık hizmetleri, özellikle hami-
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le kadınların doğum kontrolü gibi. 
Bunun için aslında dijital sağlık me-
kanizmaları yaratmak ve bu dijital 
sağlık mekanizmaları üzerinden in-
sanların sağlığa erişimlerini kolay-
laştıracak, destekleyecek modeller 
geliştirmek gerekiyor. Bulundukları 
yerde gerçekten 7/24 dediğimiz mo-
deller ile sağlık hizmetine götürebi-
leceğimiz mekanizmaların yaratıl-
ması çok anlamlı olur. Mobil sağlık 
hizmetleri, mesai sonrası sağlık hiz-
metleri gibi çalışmaların gerçekleş-
tirilmesini biz öneriyoruz.”

“Çocuklar tarlaya göçüyor”
TÜİK 2019 verilerine göre Tür-

kiye’de toplam 720.000 çocuk işçi 
çalışıyor. Tarım alanında çalışan 
çocuk işçiler ise %23,7 oranında. 5 - 
17 yaş grubunda çalışan çocukların 
%64,1’i tarım sektöründe çalışıyor. 
Fakat tarım sektöründe çalışan bu 
çocukların kaçının yabancı uyruklu 
göçmen tarım işçisi çocuk olduğuna 
dair herhangi bir veri bulunmuyor. 
Bu rakamlar günümüze kadar hızla 
artmışken, çocuk işçiler kayıt dışı 
çalıştırılıyor. 

Mevsimlik tarım işçiliğinde aile-
siyle birlikte her yıl hasat döneminde 
hasat bölgelerine göçen eden çocuklar 
eğitim yılının büyük bir çoğunluğun-
dan uzak kalıyor. Yerli tarım işçisi 
aileler çocuklarını göç ettikleri illere 
kayıt ettiremezken, mevsimlik tarım-
da yabancı uyruklu göçmen ailelerin 
çocuklarını kayıt ettirmesi zor görü-
nüyor. Okula kayıt yaptırmak isteyen 
aileler de dil bariyerine takılıyor. Eği-
timine devam edemeyen çocuklar için 
erken yaşta evlilik ya da çocuk işçiliği 
dışında başka çare kalmıyor.
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Doğuda 30 yıl önce köyleri boşaltılıp, zorunlu göçe tabi tutulan Doğuda 30 yıl önce köyleri boşaltılıp, zorunlu göçe tabi tutulan 

İnsanlara ne oldu?İnsanlara ne oldu?
Sosyolog Berrin Aytürk Açar, Şırnak örneğindeki iç göç öyküsünü anlattı:“Kentlerde iş 
bulamadılar, geçim kaynakları olan hayvanlarını da getirmek zorunda kaldılar, pek çok 
kentte mahalle aralarında ahırlar oluştu”

Doğu ve Güneydoğu’da 1990’larda 
uygulanan köy boşaltmalarında “zo-
runlu göçe tabi tutulan”  binlerce in-
sanın yaşamı köklü biçimde  değişti. 
Yüzlerce köyden binlerce insan o yıl-
larda bulundukları toprakları bırak-
mak zorunda kalırken, Türkiye’nin 
90’larda yaşadığı bu göç gerçeği, yıl-
lar sonra bile toplumsal sorun niteli-
ğini koruyor.

Göçe maruz kalan insanları en çok 
etkileyen faktör, gittikleri yerde kar-
şılaştıkları ekonomik sıkıntılar ve 
kültür şoku oldu.

Şirin Bayık
6 Ocak 2023

İçişleri Bakanlığı’nın açıklamala-
rına göre Doğu ve Güneydoğu bölge-
sinde 1995 yılında toplam 982 köy, 
1674 mezra boşaltıldı. Göçe en yoğun 
biçimde maruz kalan illerden biri olan 
Şırnak’a bağlı köylerde ise bu durum 
daha önce de yaşanmıştı, özellikle 
1992 yılından sonra köy boşaltmaları 
arttı. Bölgede  çatışmalarının yoğun 
olduğu dönemde  başlayıp, yıllarca 
süren köy boşaltmalarında, yüzlerce 
köyden binlerce insan, Şırnak Mer-
kez’e, metropollere hatta yurtdışına 
zorunlu göçe zorlandı. 

Adaptasyon sorunu 
Sosyolog Berrin Altürk Açar, akade-

mik çalışmalarının yanı sıra, bu duru-
ma tanıklık eden bir Şırnaklı olarak, tez 

konusu da yaptığı köy boşaltmalarının 
sosyolojik ve psikolojik boyutlarını  
değerlendirdi.

“Bu tez öncesinde içinde yaşadı-
ğımız toplumu ve tabi oldukları zo-
runlu göçü bizzat gözlemliyorduk. 
Yerinden edilen insanların ciddi so-
runlarına tanıklık ettik. Küçük bir 
köyden Şırnak merkeze göç ettirilen 
insanlarda bazı toplumsal çözülme-
ler olduğunu gördük. Kültür şoku 
gibi  pek şok yaşandı. Altından ko-
lay kolay kalkılamayan uyum süre-
cinde, önceden var olmayan pek çok 
sorun yaşandı. Örneğin, Şırnak çok 
gelişmiş bir il olmasa da merkezin-
de ya da mahalle aralarında kurulan 
ahırlar önceden yoktu, bu oluşum-
lara zaten şehir merkezlerinde yer 

Kapak Fotoğrafı: bianet.org        
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olmazdı ama, insanlar ne yapsın? 
Hayatlarını devam ettirebilmek için 
köydeki yaşamı merkeze taşımak-
tan başka çare bulmadılar. Bu aileler 
genellikle dış köylerden  gelenlerdi. 
O kadar ki, Şırnak’a sadece beş kilo-
metre uzaktan gelenlerle bile kültür-
ler farklıydı, yaşamlar, alışkanlıklar 
bile değişikti. Yerlerinden edilen bu 
insanlar uzun süre yeni yaşamlarına 
uyum saklayamadılar.”

Açar, göçün doğurduğu sonuçları 
şöyle anlattı:

“Yerinden edilen insanlar her yer-
de var. Ama bu bölgedekiler köyle-
rinden “zorla” çıkarıldılar . Terör se-
bebiyle boşaltılan bu köyler aslında 
yeni yerleştikleri yerlerden uzak ol-
mamasına rağmen, adaptasyonları 
kolay olmadı, pek çok  zorluk yaşadı-
lar. Mesafeler kısa da olsa, o kültür 
şoku yaşandı. Göçe maruz kalanlar, 
kendi köylerinde alışkın oldukları 
‘konforu’ yeni yerleştikleri  alana ta-
şıdılar. Kent merkezinde bu yüzden 
ahırlar, tavuklar, sokaklarda gezen 
inekler görür olduk. Şimdi bunlar 
azalsa bile hala var.  Çünkü yerin-
den yurdundan zorla  göç ettirilen 
insanların ancak  bu şekilde karnı 
doyuyordu, köylerinde tarım ve hay-
vancılıkla uğraşırken, şehirde bunu 
yapmaz oldular,  bir işe girmek zo-
runluğu ile karşılaştılar.”

Şırnak’ta iş yoktu
Açar, Şırnak’taki yeni durumu iş 

olanakları açısından şöyle ifade etti:
“Şırnak örneğini ele aldığımızda, za-

ten merkezde ne bir fabrika var ne bir 
işsizliği giderecek bir girişim... Oysa 
bu aileler buraya zorla göç ettirildi, 
kendilerine imkansızlıklar içinde bir  
yaşama alanı oluşturmaya çalıştılar. 
Buraya adapte olamayınca hem psiko-
lojik bunalımlarını hem de yaşadık-
ları kültür şokunu içinde yaşadıkları 
topluma da taşıyıp, bütün zorlukları 
beraber yaşamak zorunda kaldılar. 
Uyum sorunu yaşayan toplumlarda 
suç oranı artar,  suç oranının artma-
sıyla da  insanlar arasında güvensiz-
lik doğar.” 

İki seçenek vardı
“Şırnak’ın köylerinden göçe maruz 

kalan insanların yeni yerleşimlerde 
bir de istihdam sorunu ile karşılaşma-
sı yaşanan en büyük sorunlardan biri 

oldu.” Diyen Açar şöyle devam etti:
“Şırnak Merkez’e göç edenleri sade-

ce iki seçenek bekliyordu, biri kömür 
ocaklarında çalışmak, diğeri koru-
culuk üstlenip silahlanarak o köyde 
kalmak, başka iş yoktu. Bu da insan-
ları iki arada bir derede bıraktı. Göçe 
maruz kalan gençlerin bazıları, kö-
mür ocaklarındaki kuyulara girmek 
zorunda kaldı. Örneğin bir genç 200 
metrelik bir kuyuya inecekti mecbu-
ren, oysa köyünden göç ettirilmiş bu 
genç, kendi imkanlarıyla okumaya 
çalışmış, öğretmen olmuştu. Ailesi 
ekonomik anlamda bir destek sağ-
layamamış, iş de bulamamış bu İn-
gilizce öğretmeni  genç, harçlığını 
çıkarmak için mecburen o kuyuya 
indi. Dolayısıyla ailenin ekonomik 
anlamda geliri yoksa, gençler kömür 
ocağı, hamallık gibi,  iş güvenliğinin 
olmadığı, riskli işlerde çalışmak zo-
runda kaldılar. Bu insanlardan haya-
ta tutunmaları beklendi. Bazı aileler 
hala böyle bu durumda.”

Açar, yaptığı araştırmalarda Şır-
nak’ta köy boşaltmalarının 1988 ci-
varlarında da göründüğünü belirte-
rek aslında bu ivmenin 1992 Nevruz 
olaylarıyla hız kazandığını söyledi. 
Açar, “Köyü boşaltılan insanlardan 
buna karşı direnenler oldu. Özellikle 
yaşı ileri olanlar, metropollere, hatta 
en yakın Şırnak merkeze göç etmeyi 
bile kabul etmediler, çünkü son yıl-
larını kendi köylerinde geçirmek is-
tiyorlardı. İşte o zaman şiddete bile 
maruz kaldıkları bilgisini, bu insan-
larla yaptığım birebir röportajlardan 
edindim” dedi. 

 Sürgün hayatı yaşadılar
O yıllarda köy boşaltmasına maruz 

kalanlardan, Şırnak Merkez dışın-
da metropollere gidenlerin de farklı 
sıkıntılarla karşılaşıldığını belirten 
Açar, bunu Şırnak’ta var olan istih-
dam sorununa bağlıyor:

“Şırnak’ta istihdam kısıtlı olduğu 
için, Şırnak merkeze bağlı köylerden 
ve Uludere’den Mersin’e, İdil ilçesin-
den yurtdışına ve İstanbul’a  göçler 
oldu. Göçle karşı karşıya kalan bu 
insanlar sadece karınlarını doyura-
bilmek, hayatlarını idame ettirebil-
mek için bile imkan bulamıyordu, 
dolayısıyla büyük kaygılar yaşadılar.  
Maruz kaldıkları ve ötekileştirildik-
leri bu yeni ortamdan ve yaşadıkları 
acılardan uzaklaşma isteği duydular. 

Bu travmaların geçmesi çok zor olur. 
Özelliklerde metropollere gidenler 
uzun zaman sonra adapte olabiliyor. 
Ama ileri yaşta göç etmek zorunda ka-
lan anneler, babalar göç ettikleri yere 
bir türlü adapte olamayıp, sürekli 
memleket hasreti çektikleri için ciddi 
travma yaşadılar. Köylerine dönmek 
isteyip de gidememeleri, onlar için 
kendi ülkelerinde sürgün yaşamak 
gibi bir şey olmuştu.”

Açar, “bireyin psikolojisi, sonuçta 
toplumun psikolojisini oluşturu-
yor. Toplumun psikolojisi de aslında 
o toplumun suçunu, cezasını, suç 
oranlarını veya bununla beraber bir 
sürü toplumsal sıkıntılarını bera-
berinde getiriyor” diyerek şunları 
söyledi:

“Göç eden insanların başka şehir-
lerde yaşadıkları bölgeler bellidir. 
Örneğin Ankara’da Çin çin Mahalle-
si, İzmir’de Kadifekale, İstanbul’da 
Gazi Mahallesi gibi… Gittikleri yer-
de yine kendileri gibi dezavantaj-
lı grupların yaşadığı yerleri tercih 
ediyorlar. Buralarda sonuçta hem-
şeri kültüründen oluşan bir algı do-
ğuyor. Hemşerilik artık, aynı ilden 
aynı köyden gidenler değil de, -Kürt 
mü? tamam o zaman- şekline dönüş-
tü.  Dolayısıyla bu gelenlere hemşeri 
gibi bakanlar, birbirlerine tutunma 
alanı oluşturdular. İnsan yapısı ne-
rede olursa olsun yaşama tutuna-
cak bir umut arıyor. Metropollerdeki 
alanlar da böyle oluşuyor. Tekstilde, 
ağır sanayide, taş ocaklarında yaşam 
standartları düşük ve iş güvenliği ol-
mayan işlerde hep göç ettirilmiş in-
sanlar çalışıyor. Yani orada da  rahat 
değiller. Maalesef bu zorluğu hayat-
larının sonuna kadar yaşıyorlar.”

Açar, yıllar sonra başlatılan köye 
dönüş politikalarınının toplum 
psikolojisini nasıl etkilediğini de  
değerlendirdi. 

“Devletin köye dönüş politikaları 
oldu. Yaş almış bireyler geri dönmek 
istese de, gençler artık o ortama geri 
dönmek istemediler. Çünkü köyler ar-
tık onların istediği gibi bir yaşam orta-
mı sağlayamıyordu, zor da olsa şehir 
hayatına alışmışlar, kendi ayaklarının 
üzerinde durabilmeyi öğrenmişlerdi. 
Bu yüzden geri dönmek istemiyorlar. 
Yetişkinlerden geri dönenler olsa da, 
neredeyse bütün hayatını istemediği 
biçimde yaşamış olmuş insanlar için 
artık hiçbir şey geri gelmiyor.”
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Doğru zannedilen yanlışlar, Doğru zannedilen yanlışlar, 

Yabancılara karşı Yabancılara karşı 
nefret söylemini tetikliyornefret söylemini tetikliyor
Ülkelerinden çeşitli sebeplerden dolayı ayrılıp Türkiye’ye mülteci, sığınmacı ve 
göçmen statüsüyle yerleşen farklı milletlerden milyonlar var ve bu sayı giderek artıyor. 
Türkiye’de yaşayan çok sayıda mülteci, sığınmacı ve göçmen, ayrımcılığa ve nefret 
söylemine neden maruz kalıyor? Bu konuda doğru bilinen yanlışlar ne?

Didem Çam
10 Ocak 2023

Yabancıların sayısı arttıkça farklı 
sebeplerden kaynaklı ‘ayrımcılık’ ve 
‘nefret söylemi’ de artış gösteriyor. 
O sebeplerin en başında ise doğru 
bilinen yanlışlar geliyor. Türkiye’de 
yabancı uyruklu kişilerin doğru 

zannedilen ‘özel ayrıcalıklar’a sahip 
olduğu düşüncesi, nefret söylemini 
daha da kızıştırıyor. Bu durum da 
‘yabancı düşmanlığı’ kavramının or-
taya çıkmasına neden oluyor. 

Mülteciler, hastanede sıra 
beklemiyor mu?

‘Mültecilere yönelik nefret söyle-
mi’ konusuyla ilgili  açıklamalar-
da bulunan Ankara Sosyal Bilimler 

Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Onur 
Unutulmaz, mülteciler hakkında 
doğru bilinen yanlışları sıraladı: 

“Türkiye’deki sığınmacılarla ilgili 
pek çok yanlış bilginin yayıldığını 
görüyoruz. Bunlar arasında hasta-
nelerde sıra beklemedikleri, öğrenci-
lerin istedikleri üniversitelere sınav-
sız bir şekilde yerleştirildikleri, her 
ay döviz üzerinden yüklü miktarda 
desteği maaş olarak aldıkları gibi 

https://9koy.org/dogru-zannedilen-yanlislar-yabancilara-karsinefret-soylemini-tetikliyor-1001231257.html


47 

Ocak 2023 / Sınır ve Göç Özel Sayısı

bilgileri sıralayabiliriz. Ancak bun-
lar doğru değil. Bu yanlış bilgilerin 
bazıları kötü niyetli kişilerce zaten 
artmakta olan yabancı düşmanlığı 
ve mülteci karşıtlığını iyice körükle-
mek için provokasyon amaçlı yayılı-
yor. Bazıları ise yanlış anlaşılmalar 
ve halkın yeterince bilgilendirilme-
mesi nedeniyle yaygınlaşıyor.”

Dr. Unutulmaz: “Halkın doğru 
bilgilendirilmesi, en önemli ve 
güçlü silahtır”

Mülteciler konusunda halkın doğ-
ru bilgilendirilmesi gerektiğini ifa-
de eden Onur Unutulmaz, “Örneğin, 
bazı hastanelerde Suriyeli hastala-
rın Arapça bilen sağlık personeline 
yönlendirilmesi uygulaması yapı-
labiliyor. Bu nedenle, diyelim ki bir 
doktorun tüm hastalarının Suriyeli 
olduğunu gören biri, bir fotoğraf çe-
kiyor ve sonra ‘Sadece Suriyelileri 
kabul ediyorlar’ vs. gibi bir yorumla 
fotoğrafı paylaşabiliyor. Daha sonra 
da bu paylaşım, sosyal medyada çığ 
gibi büyüyerek yaygınlaşıyor. Bu ko-

nuda son dönemlerde hem Göç İda-
resi Başkanlığı hem de çeşitli sivil 
toplum örgütleri ‘doğru bilinen yan-
lışlar’ gibi başlıklarla yanlış bilgileri 
ifşa edip doğrularını halkla paylaş-
maya gayret ediyor. Halkın doğru 
bilgilendirilmesi de bu tür yanlış bil-
gilerle mücadele edebilmek için en 
önemli ve güçlü silahtır. Dolayısıyla 
bu tür bilgilendirme kampanyaları-
nın sürmesi gerekir” diye konuştu.

Mülteciler, neden çok çocuklu?
Her toplumda göçmen kökenli ol-

sun veya olmasın azınlık grupların 
daha yüksek bir doğurganlık oranı-
na sahip olduğu görülüyor. Bu duru-
mun geçmişte Türkiye’deki Kürtler 
için de çokça söylenen bir durum 
olduğuna dikkat çeken Unutulmaz, 
“Benzer bir şekilde Avrupa’daki Türk 
ve Müslüman göçmen topluluklar da 
içinde yaşadıkları toplumlara oranla 
daha yüksek sayıda çocuk sahibi ol-
duklarını görüyoruz” dedi. 

Mültecilerin çok çocuklu olması-
nın sosyolojik ve sosyal-psikolojik 

sebeplerinden bahseden Dr. Onur 
Unutulmaz, “Azınlık psikolojisine 
sahip grupların çoğunluk kültürü 
içinde asimile olup yok olmamak, 
kendi kimliklerini gelecek nesillere 
aktarma istekleri bunların başların-
da gelenlerdir. Ayrıca, mülteciler gibi 
çeşitli travmalar ile topraklarından 
olarak hiç tanımadıkları bir ortamın 
içinde kendini bulan topluluklarda 
çocuk sahibi olmanın hayata tutun-
ma ve hayatta kalma stratejileri ara-
sında yer aldığını söyleyebiliriz. Bu 
tür durumlarda çocuk sahibi olmak 
hayatın normalleşmesi şiddet, savaş 
ve nefret sarmallarından arınmanın 
bir yolu olarak görülebilir. Bu neden-
le mülteciler sadece Türkiye’de de-
ğil, yaşadıkları her toplumda genel-
de yüksek sayıda çocuk sahibi olma 
eğilimindedirler” açıklamasında bu-
lundu. 

“Nefret söylemini güçlendiren 
en önemli nokta…”

Türkiye’deki Suriyelilerin en faz-
la faydalandıkları yardım programı 
hakkında da bilgi veren Unutulmaz, 
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“Ülkemizdeki Suriyelilerin en fazla 
faydalandıkları yardım programı, 
AB tarafından fonlanmakta ve Türk 
devleti tarafından dağıtılmakta olan 
Sosyal Uyum Yardım (SUY) progra-
mıdır. Bu program hanedeki her bir 
birey için aylık bir ödeme içermek-
tedir. Ancak, yardım miktarlarına 
bakıldığında (aylık 230 lira)  bu yar-
dımın geçinmek için yeterli olmadı-
ğını ifade etmek gerekir” dedi. 

“Mültecilerin ‘ayrıcalıklara’ sahip 
olduğu söylemi nefret söyleminin 
bir parçasıdır” diyen Unutulmaz, 
“Halkın mültecilere sağlanan yar-
dım ve olanaklarla ilgili doğru bi-
çimde bilgilendirilmesi bu konuda 
atılması gereken en öncül adımdır. 
Ayrıca, elbette yerli toplumların en 
fakir kesimlerinin de asgari gerek-
sinimlerini gidermeleri noktasın-
da gerekli olan desteği alabilmeleri 
şarttır. Nefret söylemini güçlendiren 
en önemli nokta; toplumda yeşeren 
ve çeşitli çevrelerce sömürülen gele-
ceğe yönelik çeşitli endişe ve kaygı-
lardır. Bu endişelerin giderilmesi de 
nefret söylemiyle mücadelede önem-
lidir” diye görüş belirtti. 

Mültecilere yönelik nefret 
söylemi, hangi nedenlerle 
kimler tarafından 
körükleniyor?

Nefret söyleminin ortaya çıkması 
ve körüklenmesi süreçlerinin detaylı 
bir biçimde incelenmesi gerektiğini 
de belirten Dr. Unutulmaz, sözlerini 
şöyle sürdürdü: 

“Bunların altındaki en önemli ne-
denlerin başında kıt kaynaklar için 
rekabet edildiği algısının bulundu-
ğunu söyleyebiliriz. İş imkanları, 
uygun şartlı konaklama imkanları, 
kamu hizmetleri vs. gibi kısıtlı kay-
naklara yönelik özellikle toplumun 
daha fakir kesimlerinde yer alan 
mültecilerle rekabet içinde olma al-
gısı, onlara karşı olumsuz algıları 
pekiştirmektedir. Ayrıca, yalnızca 
birkaç sene içinde milyonlarca insa-
nın gelmesiyle oluşan hızlı dönüşüm 
algısı da yerli toplumda anlaşılabilir 
endişe ve korkular oluşturabilmek-
tedir. Son dönemde Türkiye’de de 
Avrupa’da uzun yıllardır gördüğü-
müz bir şekilde insanların korku 
ve endişelerinden fayda devşirmeyi 
amaçlayan siyasi hareketlerin filiz-
lendiğini görüyoruz. Siyasi olarak 

fayda elde etmek için insanların kor-
kularını körüklemekten çekinmeyen 
bu odaklar, günümüzün sosyal med-
ya ortamından da faydalanıyorlar.”

Çağlar: “Nefret söylemi, 
siyasi partiler tarafından 
körükleniyor”

Sabancı Üniversitesi İstanbul Po-
litikalar Merkezi’nde Mercator-İPM 
Araştırmacısı ve aynı zamanda Göç 
Araştırmaları Derneği üyesi olan 
Meriç Çağlar da mültecilere yönelik 
nefret söyleminin hangi nedenler-
le kimler tarafından körüklendiği 
konusuna açıklık getirerek şunları 
söyledi: 

“Mültecilere yönelik nefret söyle-
mi, ayrımcılık ve ırkçı söylemler, en 
çok mülteci konusunu iç ve dış po-
litikada araçsallaştıran, bir müza-
kere malzemesi ve oylarını arttırma 
fırsatı olarak gören siyasi partiler 
tarafından körükleniyor. Türkiye’de 
özellikle ekonomik krizle zorlaşan 
hayat koşullarının yükünü aslında 
en çok ekonomik olarak daha kırıl-
gan durumda olan mülteciler, sığın-
macılar ve göçmenler çekerken, en 
çok ötekileştirilen, günah keçisi ilan 
edilen de yine onlar oluyor. Her tür-
lü sosyo-ekonomik sınıfın politik, 
ekonomik ve sosyal güvencesizliğini 
ve rahatsızlığını bir politik fırsata 
çevirmek isteyen siyasi partiler, ki 
bunu seçim gündemine taşıyan da 
bazı muhalefet partileri, Türkiye’de 
mültecilerin yasal statüsünün geçi-
ciliğini ve güvencesizliğini kullana-
rak onları bir politik malzemesi hali-
ne getiriyor. Bu süreçte dezavantajlı 
konuma geldiğini düşünen halk da 
gerek ana akım gerek sosyal med-
ya üzerinden mültecilerle ilgili de-
zenformasyonu körükleyerek nefret 
söylemini yaygınlaştırıyor.”

Nefret söyleminin önüne nasıl 
geçilir?  

Göçmen ve mültecilere yönelik ar-
tan ırkçı ve ayrımcı söylemlerin önü-
ne, hak temelli bakış açısı güçlendi-
rilerek geçilebileceğinin altını çizen 
Çağlar, “Özellikle Suriye’de savaşın 
ve yaşanan toplu zorunlu göçün baş-
langıcından beri Türkiye’de sanki 
mültecilik yasal bir statü değil de 
bir misafirlik, mültecilerin kabulü 
uluslararası anlaşmalardan doğan 
yasal bir zorunluluk değil de ahlaki 

bir gereklilik olarak sunuldu hükü-
met tarafından. Elbette bu misafirlik 
söylemi, halk tarafından mülteci-
lerden beklenen toplumda görünür 
olmamak, ülkenin sosyo-ekonomik 
yapısını, emek piyasasını etkileme-
mek, devlete maddi yük olmamak, 
geçicilik gibi davranışları belirledi” 
ifadelerini kullandı. 

“Zor durumlardan dayanışma 
ile çıkabiliriz”

Yaşanan zor durumlarda, mutla-
ka dayanışma içerisinde olunması 
gerektiğine de değinen Meriç Çağlar, 
şunları kaydetti:

“Ayrımcılığın önüne geçilebilmesi 
için öncelikle göçmen ve mültecile-
rin yasal statülerinin güvence altına 
alınması, mülteci konusunun özel-
likle seçim dönemlerinde partiler ta-
rafından bir siyasi malzeme olarak 
kullanılmaması ve Türkiye’de yaşa-
yan vatandaş veya yabancı herkesin 
aynı ekonomik ve siyasi güvencesiz-
likle başa çıkmaya çalıştığı düşünü-
lerek ortak sorunlar üzerinden yerel 
dayanışma pratiklerinin arttırılma-
sı, bunların daha kapsamlı sosyal  
politikalar ile desteklenmesi gerek-
tiğini düşünüyorum. Özellikle eko-
nomik ve siyasi kriz dönemlerinde 
toplumdaki farklı gruplar sanki bir-
birleriyle rekabet halindeymiş gibi 
bir algı oluşturuluyor. Halbuki bu 
zor durumlardan ancak hak temelli 
bakarak ve birbirimizle dayanışma 
içerisinde çıkabiliriz.”

Mülteci kadınlar ve çocuklar 
nefret söyleminden nasıl 
etkileniyor?

Nefret söylemi ve ayrımcılığın 
özellikle mülteci kadınlarla çocuk-
ları etkilediğini dile getiren Çağlar, 
“Bu durum, özellikle mülteci kadın 
ve çocukların kamusal alandaki de-
neyimlerini ve kamu kurumlarıyla 
ilişkilerini de etkiliyor. Çocuklar açı-
sından özellikle okullarda ayrımcı-
lık ve akran zorbalığının çok ciddi 
bir sorun olduğunu biliyoruz. Ço-
cukların eğitim sistemine entegras-
yonu ve ileride daha iyi bir hayatları 
olmasının önündeki en büyük engel-
lerden biri, akran zorbalığı nedeniy-
le çocukların okula gitmek isteme-
mesi ve başarı düzeylerinin düşüyor 
olması. Kadınlar ise genellikle kom-
şu ve mahalle sakinlerinden gelen 
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ayrımcı ve ırkçı, ‘Ülkenize dönün, 
burada ne işiniz var?’ gibi tepkiler-
le karşılaşıyor. Ayrıca mülteci kadın 
ve çocuklar, kamu kurumları ve hiz-
metlere erişim sürecinde özellikle 
eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler 
konusunda, birçok ayrımcı ırkçı dav-
ranışla karşılaşıyor” diye konuştu.

“Mülteci kadın ve çocuklara 
karşı işlenen şiddet suçları, 
medyada görünmüyor”

“Nefret söylemi ve ayrımcılığın 
artması, toplumsal cinsiyet temelli 
ayrımcılığı da arttırıyor” diyen Meriç 
Çağlar, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Kayıtlı sığınmacıların, mültecile-
rin ve göçmenlerin yasal düzlemde 
hizmetlere erişim hakları olsa da 
ayrımcılık ve dil bariyeri nedeniy-
le kadınlar sağlık hizmetlerinden, 
örneğin üreme ve cinsel sağlık hiz-
metlerinden yararlanamıyor. Gebe-
lik sürecinin takibi gibi çok temel 
hizmetlere bile erişemiyorlar. Ay-
rıca biliyoruz ki nefret söylemi ve 
ayrımcılığın genel olarak artması, 
toplumsal cinsiyet temelli ayrımcı-
lığı da arttırıyor ve böylece özellikle 
kırılgan gruplar olan mülteci kadın 
ve çocuklara karşı işlenen şiddet ve 
cinsel şiddet suçlarında da artış göz-
leniyor. Medya genellikle yabancıla-
rın işlediği söylenen suçlara yoğun-
laşırken mülteci kadın ve çocuklara 
karşı işlenen şiddet suçları maalesef 
görünmez kalıyor.”

 Göç sonrası birçok kişi 
depresyona giriyor

Türkiye’de yabancı statüsünde bu-
lunan pek çok kişi, nefret söylemine 
ve ayrımcılığa maruz kaldığı için 
psikolojik açıdan da zor dönemler-
den geçiyor. 

Göçün psikolojik etkileri üzerine 
açıklamalarda bulunan Uzm. Klinik 
Psikolog Dilara Çaresiz, göç psiko-
lojisinin insanların güvenlik ve ait 
hissetme ihtiyaçlarını sarsan bir ta-
rafı olduğuna vurgu yaptı. 

Göç sonrası birçok psikolojik ra-
hatsızlığın oluşabileceğine de dikkat 
çeken Çaresiz, şunları söyledi: 

“Göç; sosyolojik ya da ekonomik 
sebeplerle kişilerin ya da toplulukla-
rın yaşadıkları, yerleştikleri yerleri 
bırakarak farklı bir yerleşim yerine 
ya da başka bir ülkeye yerleşmele-
rine verilen isimdir. Göç psikolojisi-

nin, insanın en temel ihtiyacı olan 
güvenlik ve ait hissetme ihtiyaçları-
nı sarsan bir tarafı vardır. Maslow da 
ihtiyaçlar hiyerarşisinin özünde fiz-
yolojik ihtiyaçlardan olan beslenme 
ve barınma ihtiyaçlarından sonra, 
ruh sağlığının iyi oluşu için aidiyet 
hissiyatının öneminden söz eder. 

Göç psikolojisi, bir nevi kökleri-
mizden kopmayı sembolize eder ve 
göç edilmeye maruz kalan insanlar, 
sadece ülkelerini değil doğdukları 
yerleri, anılarını, sevdikleri insan-
ları, akrabalarını, evlerini, iş yerle-
rini de terk ederler. Bir yere ait his-
sedemeyen insan, kendini boşlukta 
hisseder ve bu boşluk hissi birçok 
psikolojik rahatsızlığın temelini 
oluşturur. Göç sonrası; travma son-
rası stres bozukluğu, yaygın anksi-
yete bozukluğu ve depresyon en sık 
görülen rahatsızlıklardandır.”

“Çocuklar ve kadınlar, en çok 
yara alanlar”

Dilara Çaresiz, mültecilere ve özel-
likle çocuklarına bu süreçte nasıl 
davranılması gerektiği konusunda 
şunları söyledi:

“Özellikle çocuklar ve kadınlar, bu 
sürecin en çok yara alan kişileri olu-
yor. Bu konuda yapılan araştırma-
lar; çocukların dil bilmemelerinden 
dolayı zorluk yaşadığını, kadınların 
ise büyük bir duygusal boşluk yaşa-
dıklarını göstermektedir. Bu süreçte 
eğitim ortamlarında özellikle öğret-
menlere büyük bir görev düşmekte-
dir. Çocukların okul ortamlarında 
oryantasyon sürecine destek olun-
ması ve dil gelişimlerinin sağlanma-
sı sürece katkı sağlayabilir. Devlet, 
özellikle kadınların ve çocukların 
güvenliğini, sosyal gelişimini ve dil 
öğrenmelerini sağlamalıdır. Toplum 
bu konuda bilinçlendirilmeli, toplu-
mun daha hassas, eşitlikçi ve insan-
cıl bir yerde olması sağlanmalıdır.”

“Mültecilerin yaşadığı 
zorlukları gösteren eğitimler 
yaygınlaştırılmalıdır”

Yabancı statüde yer alan kişilere, 
doğru iletişim olanaklarının sağlan-
masının oldukça önemli olduğunu 
dile getiren Çaresiz, “Genel olarak 
göç zorlu bir süreçtir, bu süreçte ki-
şilerin kayıpları olabilir. Göç eden 
kişiler, ayrımcılık ve zorbalığa ma-
ruz kalabilir. Geldikleri yerde birçok 

travmatik yaşantıya da maruz kala-
bilirler. Empati yapmalıyız; ötekiyle 
ve ötekileştirilmişlerle… Bu dünya 
üzerinde varlığını sürdüren hiç kim-
se doğduğu ve büyüdüğü toprakları 
doğal afet, savaş ve hastalık gibi se-
beplerle terk etmek istemez. Çadır 
kentte yaşayan bir göçmen, ‘En çok 
sırtımı duvara yaslamayı özledim’ 
diyor. Toplumda mültecilerin yaşa-
dığı zorlukları gösteren eğitimler 
yaygınlaştırılmalıdır. Bu bağlamda, 
göçmen durumunda kalan kişilere, 
doğru iletişim olanaklarının sağlan-
ması, göçmen psikolojisine büyük 
bir katkı sağlamaktadır” ifadelerini 
kullandı.  

Nazım Hikmet’in dizelerini anım-
satan, dünya üzerinde ideal yaşamın 
böyle kurulabileceğine dikkati çeken 
Dilara Çaresiz, sözlerini “Yaşamak 
bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman 
gibi kardeşçesine…” diyerek nokta-
ladı.

Hukuk kurallarında da 
karşımıza çıkıyor

Etik değerler bakımından oldukça 
büyük bir öneme sahip olan ‘ayrım-
cılık’ ve ‘nefret söylemi’ konuları, 
hukuk kurallarında da karşımıza 
çıkıyor. Birbirine paralel ilerleyen bu 
iki konu, ulusal ve uluslararası mev-
zuatta da yer almış durumda. Tür-
kiye Cumhuriyeti Anayasası’nda ve 
Türkiye’nin 1954 yılında onayladığı 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’n-
de (AİHS)  ‘ayrımcılık’ konusu özel 
bir madde olarak ele alınıyor.

O maddeler!
Anayasanın 10’uncu maddesin-

de yer alan ‘Kanun önünde eşitlik’ 
ilkesinde şu ifadelere yer veriliyor: 
“Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî 
düşünce, felsefî inanç, din, mezhep 
ve benzeri sebeplerle ayırım gözetil-
meksizin kanun önünde eşittir.”

AİHS’de ‘Ayrımcılık yasağı’ olarak 
ele alınan 14’üncü madde ise şu şe-
kilde: 

“Bu Sözleşme’de tanınan hak ve 
özgürlüklerden yararlanma, cinsi-
yet, ırk, renk, dil, din, siyasal veya 
diğer kanaatler, ulusal veya toplum-
sal köken, ulusal bir azınlığa aidiyet, 
servet, doğum başta olmak üzere 
herhangi başka bir duruma dayalı 
hiçbir ayrımcılık gözetilmeksizin 
sağlanmalıdır.” 
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"Ucuz iş gücü" mülteciler"Ucuz iş gücü" mülteciler
Binlerce mülteci, 
‘ucuz iş gücü’ olarak 
görülüp güvencesiz, 
insanlık dışı koşullarda 
çalıştırılıyor. 

Yaşar Sezgin
13  Ocak 2023

Türkiye’nin bir numaralı gündem 
maddesini oluşturan Suriyelilerin 
varlığı 11 yıldır tartışılırken,  çoğu 
kez ucuz işçi olarak görülüp, güven-
cesiz, insanlık dışı koşullarda çalıştı-
rılan bu insanlar adeta yok sayılıyor. 
Son yıllarda Türkiye’yi hedefleyen 
diğer bir mülteci grubu ise Afganlar. 
Zor koşullarda yaşama tutunan mil-
yonlarca mültecinin geri dönüşü için 
çeşitli projeler geliştiriliyor, bir yan-
dan da “neden uyum sağlayamıyor-
lar?” sorusuna yanıt aranıyor.

Farklı ülkelerden gelip Türkiye’de 
aynı ortamı soluyan mültecilerin 
yaşam mücadelesine tanıklık ettik, 
yaşadıkları zorlukları ve görüşlerini 
bizimle paylaştılar.

Muhammed, Halep’ten göç etmek 
zorunda bırakılmış, bölge illerinde 
ara ara yer değişikliği yaparak farklı 
iş kollarında geçimini sağlamaya ça-
lışan Suriyeli bir mülteci, yaklaşık 8 
yıldır Türkiye’de yaşıyor. 

Suriye’nin kuzeydoğusunda yer 
alan Amude kasabasında doğan 
Muhammed, İngilizce Öğretmenli-
ği Bölümünde okumak için Halep’e 
yerleşmiş, savaşın şiddetinin artma-
sıyla birlikte okulu bırakarak 2014 
yılında Türkiye’ye giriş yapmış. 

İnsanlık dışı koşullar 
Hayallerini geride bırakarak ülke-

sini terk ettiğini belirten Muham-
med, insanlık dışı koşullarda ça-
lıştırılarak bir yaşam sürdürmeye 
çalıştığını belirtti ve şöyle devam etti:

“Türkiye’ye geldikten sonra her 
şey benim için çok zor oldu. Bir anda 
bütün hayatımı, hayallerimi bırakıp 
gelmiş gibi oldum. Devlete başvurup 

geçici koruma kimliğimi almak çok 
uzun sürdü. Dil bilmediğim için soka-
ğa dahi çıkamadığım zamanlar oldu.”

Suriyeli mültecilerin yoğun olduğu 
bölgelerden başka bir yere gitmenin 
zorluğuna değinen Muhammed, “Urfa 
ve Antep’te yaşadım, şu an Kilis’te-
yim. Bu kentlerde sadece Suriyelilerin 
yaşadığı mahallelerde dışarı çıkmak 
istiyorum, aksi durumlarda çekiniyo-
rum. Türkçe’yi artık az çok biliyorum, 
dil kurslarına da gidiyorum ama işte 
yine de zorlanıyorum” dedi. 

Antep’te sanayi bölgesinde birçok 
farklı işte çalıştığını söyleyen Mu-
hammed, “Oto tamircisinde çalıştı-
ğım zaman her gün işe gitmeme rağ-
men paramı alamıyordum. Tekstilde 
de çalıştım, orada da aynı sorunlarla 
karşı karşıya kaldım. En büyük sı-
kıntımız hem ucuza çalışmak hem 
de paralarımızı alamamak oldu” 
diye konuştu. 

“Güvencemiz yok, kaçak 
çalıştırılıyoruz”

Muhammed, şu an çalıştığı atöl-
yede de parasını alamadığı için dört 
kardeşiyle birlikte kirası düşük olan, 
küçük eski bir evde kalmaya devam 
ediyor. Isınma problemi ve yiyecek 
ihtiyacını sağlıklı bir şekilde karşı-
layamama sorunun altını çizen Mu-
hammed, katkı için birçok makama 
başvuru yaptığını ancak bir sonuç 
alamadığını belirtti. Dernekler, va-
kıflar ve göç merkezlerine giderek 
sorunu dile getirmenin Türkiye’deki 
yaşamını zorlaştırdığını düşünen 
Muhammed, “Devletin bunu düşün-
mesi gerekirdi. Biz ekmek parası 
için çalışıyoruz. Verilen maaşa bak-
ma durumumuz yok. Kardeşlerime 
bakmak için paranın büyüklüğünü 
tartışamam. Ama sigortamız yok. 
Kaçak çalıştırılıyoruz. İşyeri sahip-
leri de bunu bize direkt söylüyorlar 

https://9koy.org/ucuz-is-gucu-multeciler-1301230101.html
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ama yine de paramızı vermiyorlar, 
sorun çıkarıyorlar” dedi.  

Muhammed, “Biz ucuz iş gücü ola-
rak görülmek istemiyoruz, evet, bura-
sı bizim ülkemiz değil ama kardeşle-
rime bakmam için çalışmam lazım. 
Devlet de, farklı kurumlar da bu ko-
nuda bizlere yardımcı olsun” diyerek 
sözlerini tamamladı. 

Afgan mülteciler 
Afgan mülteciler ise 1970’li yıllar-

dan bu yana kendi topraklarından göç 
etmek zorunda kalıyor. Göç hareketi, 
çatışmaların yanı sıra, ülkelerindeki 
siyasi ve ekonomik sorunlar gibi ne-
denlerle sürüyor.

Bütün bu güçlükler yüzünden  ülke-
sinden ayrılan Afganların büyük bö-
lümü bugün İran ve Pakistan'da bulu-
nuyor.Türkiye de yıllardır, Afganların 
hem yaşamak hem de transit ülke ola-
rak geldikleri ülkelerden biri. Son dört 
yıldır da Afgan mülteciler, artan bir 
yoğunlukla hem Türkiye’ye yerleşiyor 
hem de Türkiye’yi transit geçiş olarak 
kullanıyor. 

52 Gün boyunca yürüyüş 
Abdulkadir, 52 gün boyunca 

İran’dan Türkiye’ye yürüyerek gelen 
mültecilerden. 

Taliban’ın baskısı ve rejimin zor-
lamaları arasında kaldığını belirten 
Abdulkadir, “Afganistan’da iki seçe-
neğimiz vardı; ya Taliban’ın silahını 
elimde tutacaktım ya devletin. Ben 
ikisini de tercih etmeyerek yaşam 
hakkım için ülkemden kaçmak zorun-
da kaldım” dedi. 

Abdulkadir kendi ülkesinde çalış-
ma hayatını şöyle aktarıyor:

“Hayalim Afganistan’da motosiklet 
tamirhanesi açmaktı. Çocukluğum-
dan bu yana motosiklet ve arabalara 
merakım vardı. Birçok yerde çalışarak 
bütün bu işleri öğrenmiştim. Hatta 
yabancı ülkeleri bile çalıştığım yerdeki 
malzemelerle tanımıştım. Başka bir 
dünyanın var olduğunu bu işlerde gör-
müştüm. O nedenle bu iş benim için 
çok önemli.  Çocukluğum, gençliğim 
hep bu işlerin arasında geçti. Ancak 
ülkemi bırakınca bunu devam ettire-
medim. Tabi hayalimi de öldürmedim. 
Baskılar, savaş bir gün biterse gidip bu 
hayalimi gerçekleştireceğim.” 

“Tek güvencemiz alın terimiz”
Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra 

uzun bir süre kaldığı Ankara’daki ya-
şamına değinen Abdulkadir, “Orada 
kuzenlerimin yanında kalmaya baş-
ladım. İş arama gibi bir durumum ol-
madı. Akrabalarımın yoğun olarak ya-
şadığı mahallelerde inşaat işçiliğine 
başladım. Bu işlerde çok zorlandım. 
Ağır bir iş olmasına rağmen aslında 
çalışmak değildi bana zor gelen, ama 
hakkımızı alamıyorduk en zoru buy-
du. Hiçbir mülteci hakkını alamıyor-
du zaten. Paramız eksik ya da geç yatı-
rılıyordu. Sigorta gibi bir durumumuz 
yoktu. Kimliğimiz yok ki sigortamız 
olsun. Tek güvencemiz alın terimiz. 
Bir gün dahi çalışmasak aç kalırız” 
diye konuştu. 

“Hasta olunca iki kişilik 
çalışmak zorunda kalıyoruz”

Son iki yıldır İzmir’de yaşadığını 
söyleyen Abdulkadir, iş koşullarını 
şöyle aktardı:

“Aslında kazancının iyi olması se-
bebiyle çobanlık yapmak için başka 
bir şehre gidecektim ama yolum İz-
mir’e düştü. Afganistan’dan tanıdı-
ğım arkadaşlarımla birlikte büyük bir 
inşaatta çalışıyorum. Yüzlerce işçinin 
içinde on iki kişiyiz. Burada yaşama-
nın koşulları biraz daha farklı, çok 
kalabalık ve çok soğuk, her an hasta 
olma korkusu var çünkü işten kovu-
luruz. Hasta olan biri olduğunda iki 
kişilik çalışmak zorunda kalıyoruz 
-arkadaşımız kovulmasın- diye. Teda-
vi şansımız yok.”

“Herkes aynı hastaneye 
götürülüyor; Tedavi olamıyoruz”

Burada iyi insanlar var. Hasta olun-
ca onlardan ilaç istiyoruz. Eczaneden 
direkt alışveriş yapamıyoruz. Hem ya-
kalanma korkumuz var hem de alış-
verişe çıktığımız zaman esnafın bize 
yaklaşımı kötü. Türkiye’de ilaçlar da 
çok pahalı. O konuda zorlandığımız 
oluyor. Başta da belirttiğim gibi sigor-
tamız zaten yok; geçen yıl aynı patro-
nun farklı bir inşaatında çalışırken 
üstüme duvar yıkılmıştı. Kimliğim 
olmadığı için özel bir hastaneye gö-
türdüler. Böyle durumlarda hep aynı 
hastaneye götürdüklerini öğrendim. 
Zaten orada da tedavi durumum ol-
madı, sadece ilaç verip gönderdiler. 
Günlerce çalışamadım. İlaç parala-
rımı da ben ödedim hatta yevmiyemi 
bile alamadım. Koğuşum şantiyede 
olduğu için gün boyunca orada tek 

başıma kaldım. En çok zorlandığım 
dönemdi diyebilirim. Bu iş koşulları 
bizim için çok zor. Devletten talebimiz 
vatandaşlıktır. Vatandaşlık alan arka-
daşlarımızın önerileriyle biz de aynı 
yolu deniyoruz. Vatandaşlıkla birlikte 
daha iyi koşullarda çalışacağımızı dü-
şünüyorum. Daha insani koşullarda 
çalışmak ve yaşamak istiyoruz. Mese-
la İzmir’i gezmek istiyorum. Pazara, 
çarşıya gitmek istiyorum. Bunun için 
vatandaşlık gerekiyor.”

Türkiye’deki Suriyeliler
Suriye’de 2011 yılından bu yana de-

vam eden iç savaş sırasında milyon-
larca Suriyeli, ülkelerini terk etmek 
zorunda kaldı. Avrupa ülkelerine ve  
birçok dünya ülkesine göç etmek zo-
runda bırakılan Suriyelilerin 3 milyo-
nu aşkını ise Türkiye’de yaşam sür-
mekte. 

Mülteciler Derneği’nin raporuna 
göre; Türkiye’de kayıt altına alınmış 
geçici koruma statüsündeki Suriyeli 
sayısı 24 Kasım 2022 tarihi itibarıy-
la bir önceki aya göre 44 bin 772 kişi 
azalarak toplam 3 milyon 577 bin 714 
kişiye geriledi. 2022’nin başından bu 
yana kayıtlı Suriyeli sayısı 159 bin 
655 kişi azaldı.

Genç nüfus olarak tanımlanan 15-
24 yaş aralığında ise, 694 bin 319 kişi 
bulunuyor. Suriyeli genç nüfusun top-
lam Suriyeli varlığına oranı %19,4,  
on yaşından küçük  Suriyelilerin sayı-
sı 1 milyon 77 bin 949 (%30,1).

Suriye sınırına en yakın Antep, 
Urfa, Hatay ve Kilis illerinde ise ka-
yıtlara göre 1 milyonu aşkın Suriyeli 
nüfus söz konusu.

Günlerce 
çalışamadım. İlaç 

paralarımı da 
ben ödedim hatta 

yevmiyemi bile 
alamadım
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Asmin Ayçe İdil Kaya
16  Ocak 2023

Sağlık bakanlığı, “mülteci sağlığı” 
konusunda herhangi bir veri pay-
laşmasa da özellikle kadın mülteci-
lerin sağlıkla ilgili büyük sorunlar 
yaşadığı ifade ediliyor. Bu sorun-
ları, mültecilere hizmet veren bir 
jinekolog doktor, bir kadın mülteci 
ve bir dernek yöneticisiyle görüşe-
rek detaylandırdık, şu ortak nokta  
dillendirildi:

“Mülteciler, onlara yansıtılan nef-
retten endişeli ve Türkiye’de kendi-
leri için gelecek göremiyorlar.” Uz-
manlar ise ekonomik, sosyal alanın 
yanı sıra  sağlıkta da pek çok sorunla 
yüzleşen mülteci kadınların, politi-
kacıların geri gönderme tehdidi üze-
rine büyük baskı ve korku altında 
yaşam sürdürdüğünü” söylüyor.

Mülteci, hemen suçla 
ilişkilendiriliyor

Hrant Dink Vakfının,  Basın-
da Nefret Söylemi 2022 raporuna 
göre, yazılı basında Suriyeli ve Af-
gan göçmenlerin toplum düzeni 
için tehdit oluşturduğu algısı yara-
tılarak mülteci kimliği adeta suçla  
ilişkilendiriliyor.

Rapora göre, Türkiye’de mülteci-
lerin, özellikle de mülteci kadınla-
rın neden nefret söylemine maruz 
kaldığı, bundan nasıl etkilendiğini 
anlamak için öncelikle nefretin ne 
olduğuna bakmak gerek. 

Nefret, korku, öfke, potansi-
yel olarak da tehlike,  kişinin ço-
ğunlukla tanımasa bile, ken-
disine benzememesi ve farklı 
olması nedeniyle ötekileştirdiği in-
sanlara  karşı ortaya çıkmakta olan 
ruh şekli olarak tanımlanıyor. Nef-
retin yükselmesini sağlayan önem-
li etkenlerden biri ise medyanın  
tetiklemesi. 

Sağlık, 
mülteciye de hak değil mi?

Türkiye’ye son 11 yılda 
dalgalar halinde ulaşan ve 

artık “milyonlarla” ifade 
edilen mülteciler, seçimler 

yaklaşırken yükselen 
“nefret söylemi”nin 

etkisiyle sıkıntılı durumlar 
yaşıyor. İş bulamayan, geliri 

olmayan, ya da kayıtsız 
olduğu için devletin 

asgari hizmetlerinden 
bile yararlanamayan 

mültecilerin en büyük 
korkusu “hastaneye 

gitmek!”

Kapak Fotoğrafı: csgorselarsiv.org 

https://9koy.org/saglik-multeciye-de-hak-degil-mi-1601230301.html
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Sokağa çıkmaya korkuyorlar
Süreci daha iyi anlayabilmek için 

görüştüğümüz bir Mülteci-Der yet-
kilisi,  haberlerdeki mültecinin  
suçlandığı veya hedef gösterildiği 
durumlar sonrasında  özellikle ka-
dınların yaşadıkları olumsuzlukları 
dile getirdi:

“Failin mülteci olduğu ya da ola-
bileceği düşünüldüğü durumlarda, 
mülteci kadınlar ertesi gün sokağa 
çıkmaya, pazara gitmeye, işe git-
meye, çocuğu varsa çocuğunu okula 
göndermeye korkuyorlar. Fiziki ya 
da sözlü bir saldırıdan korkuyorlar, 
çünkü  böyle saldırılar kendilerinin 
başına daha önce gelmiş oluyor, ya-
hut çevrelerinde böyle saldırılara 
maruz kalanları çokça duyuyorlar. 
Başlarına böyle bir şey gelirse koru-
ma ya da şikâyet mekanizmalarına 
ulaşabileceklerini, korunacaklarını, 
onlara yönelik saldırıların bertaraf 
edileceğini ya da cezalandırılacağını 
düşünmüyorlar. Çünkü güvenmiyor-
lar,  böyle düşünmeleri hissetmeleri 
için de önlerinde bir sürü örnek var. 
Mültecilere yönelik suçlarda ceza-
sızlık ciddi bir sorun, mağdurlar 
bazen sınır dışı tehdidiyle bile karşı 
karşıya kalabiliyor.”

Ciddi zorluklarla boğuşan 
kadınlar

Aynı yetkili, nefret söyleminin bu 
sorunların sadece biri olduğu oldu-
ğunu belirtti ve ekledi:  

“Mülteci kadınlar ülkelerinde yaşa-
dıklarını arkada bırakmak, yeni bir 
ülkeye adapte olmak, yeni bir hayat 
kurmak için ciddi bir mücadele verir-
ken, bunu hem kendileri hem aileleri-

nin bakımından sorumlu olarak ger-
çekleştirmek zorunda kalıyorlar. Aile 
üyeleri çocuk, yaşlı veya hasta olabili-
yor. Ancak çok azı, örneğin ülkesinde 
eğitimini aldığı ve uyguladığı mesle-
ğini çeşitli engelleri aşarak yapmaya 
devam edebiliyor. Bunun için denklik 
gibi zorlu aşamaları tamamlayarak 
kendisine yeni iş alanları bulan, ço-
cukların eğitimi için ciddi mücadele 
veren, hasta yakınına, çocuğuna ba-
kan onların ve kendi iyilik hali için 
çabalayan kadınlar var.Tüm bu so-
runlarla yüzleşirken kadınlar için 
bir de nefret söylemini aşmak kolay 
değil, bunlar sosyal hayatlarını sür-
dürmeyi ve fiziksel ihtiyaçlarını kar-
şılamayı da olumsuz etkileyebiliyor.” 

Ruh ve beden sağlıkları nasıl?
İstanbul’da ruh ve sinir hastalık-

larına yoğunlaşmış büyük bir has-
tanede görev yapan bir kadın doğum 
uzmanıyla, bunca zorluk karşısında  
mülteci kadınların mental ve fizik-
sel sağlıklarını nasıl koruyabildik-
lerini sorduk, ismini açıklamaması 
kaydıyla, şunları söyledi:

“2019 yılından itibaren kadın 
hastalıkları ve doğum kliniğinde 
asistanlık eğitimi alıyorum. Mül-
teci kadınların sık başvurduğu bir 
hastane burası. Hastaların benimle 
iletişime geçerken dil problemin-
den dolayı daha çekingen ve içlerine 
kapanık davrandıklarının farkın-
daydım. Türkiyeli hastalarla kıyas-
ladığımda çok daha az talepkâr, çok 
daha sessiz ve çekingenler. Mülteci 
kadınların rutin jinekolojik kontrol-
ler için başvuruları çok nadir oluyor, 
genelde doğum için başvuran has-
talar geliyor. Doğum derken, sadece 
doğum eylemi için, yani gebelik ta-
kibi için değil, bu durumda da ge-
nelde takipsiz gebeler oluyorlar ve 
sadece doğum için başvuruyorlar. Bu 
takipsiz gebelikler bile başlı başına 
birçok fiziksel hastalığa davet çıka-
rıyor hem anne için hem bebek için.
Mülteci hastalarla iletişim kurmak 
beni ve hastayı en çok zorlayan şey, 
genel geçer bir iki soruyu Arapça 
sorduktan sonra ben de hasta da tı-
kanıyoruz. Bu problemi çözmek için 
sağlık bakanlığının mesai saatle-

Mülteci kadınlar 
ertesi gün sokağa 
çıkmaya, pazara 

gitmeye, işe 
gitmeye, çocuğu 
varsa çocuğunu 

okula göndermeye 
korkuyorlar.



54 

Ocak 2023 / Sınır ve Göç Özel Sayısı

rinde çalışmak üzere atadığı bir ter-
cüman var hastanede ve bir de 7/24 
ulaşabildiğimiz bir tercüman hattı 
var. Ama tercüman aracılığı ile has-
tayla iletişim kurmak pek etkili de-
ğil, hasta kendini rahat hissetmiyor 
tercüman ile iletişim kurarken. Mül-
teci hastaların hastaneye gelmesi-
nin onlar için bir mesele olduğunun 
farkındayım. Çoğu mülteci hasta, 
kentin merkezi hastanelerine uzak 
yerlerde yaşıyor ve bu başlı başına 
sağlık hakkına erişim için bir prob-
lem. Gerçi ülkede bir kadının tek ba-
şına çıkıp hastaneye gidebilmesi bile 
bir problemken mülteci kadın için 
bu hayli hayli ciddi problem. Önce 
kendisini hastaneye getirecek bir 
erkek bulmak durumunda kalıyor 
sonra da şikayetlerini tercüme ede-
cek güvendiği bir kadın yani en az 3 
kişi başvuruda bulunuyorlar. Bir de 
buna başka bir ülkede sağlık hizmeti 
almak meselesi ekleniyor.”

Nefret söylemine maruz kaldığı-
nı söyleyen Suriyeli Göçmen Aya da 
hissettiklerini; mental ve fiziksel 
sağlıklarını neden koruyamadıkları-
nı anlattı: 

Haberler aramızdaki boşluğu 
büyütüyor

“İsmim Aya, Suriyeliyim. Türki-
ye’ye geleli 10 yıl oldu. İngilizce öğ-
retmenliği yapıyorum. Her ne kadar 
Türkiye’ye yerleşebilmiş olsam da 
burada kendimi asla güvende his-
setmiyorum. Sürekli insanların 
benim buradan gitmemi istediğini 
farkediyorum. Önceden haberleri 
okurdum ancak okumayı bıraktım 
çünkü haberler ve sosyal medyada 
yazanlar bizimle Türkiyeli insan-
lar arasındaki boşluğu büyütüyor, 
sürekli ırkçılık ve nefreti tetikliyor. 
Sürekli stres altında hissediyorum, 
sinirli ve üzgünüm. Çünkü politika-
cılar biz mültecileri kendi çıkarları 

için kullanıyorlar, çoğu zaman yalan 
hikayelerle kendi imajlarını taze-
leyip bizi aşağılıyorlar. Mesela biz 
mültecilerle ilgili yapılan her açıkla-
madan sonra iş yerimdeki insanlar 
mültecilerle ilgili konuşmaya başlı-
yorlar. Doğruyu söylemek gerekirse 
kendimi çok rahatsız hissediyorum. 
Sürekli kendimi ve Suriyelileri sa-
vunmak zorunda kalıyorum. Bu du-
rumdan hiç mutlu değilim. Bu his 
her şeye erişimimi zorlaştırıyor, ta-
bii ki sağlığa erişimimi de etkiliyor. 
Türkiyeli herkesle iletişim kurarken 
zorlanıyorum”

Aya kadın mülteci olmanın, geri 
gönderme söyleminden de etkilen-
diğini belirtiyor. Zaten Türkiye’de 
kadın olarak rahat olamadığını, ka-
dınların kendi haklarını savunama-
dıklarını ve neler hissettiklerini söy-
leyemediklerini ekleyerek, “Polisler 
her zaman erkekleri destekliyor, ka-
dınları savunmuyor. Başka bir ülke-
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ye ben de gitmeyi istiyorum” diyor. 

“Sev gilisini şikâyet eden 
mülteci bir kadın sınır dışı 
edilebiliyor”

2019 yılı temmuz ayında İçişleri 
Bakanlığı’nın Suriyelilerin kayıtlı 
oldukları illere gönderileceği söy-
lemiyle başlayan, ardından dönem 
dönem muhalefetten de yükselen 
benzer söylem bugün seçim süreci-
ne kadar geldi ve hala kullanılan bir 
söylem. Bir Mülteci-Der çalışanı ko-
nuyla ilgili şunları paylaştı: 

“Güncel durumda kayıt sorunu, 
hem güvenlik bakışlı politikalar hem 
seçim sürecindeki iktidarın ve mu-
halefet partilerinin politikaları ne-
deniyle daha da problematik bir hal 
almıştır. En basit anlatımıyla iltica 
sistemine erişemeyen, erişse dahi 
önüne çıkartılan problemleri geçe-
meyen kadınlar Türkiye’de yasal kalı-
şı olmadığı için temel haklarına dahi 
ulaşamıyor. Acil sağlık hizmetleri 
dışında sağlık hizmetlerine ulaşamı-

yor, yasal şekilde güvenceli, sigortalı 
çalışamıyor, yasal olmayan bir şekil-
de çok zor şartlarda uzun süreli bir iş 
bulup çalışıyor. Çalışsa bile ücretini 
alamıyor, iş yerinde tacize, istismara 
uğruyor ve kaydı olmadığı için, sınır 
dışı edilmekten korktuğu için şika-
yetçi olamıyor, hakkını arayamıyor, 
yasal haklarını kullanmıyor. İzinsiz 
çalışmak sınır dışı nedeni ama eko-
nomik şartlar ve kayıt problemi mül-
teci kadınlara başka şans bırakmıyor. 
Buldukları kötü çalışma şartlarına ve 
düşük ücretli işlerde de tacizi ayrım-
cılık, ırkçılık,  (kadın düşmanlığı) ile 
karşı karşıya kalıyorlar.

Örneğin insan ticareti mağduru ol-
duğunu söyleyen bir kadın, avukatıy-
la bu durumun tespiti ve buna ilişkin 
statüye kavuşmak için il göç idaresine 
gittiğinde sınır dışı edilmek üzere geri 
gönderme merkezine sevk edilebili-
yor. Yahut Türk vatandaşı sevgilisini 
şikâyet eden bir mülteci kadın bu ki-
şinin iftirasıyla para karşılığı ilişkiye 
girmekle suçlanarak ‘geçimini meşru 

olmayan yollardan sağladığı’ gerekçe-
siyle sınır dışı edilmek üzere geri gön-
derme merkezine götürülebiliyor.”

Çözüm nerede?
Suriyeli Göçmen Aya, tüm bu zorluk-

lar sebebiyle Türkiye’de bir çözüm gör-
mediğini, kendini güvensiz hissettiğini 
ve gitmek istediğini belirtirken Mül-
teci-Der çalışanı kadınlar için çözümü 
şurada görüyor: 

“Burada bize, devlete düşen yü-
kümlülükler var. Mülteci kadınları 
ülkelerinden çıkmak zorunda bıra-
kan sorun ortadan kalkana ve onlar 
için güvenli hale gelene kadar Türki-
ye’de yasal kalış imkânı sağlanmalı 
ve bu yasal kalışla beraber insanca 
yaşamın önündeki engeller kaldırıl-
malı ve haklara-hizmetlere erişebil-
dikleri, korkusuzca, bağımsız şekilde 
yaşayabilecekleri ortam sağlanma-
lıdır. Yine mülteci kadınları hedef 
alan insan ticaretine yönelik önleyici, 
koruyucu ve cezalandırıcı yöntemler 
ivedilikle uygulanmalıdır.”
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Sığınmacıların Sığınmacıların 
en büyük hayali: en büyük hayali: 
Oturum izniOturum izni
Kayıtsız çalışan 
sığınmacıların bu uğurda 
başına gelen kalmıyor, 
dolandırılıyor, aşağılanıyor, 
dövülüp, sövülüyorlar… 
Ölen sığınmacı bile 
oldu ama akrabasının 
morgda teşhis ettiği 
“kimliği bilinmeyen ölü”  
kimsesizler mezarlığında 
toprağa verildi.

Delal Meltem Demir
16  Ocak 2023

Onların adı yok…
Savaştan kaçan sığınmacının Tür-

kiye’deki kabusu: “Oturum izni ala-
mamak…”

Yoksulluktan, çatışmadan kaça-
rak Türkiye’ye gelen milyonlarca sı-
ğınmacının çoğu “kayıtsız…”. Adeta 
“yok hükmündeki” bu sığınmacıla-
rın en büyük beklentisi “oturum izni 
alabilmek. Bu izni alamadıkları sü-
rece her an geri gönderilme korkusu 
yaşıyorlar. Aslında onları görüyor, 
tanıyor, biliyorsunuz. Hastanızın 
başında duran, yaşlınızı gözeten, 
çocuğunuzu büyüten, apartmanın 
çöpünü döken “yabancı kadın”lar 
onlar. Çoğu kayıtsız,  “oturum izni 
alamamak” en büyük kabusları, 
çünkü o zaman dilini bilmedikleri 
bir ülkede kolay kolay iş bulamaz, 
bulsalar bile yakalanırlarsa anında 
geri gönderilirler. 

Düşük ücretle çalışırlar, ellerine 
geçen paranın yarısı simsara kalır, 
kalanını “memleket”e gönderme ça-
bası içindeyken dolandırılır, hakare-
te uğrar, hatta dövülür, öldürülürler, 
ama isimleri bilinmez, çünkü “kayıt 
dışıdır” onlar. 

Bu tanıdık öykünün kahramanı 
bir Türkmenistanlı, İstanbul’da bir 
özel hastanede çalışıyor, gece gün-
düz hastaların başında duruyor, adı 
bizde saklı ama Gonca diyelim… An-
lattıklarının virgülüne dokunmadan 
size aktaralım:

Türkiye’ye gelişin nasıl oldu? 
GONCA: Memleketimde çocukluk-

tan beri sebze, meyve satardım. Ak-
rabalarım -seni de çalıştığımız yere 
götürelim- dediklerinde -ailem bura-
da, bırakamam- desem de, sonradan 
ekonomik sıkıntılardan dolayı ve 
eşim siroz hastalığına yakalanınca 
mecbur kaldım. İlk defa çocuklarım 
ve eşimden uzaktayım. Bunlardan 
sonra zaten pandemi başlamıştı. Sı-
nırlar kapandı hepimiz burada kal-
dık, dönemedim. O zamanlar dil de 
bilmiyordum. Rus okulunda okudu-
ğum için Rusça biliyordum, Türkçe-
yi bilmiyordum. 

Nasıl iş bulabildin?
GONCA: Dil bilmediğim için ilk 

zamanlar çok zorlandım. Dil bilmi-
yorum diye diğer çalışanlar 3 bin 
600-4000 bin lira civarı maaş alır-
ken bana 2 bin 600 lira veriyorlardı. 

Ben de -tamam- dedim, zaten -sınır-
lar açılınca dönerim- diyordum. As-
lında çalıştığım aileler bana hep iyi 
davrandı, Türkmenistan'da yaşayan 
aileme bile eşya gönderiyorlardı ama 
pandemini ekonomiyi etkilemesi, bi-
zide olumsuz etkiledi. Dolar çok yük-
seldi haliyle  aldığım maaş ne bana 
yetiyordu ne de aileme gönderebili-
yordum. Türkmenistan da yaşadı-
ğım yerde doları, Türkmen manatı-
na çevirmek kolaydır. Diğer türlü TL 
yüklesem parayı manata çevirmek 
için başka şehirlere gitmek gereki-
yor. Haliyle maaştan bir şey ne bana 
ne de aileme kalmıyordu. 3 bin 500 
lira yaptılar ama o da işe yaramadı. 
Çünkü dolar pandemiden sonra pa-
halılaştı. Sonra zam istedim ama on-
ların da durumu yoktu. Haliyle işten 
ayrıldım. Başka bir yerde başladım 
orada da covid oldum.

Hastaneye giderken sorun 
yaşıyor musun?

GONCA: Maalesef kimlik olmadı-
ğından devlet hastaneleri bize bak-
mıyor. Pandemide covid aşısı bile 
yapılmadı. Özel hastaneler bakıyor 
ama onlar da parasıyla. Kısacası 
kimlik yoksa aşı da yok sağlık da…

https://9koy.org/kacak-siginmacilarin-en-buyuk-hayali-oturum-izni-1701230400.html
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Çalıştığın yerlerde nasıl 
karşılandın, sorun yaşıyor 
muydun?

GONCA: Bugüne kadar çalıştığım 
yerlerde kötü davrananlar oldu, ça-
lıştırıp paramı vermeyenler, uygun-
suz kıyafetlerle yanıma gelenler, ta-
cizde bulunanlar, banyodayken zorla 
kapıyı açmaya çalışanlar bile oldu. 
Ama bunların yanısıra bana akraba 
gibi davranan iyi insanlar da denk 
geldi. Kötü karşılayan insanlara 
oranla iyiler daha azdı. 

Çalıştığın yerlerde emeğinin 
karşılığını alamadığını 
belirttin, hakkını savundun 
mu? Bu süreçte can güvenliğin 
açısından korktun mu?

GONCA: Tabii ki de hakkımı sa-
vunmaya çalıştım hatta bu yüzden 
bana saldırdılar -senin daha ayın 
dolmadı, ben çalışırken ayı dolma-
yan çalışana para vermem- diyerek 
bana saldırdılar. Tartışmadan do-
layı güvenlik görevlilerini çağırdım 
durumu anlatmaya, bu sefer de -sen 
bizi rezil ettin- dediler. Ben onlara 
inanmadım ama -beni 16. kattan 
aşağı atsalar ne yapacaktım ben?- 
diye güvenliğe söyledim. Çünkü bu 

olaylar başımıza çok geliyor. Benim 
bir akrabam bu şekilde öldürüldü. 
-5.katta cam silerken, ayağı kaydı 
düşerek öldü- dediler ama inandırıcı 
değil. 3 aydır maaşını vermiyorlar-
dı. Biz de -çık, başka iş buluruz- di-
yorduk. O da -hakkımı alayım öyle 
çıkarım, şimdi çıkarsam maaşımı 
vermezler- diyordu. Sonra birden 
ortalıktan kayboldu. Biz de o zaman-
lar memleketteydik. Akrabaları gel-
di, aradı hastanelere filan baktılar, 
sonunda morgda cesedini buldu-
lar. Çalıştığı yere sorulduğunda ise 
-5.katta cam silerken düştü- denildi. 
Mahkeme açıldı ama erkek kardeşi-
nin o kadar uğraşmasına rağmen, 
sonuç alamadılar. Biz yabancıyız 
diye kimse umursamadı. -Hakkını 
verdik- dediler, -öldükten sonra ver-
dik- derler tabii.

Kimlik çıkarmaya çalışırken 
sorun yaşadın mı?

GONCA: Göçmenler açısından otu-
rum izni, vatandaşlık başvurusu, 
kimlik çıkarma gibi resmi işlemleri 
gerçekleştirmek dil bilmediğimiz 
için daha zor. Tabi bunların yanı sıra 
bizlerin oturum izni alma durumla-
rını çıkarları için kullananlar da var. 
Dil ve adres bilmediğimiz için -kim-
lik çıkarmada yardımcı olurum-, 
diyerek dolandırıyorlar. Mesela ilk 
defa kimlik için başvurduğumda, 
kimseyi tanımıyordum. Birileri -size 
yardımcı olurum- dedi. İlk defa yurt 
dışına çıkmışım, dil yok, kimlik de-
niliyor ama ne anlama geldiğini bile 
bilmiyorum ki, tabi aklıma da dolan-
dırıcı olma ihtimali gelmedi haliyle. 
Belge ve fotoğraf istediler, verdim 
sonra para istediler, 1650 TL gönder-
dim. Üstünden 7-8 ay geçtiğinde ise 
hala kimlik gelmemişti. Her sordu-
ğumda ise -abla pandemi var ondan 
uzadı işlemlerin- ya da  -Ankara'dan 
belge gelecek- diye oyalayıp durdu-
lar. Sonra yabancı şubeye gidip duru-
mu anlattık. Kimliğim hala gelmedi 
diye. Onlar da bana kimlik başvuru-
mun bile yapılmadığını söylediler. 
İkinci sefer ise çalıştığım şirket dedi 
-kimlik başvurusu yapalım- diye. Bu 
sefer de belgelerimi eksik vermişler, 
başvurum reddedildi. Daha sonra 
belgeleri kendim toplayıp başvur-
dum. Yine reddedildi bu sefer belge 
de eksik değildi ama bi defa redde-
dildiğim için kimlik başvurumun 

çok zor onaylanacağını söylediler. 
Hala uğraşıyorum oturum izni ya da 
kimlik almak için ama görünen o ki 
alamayacağım.

Sınırlar açık ve kimliğin yok bu 
durum hakkında endişelerin 
var mı?

GONCA: İlk zamanlar sınırlar pan-
demi nedeniyle kapalıydı ve kimse 
bir şey demiyordu, şimdi sınırlar 
açık olduğu için korkuyoruz da. Bu 
korku yüzünden etraftakiler tanın-
mamak için saçını kes, saçının ren-
gini değiştir dediler. Mecbur kalıp 
yaptım ve benim gibi binlerce insan 
var. Kimlik alamadığımız gibi bir de 
halk tarafından dışlanıp ötekileş-
tirilmeye maruz kalıyoruz. Mese-
la ben hasta bakıcılığı yapıyorum, 
hastanede birileri görünce şaşırıp 
yabancı diye ötekileştiriyorlar ama 
başka zaman -Türkmenistanlılarla 
biz kardeşiz- diyorlar.

Gonca’nın yaşadıklarını aktarır-
ken onun yanında çalışan başka bir 
Türkmenistanlı N, röportajımıza ka-
tıldı.

Türkiyeye gelişiniz nasıl oldu 
biraz bahseder misiniz?

N. : 7 Kızım, 1 oğlum var. 1 kızım 
Türkiye’de yaşıyor. Kızımı 10 gün-
lüğüne ziyarete geldim. Covid salgı-
nından dolayı sınırlar kapatıldı ve 
burada kaldım. 3 seneye yakındır 
burdayım. Daha sonra sınırlar açıldı 
ama bu seferde maddi zorluklardan 
dolayı gidemiyorum. Burada çalış-
mak biraz zor, yabancıyız diye çok 
dışlanıyoruz. İlk zamanlar dil bilme-
diğimiz için dolandırılıyorduk. 

İş bulma konusunda sıkıntı 
yaşıyor musunuz?

N. : İş bulmada sorun yaşıyoruz, 
şirketlerle anlaşmak çok zor. Res-
men maaşa el koyuyorlar. Benim ça-
lıştığım işlerin çoğunu akrabalarım 
ya da tanıdık arkadaşlarım buldu. 
Şirketler var yabancılara iş imka-
nı sağlayan ama ilk aylığına şirket 
tarafından el konuluyor ve her ay 
maaştan yüzde ellisini şirkete gön-
dermelisin. Zaten az maaşla çalı-
şıyorum bir de onlara mı vereyim? 
Tanıdıklar iş arayanı duyunca birbi-
rine haber veriyor, hem parasına da 
el konulmuyor artık şirketlere çalış-
mıyoruz.
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Hastanelere gitmiyorlar… Sağlıksız beslenen, cinsiyet ayrımına uğrayan, evde 

doğum yapan kadınlar, eksik kiloyla dünyaya gelen, aşıdan yoksun kalan bebekler… 

TTB Gaziantep-Kilis önceki dönem şube başkanı Ayşegül Ateş Tarla, mülteci-

göçmen dramını anlattı: “Suriyeli göçmenler tek ayrıcalıklı grup, diğerleri eşit sağlık 

hizmetinden yararlanamıyor”

Mülteci ve göçmenlerin en ciddi so-
runlarından biri sağlığa erişim… Mül-
teci ve göçmen sağlığı üzerine yaptığı 
çalışmalarla tanınan TTB delegesi, 
üyesi ve önceki dönem Gaziantep-Kilis 
Şube Başkanı Ayşegül Ateş Tarla, mül-
teci ve göçmenlerin sağlık hizmetleri-
ne yeterince erişemediğini ve sınır dışı 
edilme korkusuyla sağlık kuruluşları-
na başvurmaktan bile çekindiğini söy-
ledi. Yetersiz ve dengesiz beslenme so-
rununa da dikkat çeken Dr. Ateş Tarla, 
sağlık hizmetlerine erişimde mülteci ve 
göçmenler arasında da belirgin farklar 
olduğunu da dile getirdi.

Mülteci ve göçmenlerin yoğunlaştığı 
kentlerin başında gelen Gaziantep ve 
Kilis’te Türk Tabipler Birliği’nin (TTB) 
bir önceki dönem başkanlık görevini 
yapan Ayşegül Ateş Tarla, TTB delege-
si olmasının yanı sıra aktivist olarak 

Yusuf Özgür Bülbül
18 Ocak  2022

mülteci ve göçmenler üzerine çalışıyor. 
Son dönemde özellikle göçle birlikte 
göçmen sağlığı ve sağlık hakkı üzerine 
çalışmalar yürüten Tarla, Suriye’deki 
savaştan sonra yoğun göç dalgasıyla 
mülteci ve göçmenlerin sağlığa erişimi 
ve sağlık hakkı konularının tartışmaya 
açıldığını söyledi. 

'Diğer' mülteci ve göçmenler 
Mülteci ve göçmenler arasında da be-

lirli farklar olduğunu belirten Ateş Tar-
la, şunları söyledi: 

“Türkiye’de biliyorsunuz Suriye’den 
gelen mülteciler geçici koruma statü-
süne tabi. Diğer mülteciler herhangi bir 
koruma statüsüne sahip değil. Geçici 
koruma statüsünde olan kişiler ve 99’lu 
kimliğe sahip kişilere 1. Basamak üc-
retsiz. Ancak bu konu hakkında insan-
ların pek bilgisi yok. Doktorlar ve sağlık 
çalışanları arasında da bu gruba nasıl 
hizmet verileceği üzerinde yeterli bir 
bilgilendirme yok. -Geçici koruma kim-
liği sağlık alanında ne sağlıyor?- diye 
sorarsanız ikinci basamak dediğimiz 

sistem, devlet hastanelerine ücretsiz 
erişim sağlıyor, ilaç alımlarına da ücret-
siz erişim sağlıyor. Üçüncü basamakta 
ise hastalar hastanelere sevkli gidebi-
liyorlar. Özel hastaneler ise bu kapsam 
dışında. Tabii kişiler kendi istekleri ile 
hastanelere ücret ödeyerek başvura-
bilirler ama bu geçici koruma sadece 
Suriye’den gelen mültecileri kapsıyor 
diğerlerini kapsamıyor. Mesela Suri-
ye’den gelen Filistinlileri kapsamıyor. 
Ya da Irak’ın Şengal bölgesinden büyük 
bir göç dalgası gelmişti, bunları kapsa-
mıyor. Afganları, İranlıları ya da Afrika-
lıları kapsamıyor. Sadece  birinci basa-
mak dediğimiz aile sağlığı merkezleri 
hepsine  ücretsiz. Bunu da belirtmek 
gerekiyor.” diye konuştu.

Afganistan ve Irak izliyor
Doktor Ayşegül Ateş Tarla, “Sağlığa 

erişim dediğimiz zaman önce herkesin 
aslında sağlığa erişiminin bir insan 
hakkı olduğunu söylemek gerekiyor. 
Türkiye’ye böyle bir göç dalgasını dö-
nemsel olarak geçmişte de yaşıyorduk 

Fotoğraf: DepoPhotos

Mülteci ve göçmenlerin Mülteci ve göçmenlerin 
sınır dışı edilme kabususınır dışı edilme kabusu

https://9koy.org/multeci-ve-gocmenlerin-sinir-disi-edilme-kabusu-1801230425.html
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ancak bu kadar büyük boyutta yaşan-
madı. Dünyada en fazla mülteci nüfu-
su barındıran ülke Türkiye olduğu için 
sağlığı düşünürken kesinlikle göç ve 
mülteci sağlığını da tartışmamız ge-
rekiyor. Suriyelilerden sonra Afganlar, 
Irak ve İranlılar olarak bir sıralama ya-
pılabilir” dedi.

Sınır dışı edilme korkusu
Ateş Tarla, koruma statüsünde olma-

yanların yaşadığı ciddi sorunları şöyle 
anlattı:  

“Bilgiye ulaşamama ve yanlış bilgi-
lenmeler var, dolayısıyla mülteciler, 
göçmenler, sosyal dışlanma, damga-
lanma, ötekileştirme korkusuyla yaşı-
yor ya da yardım hizmetlerine ancak 
sınırlı bir erişim sağlayabiliyorlar. 
Kendilerini ifade etmekte zaten zorluk 
içindeler. Dinlenememe, ön yargılar ve 
dil sorunundan kaynaklı olarak da sı-
nır dışı edilme korkusuyla, sağlık ku-
ruluşlarına başvurmada da çekinceleri 
olabiliyor. Ayrıca ataerkil bir toplumsal 
cinsiyet baskısından kaynaklı olarak 
özellikle kadınların sağlık hizmetleri-
ne erişiminde sorunlar yaşanabiliyor. 
Hatta göçmenler, cinsel taciz, cinsiyete 
dayalı şiddet görebiliyor. Etnik neden-
ler bile sağlık erişimine neden olabi-
liyor. Pandemi sırasında ilk başlarda,  
kapanma döneminde göçmenlerin cid-
di bir sağlığa erişim sıkıntısı olduğunu 
gördük. Yalnız şunu da eklemem gere-
kir, mülteci-göçmen sorunlarıyla ilgili 
detaylı veri ne yazık ki elimizde yok. 
Sağlık Bakanlığı hiçbir veriyi paylaş-
madığı gibi bu verileri de açıklamıyor. 
Şu anda kamplarda yaşayan bir mülte-
ci nüfusu yok denecek kadar az. Artık 
herkes şehirlerde, o yüzden kamplar-
dakiler ve diğerleri diye ayrı bir kıyas-
lama yapamayız. Özellikle Afrikalı 
mültecilerin ve yanı sıra Afgan, İranlı, 
Iraklıların gerçekten sağlığa erişimde 
çok ciddi sorun yaşadıklarını  söyleye-
biliriz, bunun en önemli nedeni,  geçi-
ci koruma statüsüne sahip olamaları. 
Yani herhangi bir sağlık koruması yok. 
Yabancılar için de poliklinikleri var an-
cak onlar çok yetersiz.”

Türkiye’deki sağlık politikasının sağ-
lıkta dönüşüm politikasından kaynaklı 
olarak ciddi sorunlara neden olduğunu 
savunan Ateş Tarla, “İstanbul’da yapı-
lan bir araştırmada Afgan mültecilerin 
İstanbul’da uğradıkları iş kazalarında 
ancak en son noktada hastaneye gittik-
leri bunun da çok ciddi boyutta olduğu 

görülmüş. Yani Afgan mülteci sağlığı 
ancak çok ciddi tehlikeye girdiğinde 
hastaneye gidiyor. Sağlığa erişimde ya-
şanan bu olumsuz tabloyu kayıt dışı 
oluşları da etkiliyor” dedi.

Farklı diller
Ateş Tarla, mülteci ve göçmenlerin 

nüfus artışı ile ilgili olarak sağlıklı bir 
veriye sahip olamadıklarından da ya-
kındı. Ateş Tarla, “Aslında sağlık hiz-
metlerini, sadece Türkçe değil, Arapça, 
Farsça, Kürtçe ve Afrikalı göçmenler 
için Fransızca, dillerinde verirseniz, 
bu insanlar daha iyi iletişim sağlaya-
bilecekleri için, sağlık hizmetinde de 
iyi sonuçlar elde edilir. Bu uluslararası 
korumadaki kişilerin sağlık hizmetle-
rinden yararlanamaması durumunda 
hastaneye gidemeyen kadın, tabii ki  do-
ğumunu evde yapar. Evde doğum, zaten 
bizim istediğimiz bir şey değil, yani biz 
hiçbir vatandaşın şu anda evde doğum 
yapmasını istemiyoruz. Doğan çocuk-
lar kimliksiz olunca ki vatansızlık değil 
aslında, çünkü o verilen sadece geçici 
bir kimlik oluyor bu, bir vatandaşlık 
kimliği değil, dolayısıyla eksik hizmet 
alma durumundalar. Örneğin menen-
jitle ilgili bir veri var mı? Bilmiyorum. 
Ben böyle bir vaka artışı gözlemleme-
dim, ama kabakulak çocuklukta çok sık 
gördüğümüz hastalıklardan, onda da 
durum aynı. Kızamık başta olmak üze-
re difteri, boğmaca da yaygın ama biz şu 
anda bir çok hastalığa karşı aşı yapabi-
liyoruz. Aşılayamadığımız zaman hem 
yeni doğan bebeği korumamış hem de o 
topluluğu riske sokmuş oluyoruz.  Yani 
göçmenlerin sağlık hizmetine erişeme-
mesi, aşılanarak önlenen hastalıkların 
artışına neden olduğu gibi ne yazık ki 
aşılayamadığımız bebekleri ölüme ka-
dar götürüyor.”

Yetersiz beslenme 
Mültecilerde yetersiz beslenme soru-

nuyla ilgili görüşlerini de paylaşan Ateş 
Tarla şöyle dedi: 

“Bu durumun o gruplarda çok daha 
fazla olduğunu hepimiz biliyoruz. Daha 
zor koşullarda çalıştıklarını, güvence-
siz çalıştıklarını, sağlık sigortalarının 
olmadığını, iş kazalarının kayda geçi-
rilmediğini, iş kazalarında yaralanan 
mültecilerin hastaneye gidemediğini, 
bunun çok ciddi komplikasyonlara 
neden olduğunu, hatta ölümlerine ne-
den olduğunu biliyoruz, tabii ki bunlar 
kayıt dışı olduğu için bilinmeyen ama 
olan şeyler. Ne yazık ki böyle bir du-
rum var. Tabii yetersiz para ile güven-
cesiz yaşayanların, gebelik sürecinde 
yetersiz beslenen annelerin ve yetersiz 
beslenen çocukların birçok komplikas-
yona uğradığını biliyoruz. Hatta yeter-
siz beslenme ve sağlık hizmetlerinden 
yararlanamama durumu, sadece  er-
ken doğumlara değil, bebeklerin düşük 
ağırlıkla doğmasına da  neden oluyor.”

Tarla, mülteci ve göçmenlerin has-
tanelerde senet karşılığı tedavi oldu-
ğu iddialarını hep duyduklarını an-
cak somut bilgi sahibi olmadıklarını 
belirtti.

Suriyeli bebek ölümlerine de değinen 
Ateş Tarla, ölen bebeklerin kaydının 
olup olmadığı üzerinde de belirsizlik ol-
duğunu paylaştı: 

“Hacettepe Üniversitesi’nin Nüfus 
Araştırmaları Raporu’nda Suriyeli be-
bekler ile ilgili detaylı bir bilgi var, ayrı 
bir rapor hazırlandı. Suriyeli bebek 
ölümleri daha önce de haber olmuştu, 
aslında Suriyeli bebek demek istemiyo-
rum. Bu söylem de ayrımcı bir dil oluyor 
ama ne yazık ki bu bebeklerin de belli 
bir kaydı yok gibi, yani bebek ölümle-
rini inceleyen komisyona bu durum 
girip girmediği bilinmiyor, bakanlığın 
bu konu ile ilgili nasıl bir çalışması var 
bunu da bilmiyoruz.”

Mülteci ve göçmenlerin geçiş güzer-
gahında olan ve milyonlarda mülteci 
ve göçmene ev sahipliği yapan Türki-
ye’de çoğunluk Suriyelilerde. Mülteci-
ler Derneği’nin Kasım 2022 verilerine 
göre, şurada Türkiye’de 3 milyon 577 
bin 714 kayıtlı Suriyeli var. 550 bin 
707 kişi ile Suriyelilerin en çok tercih 
ettiği il İstanbul. Mega kenti 463 bin 
38 ile Gaziantep, 373 bin 790 ile Şan-
lıurfa, 358 bin 984 ile Hatay, 253 bin 
636 ile Adana izliyor.
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Savaştan kaçan Savaştan kaçan 
Afgan mülteciler Afgan mülteciler 
yoksulluk savaşında!yoksulluk savaşında!
Afganistan’da süren iç karışıklık ve ABD’nin ülke 
yönetimini Taliban güçlerine bırakması sonrasında 
başlayan Afgan mülteci göçünün ilk duraklarından biri 
olan Türkiye’de, savaştan kaçan mülteciler yoksullukla 
savaşmak durumunda kalıyor. Mülteci akının en yüksek 
olduğu kent olan Van’da Afgan mülteciler kötü koşullarda 
yaşama tutunmaya çalışıyor.

Salih Sertkal
19  Ocak 2023

Afganistan’da uzun yıllardır süren 
iç karışıklık ve son olarak ABD’nin 
ülke yönetimini Taliban’a teslim et-
mesi sonrası, Avrupa'ya gidebilmek 
için, İran üzerinden umut yolculu-
ğuna çıkan Afgan mültecilerin ilk 
durağı, Türkiye’nin İran sınırında-
ki Van kenti oluyor. Uzun yıllardır 
İran üzerinden akan Afgan mülte-
ci göçünün en önemli durağı olan 
Van’da yüzlerce Afgan mülteci aile, 
batı ülkelerine gitmek için Birleş-
miş Milletler Mülteci Komiserlikle-
rine yaptıkları iltica başvurularının 
sonucunu bekliyor. Başvuruların 
olumlu ya da olumsuz sonuçlanma 
hali birkaç yıla sarkabiliyorken, ya-
pılan başvurulara cevap gelene ka-
dar kentte kalan Afgan mültecileri, 
zorlu yaşam koşulları bekliyor.

Yoksulluk ve sağlıksız yaşam 
koşullarıyla mücadele

Van’a yerleşerek Avrupa ülkeleri-
ne gidecekleri günü bekleyen Afgan 
mülteciler, aileleriyle birlikte işsiz-
liğin zaten yoğun olduğu kentte iş 
bulamayınca son çare olan çöpler-
den geçinme-beslenme yoluna gi-
diyor. Kent merkezinde geceleri çöp 
konteynırlarından plastik, kağıt, 
bakır, demir gibi katı atıkları topla-
yan yüzlerce Afgan mülteci görebil-

mek mümkün. Yaşam koşulları ve 
yaşadıklarına ilişkin görüştüğümüz 
Afgan mülteciler, savaşsız ve daha 
iyi bir yaşam umuduyla çıktıkları 
umut yolculuğunda büyük zorluklar 
yaşadıklarını, ciddi geçim sıkıntısı 
çektiklerini anlatıyor. Kira verebile-
cek gücü olmayan Afgan mülteciler 
köhne, hatta yıkılmak üzere olan 
kerpiç evlerde sağlıksız koşullarda 
yaşadıklarını söylüyor.

Batı ülkelerine gideceğiz
Çöpten topladıkları atıkları sata-

rak, çöplerden buldukları kimi gıda 
ürünlerini toplayarak ayakta kal-
maya çalışan Afgan mülteciler, yak-
laşan soğuk kıştan da ısınma mali-
yetleri nedeniyle korkuyor. Ailesiyle 
beraber 5 yıldır Van’da yaşayan Mu-
hammed Tekuli’ye yüksek katlı bir 
binanın çöple dolu yangın merdive-
nini temizlediği sırada rastlıyoruz. 
Apartman kapıcısının kendisine yıl-
lardır temizlenmeyen ve çöplerin yı-
ğıldığı yangın merdivenini temizle-
mesi durumunda bina sakinlerinin 
yangın merdivenine attığı demir, ba-
kır, kağıt, plastik gibi maddeleri ken-
dine alabileceğini söylemesi üzerine 
8 katlı binanın yangın merdivenini 
temizlemeye koyulduğunu anlatı-
yor. Evli 4 çocuk sahibi olan Tekuli, 
çocuklarıyla beraber 3 yıldır katı atık 
toplayarak yaşam idame ettirdikleri-
ni söylüyor, tahminine göre binanın 
yangın merdivenini temizlemek en 
az üç gün alacakmış, buradan çıka-
cak çöpleri satarak 3-4 günlük ev 

masraflarını karşılayabileceklerini 
umuyor. Afganistan’daki savaş hali-
nin ve ekonomik geçimsizliğin artık 
toplumun tüm kesimlerini ciddi bir 
şekilde etkilediğini altını çizen Te-
kuli “Bizler yurdumuzu keyiften terk 
etmedik. Savaş ve yoksulluk her ge-
çen gün can yakmaya devam ediyor-
du, toprağımızı savaş ve yoksulluk 
yüzünden terkettik. Batı ülkelerine 
gideceğimiz günü ailemle dört göz-
le bekliyoruz “ diyerek durumunu  
özetliyor.

"Savaştan kaçtıkça yoksullukla 
savaşıyoruz"

Van’da, merkezde yaşayan ve çöp-
lerden topladığı katı atıkları sata-
rak yaşamını idame etmeye çalışan 
Afgan mültecilerden biri de 39  ya-
şındaki O.S.  Dört yıl önce İran üze-
rinden Van’a geldiğini, o günden bu-
güne çöpten topladıklarını satarak 
yaşamını idame ettiğini söylüyor. 
3 çocuk babası olan O.S. yaşadıkla-
rı zorluklara ilişkin “Biz mülteciler 
dünyanın her yerinde eziliyoruz. 
Meksika-ABD sınırından tutalım da 
her yerde. Bizler savaştan yoksul-
luktan kaçtık geldik. Keyfimize ül-

https://9koy.org/multeci-ve-gocmenlerin-sinir-disi-edilme-kabusu-1801230425.html
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kemizi terketmedik. Bu yaşam bizim 
tercihimiz değil. Ben her akşam yaz 
kış demeden 12 saat boyu bu sokak-
larda pislik içindeki çöp konteynır-
larının kokularını duyarak, haftada 
bir hastalanarak çöp topluyorum. 
Niçin? Dilenmemek, onurumla ya-
şamak için. Vanlılar bize çok iyi dav-
ranıyor. Ama bu her şeyi çözmüyor. 
Yasal başvurularımızı tamamladık, 
Avrupaya veya ABD’ye gideceğimiz 
ve bu Ortadoğu cehenneminden kur-
tulacağımız günleri dört gözle bek-
liyoruz. Savaştan kaçtık ama şu an 
yoksullukla savaşıyoruz “ diyerek 
kızgınlığını dile getiriyor.

Yiyecek de toplayıp eve 
götürüyoruz

Van’da belediye ekipleri sorun ya-
şattığı için karanlık çöktükten sona 
sokaklara atık toplamaya çıktıkla-
rını söyleyen iki kardeş K.Z. (24) ve 
A.Z. (16) de 5 yıldır Van’da aileleriy-
le birlikte yaşıyor. Kerpiçten, toprak 
damlı eski bir evde kaldıklarını söy-
leyen kardeşlerden K.Z, son dönem-
lerde kiraların yükselişiyle, beto-
narme çatılı evlerde yaşayan Afgan 
mültecilerin çoğunun bulabildikleri 

kerpiç, toprak damlı evlere taşındık-
larını söylüyor. Kötü ve sağlıksız ko-
şullarda yaşadıklarını anlatan K.Z. 
“Bizim aile 7 kişi. Babam hasta, kız 
kardeşlerim küçük, sadece benle bu 
erkek kardeşim çalışabiliyoruz. Nor-
mal bir iş bulamadığımız için bu işi 
yapıyoruz. Geldiğimiz günden beri 
aynı toprak evde yaşıyoruz. Her ta-
rafı dökülüyor ama mecburuz. Çöp-
lerden sadece katı atık değil yiyecek 
şeyler de topluyoruz. Özellikle pan-
demi koşullardan bu şekilde çalış-
mak ve beslenmek çok zor ama baş-
ka çaremiz yok. “

Her gece 12 saat çöplerin içinde 
Van’da şu sıralarda çöplerden katı 

atık toplayan binlerce kişi bulundu-
ğunu, bunların birkaç yüzünü Af-
ganlıların oluşturduğunu anlatan 
K.Z., çalışırken yerli halktan yana 
hiçbir zaman bir zorluk yaşamadık-
larını söylüyor:

Van halkı bize çok iyi davranıyor, 
yardımcı olmaya çalışıyor. Çöpten 
kağıt, plastik toplayan Vanlılar da 
bize çok iyi davranıyor. Çünkü yok-
sulluk ve açlık din, ırk, kültür tanı-
mıyor. Karanlık çökünce sokaklara 

çıkıyoruz. Çoğu zaman sabahlara ka-
dar kentin onlarca sokağını gezerek 
el arabalarımızı atıklarla doldurma-
ya çabalıyoruz ki o gün topladıkları-
mız biraz para etsin. Bir kişi günde 
12 saat çalışarak en fazla 100-150 
atık toplayıp satabiliyor. Artık şan-
sına, çöplerden ne kadar çok demir 
çıkarsa o gün o kadar çok para ka-
zanır. Vücudumuzun yarısına kadar 
derin çöp konteynırlarından sarka-
rak içine atılan demir, plastik atık-
ları çıkarmaya çalışıyoruz. Pis koku 
ve mikroptan dolayı haftada bir gün 
hastalanıyoruz. Çoğu zaman da o 
hasta halimize rağmen mesaiye çık-
mak zorunda kalıyoruz, mecburuz.”

Dünyadaki tüm mülteciler gibi 
kendilerinin de huzurlu ve daha iyi 
bir yaşam adına ülkelerini terket-
mek zorunda kaldıklarını söyleyen 
genç K.Z., kendisi ve ailesi için tek 
kurtuluşun batı ülkelerine gitmek 
olduğunu ve o günleri dört gözle bek-
lediklerini söylüyor. 

Hastanelere gidip tedavi olma 
şansı 

Kent merkezinde yaşayan 45 ya-
şındaki Afgan A.A., 7 çocuğuyla 5 yıl 
önce Van’a gelmiş, toprak bir evde 
900 lira kirayla yaşadığını anlatıyor. 
Bazen tek başına bazen de çocukla-
rıyla beraber atık toplama mesaisine 
çıktığını söyleyen A.A., katı atıkların 
yanında çöplerden kimi gıda mad-
delerini de topladıklarını belirtiyor. 
A.A., “Mahallelerdeki özellikle semt 
pazarlarının kurulduğu günlerde 
çöplerden az bozulmuş sebze mey-
veleri atılmış şekilde buluyoruz. 
Bunları da toplayıp eve götürüp ye-
mek yapıyoruz. Sağlıklı olmadığını 
biliyoruz ama mecburiyet... Kaldı-
ğımız eve çatıdan su damlıyor. Eski 
yapı olduğu için doğalgaz filan yok. 
Isıtmak çok zor. Hem sağlıksız bes-
lenmeden hem çalışma koşulların 
kötü olmasından üstelik de kış ay-
larında evin soğuk oluşu yüzünden 
çoğu zaman hastayız. Hastaneye 
gittiğimizde ücretsiz tedavi olabili-
yoruz. Ama ilaçlarımızın ücretlerini 
yarı yarıya ödüyoruz“ diyerek yaşa-
dıkları zorlukları aktarıyor. A.A. dev-
letin her ay kişi başına 230 Liralık 
nakdi gıda yardımı imkanı verdiği-
ni, kendilerine verilen kartlarla gi-
dip alışveriş yapabildiklerini ifade  
ediyor. 
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Göçmen işçi
güvencesiz

Düzensiz göçmenlerden 
iş bulabilenler “şanslı” 

kabul edilse de, çalışma 
koşulları çok ağır. 

Göçmen Sendikası 
Girişimi (GSG), “çoğu 

kayıt altında olmayan, 
kaçak çalıştırılan, 

her türlü güvenceden 
yoksun bu işçilerin 

ölümle burun buruna 
çalıştığı, iş yerlerinde 

çıkan yangınlarda 
bir odaya kilitlenip 
ölümlerine seyirci 

kalınanlar bile olduğu 
iddiasını” ortaya koydu. 

GSG kurucu üyesi 
Burcu Arıkan’a göre bu 

sorunun çözümü için en 
iyi yol, göçmen işçilere 

Türk vatandaşlığı 
verilmesi.

Ozan Mercan

20 Ocak  2022

Son yıllarda Türkiye’ye gelen düzen-
siz göçmen sayısındaki artışa paralel 
olarak, bu insanlara yönelik tepkiler 
de yükseliyor. Düzensiz göçmenlerden 
iş bulabilenler “şanslı” kabul edilse 
de, çalışma koşulları çok ağır. Göçmen 
Sendikası Girişimi (GSG), “çoğu kayıt 
altında olmayan, kaçak çalıştırılan, 
her türlü güvenceden yoksun bu işçi-
lerin ölümle burun buruna çalıştığı, iş 
yerlerinde çıkan yangınlarda bir odaya 
kilitlenip ölümlerine seyirci kalınan-
lar bile olduğu iddiasını” ortaya koy-
du. GSG kurucu üyesi Burcu Arıkan’a 
göre bu sorunun çözümü için en iyi yol, 

göçmen işçilere Türk vatandaşlığı ve-
rilmesi. Arıkan’la bir yıl önce kurulan 
Göçmen Sendikası Girişimi’ni ve göç-
men işçilerin durumunu konuştuk.

Umut-Sen nasıl kuruldu?
Göçmen Sendikası Girişimi’nin ku-

ruluş sürecini Burcu Arıkan şu sözler-
le anlatıyor: 

“Sendikanın geçen sene kuruluşu-
nu deklare ettik, ama onun öncesinde 
Umut-Sen içinde, iki sene boyunca 
-Göçmen işçilerle nasıl dayanışma 
kurulabilir? Bu konu sınıf mücadelesi 
içerisinde nasıl ele alınır?- Sorusuna 
yanıt aradık. Dolayısıyla resmi bir üye-
likten ziyade aslında fiili bir mücadele 
örmek istedik, zaten bütün iş kolların-
da yerli işçilerle göçmen işçiler birlik-
te çalışıyor; sürekli göçmen düşmanı 
söylemler, tabana etki ederse hem sınıf 
mücadelesini kırıyor, hem de göçmen-
lerin hayatını daha da zorlaştırıyor. Do-

layısıyla Göçmen Sendikası Girişimi 
böyle bir atmosferde kuruldu.”  x

Burcu Arıkan, GSG’nin iki ayaklı 
bir çalışması olduğunu da 
şöyleydi: 

“Çalışmamızın birinci ayağı, göç-
men işçilerle olabildiğince iletişimi ar-
tırmak ve bir dayanışma örmek. Yani 
doğrudan klasik anlamda bir sendika 
gibi üyelik, ücret, örgütlenme, toplu 
sözleşme benzeri bir durum yok. Çok 
dağınık ve kayıt dışı bir sektör, burada 
amaç daha ziyade sınıf mücadelesine 
fiili olarak göçmen işçileri de dahil ede-
bilmek, onlarla bunu yürütebilmek ve 
çalışma hakkı, vatandaşlık hakkı gibi 
haklar için gerekli hukuki mücadele-
yi vermek. Bu yüzden çalışmalarımız 
ilişkileri artıran, tabandan ilerleyen 
bir durum.”

Sendikanın ikinci ayağıyla ilgili Arı-
kan, “Türkiyeli işçilerle bir çalışma 

https://9koy.org/gocmen-isci-guvencesiz-2001230211.html
http://media4democracy.org/news/hibirimiz-bizden-olan-bilindik-olani-degistirmek-istemeyiz


63 

Ocak 2023 / Sınır ve Göç Özel Sayısı

yürütmeyi amaçlıyoruz. Göçmen düş-
manlığı var, medyada yaratılan bir algı 
var. Göçmenlere karşı düşmanlık yara-
tılıyor. Bununla paralel olarak böyle bir 
algı oluşmaya başladığı zaman toplum 
olarak korkunç bir iklimde yaşamaya 
başlıyoruz ve imkanlar kısıtlı, bu da 
insanı karamsarlığa iten bir durum. 
Bunun bizi tabanda, alanda, sokak-
ta mücadeleden geri çeken, korkutan, 
içimize kapatan bir söylem olduğunu 
düşünüyorum. Dolayısıyla biz burada 
yaşayan insanlarla bu konuyu konu-
şabiliriz. Konuşmalıyız, başka türlü 
bu göçmen düşmanlığın önü kesilmez. 
Sosyal medya üzerinden propaganda 
yapılarak halledilemez. Dolayısıyla biz 
iletişimimiz olan yerli işçilerle küçük 
buluşmalar yapıyoruz. Bir süredir on-
larla bu konuyu konuşuyoruz. Neden 
böyle düşünüyorlar? Mesela yanlış 
bir şey biliyorlarsa nereden duydular? 
Bunlara ışık tutmayı amaçlayan bir ça-
lışma yürütüyoruz ve bizim için umut 
verici oluyor.” dedi.

Göçmen işçi hata yaparsa  
GSG Kurucu Üyesi Arıkan, göçmen 

işçilerin çalışma koşullarına da dikkat 
çekti: 

“Göçmenlerde kayıtsız, güvencesiz 
çalışma koşulları çok yaygın, onların 
bazı spesifik durumları var: Çalışma 
izinleri patronlara bağlı, dolayısıyla iş-
ten atılmak bir göçmen için yabancısı 
olduğu bu ülkedeki bütün hayatını gü-
vencesizleştiren bir şey oluyor. Zaten 
en ufak sorunda sınır dışı edilme teh-
likesiyle karşı karşıyalar. Kadın göç-
menler ise dil sorunu yaşadıkları için 
genelde kamusal alandaki işlerde yer 
almıyor, evde parça başı ve daha güven-
cesiz, daha düşük ücret ödenen işlerde 
çalışıyorlar. Göçmen işçiler daha çok 
tekstil, tarım ve inşaat sektöründe ça-
lışıyorlar. Bir dönem atık kâğıt toplama 
işinde yaygınlardı, sonradan sanırım 
oraya biraz müdahale edildi. Devlet gö-
revlileri göçmenleri sınıra gönderiyor, 
göçmenler de geri geliyorlar. Genel ola-
rak güvencesiz bir çalışma izni mevcut, 
o da patron aracılığıyla alınabilirse. Bu 
yüzden, koşullarına itiraz etmeleri pek 
mümkün değil.”

Yangında odaya kilitlenen 
göçmenler 

Göçmen işçi ölümlerinin giderek art-
tığının altını çizen Burcu Arıkan, sözle-
rine şöyle devam etti: “Güngören’deki 

bir tekstil atölyesinde çıkan yangında 
5 göçmen işçi hayatını kaybetmişti. 
Oradaki mahalle sakinleriyle konuş-
tuk. Göçmenler kayıtsız-sigortasız 
tamamen kaçak olarak çalıştırıyorlar. 
Atölyede yangının çıktığı gün işçilerin 
bir odaya kilitlenerek ölüme terkedil-
diği düşünülüyor. Devam eden süreçte 
bunların araştırma ve soruşturması 
da çok zor oluyor. Tekstil atölyelerinin 
yaygın bulunduğu yerlerde kaçak işçi-
lerin karşı karşıya geldiği bu durumlar 
ne yazık ki kanıksanmış.” 

Kaçak çalışan göçmenin iş kazası 
sonucu ölmesi durumunda cenazesi-
nin iş veren tarafından iş yeriyle iliş-
kilendirilemeyecek yerlere götürülüp 
bırakıldığını söyleyen Arıkan, birçok 
kaçak işçinin kimsesizler mezarlığına 
gömüldüğünü anlattı. Arıkan bu sayı-
ların İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mec-
lisi (İSİG) raporunda da yer aldığını 
belirterek, göçmen işçilerin en azından 
‘işçi’ diye adlandırılmasının önemini 
vurguladı. 

Göçmen çocuk işçilerin durumunu 
ise Burcu Arıkan şöyle anlattı:

“Hayata tutunmak zorunda olduk-
larından, geçim sıkıntısı çektiklerin-
den dolayı okula gidemiyorlar. Afgan 
çocuklar genellikle çobanlık yapıyor-
lar. Ayrıca birçok çocuğun evde parça 
başına ödeme alınan işler yaptığını da 
biliyoruz. Bu evler de araştırılması ge-
reken, iletişim kurulması gereken yer-
ler. Öte yandan çocukların ayrımcılık 

altında büyümesi de ciddi bir sorun.”

Göçmenler kalsın mı, gitsin mi?
Göçmenlerin geri gönderilmesi tar-

tışmalarına da değinen Arıkan, şunları 
söyledi: 

“Vaktimizi birbirimize zarar vermek 
için mi harcayacağız? Yoksa bizi bu 
duruma düşürenlere karşı mücadele 
etmek için mi? Bu yaklaşımla, GSG’nin 
çalışmaları bu konuda işlevsel ve iyi 
gidiyor.”

Vatandaşlık hakkı 
Göçmenlerin koşulları kötüleştikçe, 

Türk işçilerin koşullarının da kötüle-
şeceğini savunan Burcu Arıkan’a göre 
çözüm yolu, göçmenlerin vatandaş-
lık hakkını elde etmelerinden geçiyor. 
Göçmenlerin, güvenceli şartlar altın-
da haklarını arayabilmelerinin, diğer 
işçilerin çalışma koşullarının da dibe 
çekilmesini engelleyeceğini belirten 
Arıkan, örnek verirken kadrolu işçi ile 
taşeron işçinin birlikte çalıştırılması-
nın uzun vadede kadrolu çalışanların 
iş güvenliğini zedelediğini hatırlattı.

Göçmen Sendikası Girişimi’nin, 
göçmenlere daha farklı alanlarda da 
yardım ettiğini anlatan Arıkan, “Ba-
zen göçmenler çeşitli sorunlar yaşa-
yabiliyor, söz gelimi ikamet belgesi-
nin teminiyle ilgili… Avukatlarımız 
onlara bu konularda destek olmak, 
onlarla dayanışmak için de elinden 
geleni yapıyor” dedi.
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Ülkesinden bir çok nedenle ayrıl-
mak zorunda kalıp Türkiye’ye yerleş-
miş milyonlarca insan yaşamakta. Bu 
insanların sayısı kimi zaman hızla 
artarken, kimi zaman artış hızı dura-
ğanlaşmakta. İçişleri Bakan Yardım-
cısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Ça-
taklı son olarak Türkiye’deki toplam 
yabancı sayısını 5 milyon 239 bin 426 
olarak açıkladı. Resmi verilere göre 
bu durum böyle iken sendikalar, sivil 
toplum kuruluşları ise 8 milyona ya-
kın insanın Türkiye’de var olduğunu 
dile getiriyor.

Göçmen işçiler sınır dışı tehdidiyle 
İnsanlık onuruna aykırı  
ortamlarda çalışıyorlar

Türkiye’de milyonlarca göçmenin tamamen güvencesiz, güvenliksiz, ağır 
koşullarda ve düşük ücretlerde çalıştırıldığını söyleyen Göçmen Sendikası Girişimi 
üyeleri, “Patronlar sınır dışı ettirme tehdidiyle insanlık onuruna aykırı tüm bu 
suçlara başvuruyor” dedi.

Kadir Güney
20 Ocak 2023

Ağır koşullar
8 milyona yakın göçmen işçi yaşam 

sürdürebilmek için Türkiye’de güven-
cesiz ve güvenlikten uzak çalışma or-
tamlarda çalışmak zorunda bırakılıyor. 
Ağır iş koşulları altında uzun çalışma 
saatleri boyunca düşük ücretle çalış-
tırılan göçmenler, genellikle kayıt dışı 
bırakılıyor. İşverenlerin ağır koşullarda 
çalıştırdığı bu işçilerden yaşamını yiti-
renlerin sayısına ise kayıt dışı oldukları 
için ulaşılamıyor.

"10 ayda 80 göçmen işçi öldü"
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) 

Meclisi’nin verilerine göre 2022’in ilk 
10 ayında en az 80 göçmen yaşamını 
yitirdi. Yıllara göre göçmen işçi ölüm-

leri 2021’de 94, 2020’de 101, 2019’da 
112 oldu. Bu rakamlar İSİG Meclisi’nin 
ulaşabildiği rakamlar olup aslında çok 
daha fazla işçinin yaşamını yitirdiği 
öne sürülüyor.

Siyasi çıkar malzemesi
Göçmen işçileri örgütlemek için yola 

çıkan Göçmen Sendikası Girişimi yet-
kilileri ile, işçilerin yaşadıkları sorun-
ları ve çözüm önerilerini konuştuk. 
Sendikanınkurucu üyelerinden Burcu 
Çıra, tarih boyunca kapitalist devlet-
lerin göçmenleri ekonomik, siyasi çı-
karları için malzeme haline getirdiğini 
anlattı. İktidarların göçmenleri “ucuz 
emek deposu” olarak gördüğünün al-
tını çizen Çıra, “Bunun en iyi örneğini 

https://9koy.org/gocmen-isciler-sinir-disi-tehdidiyle-insanlik-onuruna-aykiri-ortamlarda-calisiyorlar-2001230246.html
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burada görüyoruz. Geçtiğimiz aylarda 
1 milyon Suriyeli insanın gönderilmesi 
gündeme gelmişti. O zaman Süleyman 
Soylu’nun, ‘İstanbul’da fabrikanda Su-
riyeli çalıştır, sigorta da yapma. Oh ne 
ala, önce patronlar isyan eder bir kere’ 
cümlesine şahit olduk. Bu sözler aslın-
da her şeyi özetliyor. Sermaye sınıfı her 
gün isimlerini dahi öğrenemediğimiz 
göçmenleri katlederken, bedenlerinin 
her bir noktasını sömürürken, insanlık 
onurlarıyla oynarken aslında hedefle-
diği karmaşayı yaratmış oluyor ve bu 
karmaşada servetini büyütmeye devam 
ediyor” dedi.

Meşru sendikacılık
Göçmenlerin de işçi sınıfının bir par-

çası olduğu ve onların yaşadıkları so-
runlara çözüm üretmek için sendikayı 
kurduklarını söyleyen Çıra şöyle dedi:

“Toplumun içinde yükselen ırkçı sal-
dırılara karşı örgütlü gücü oluşturmayı 
hedefleyen; bağımsız, fiili, meşru bir 
odak sendikacılık pratiği gerçekleştir-
me iddiası ile bir araya geldik. İnsan 
onuruna yakışır sigortalı bir iş ve ücret 
talepleri ve bu taleplerin politikleşmiş 
talepler olarak göçmenler tarafından 
sahiplenilmesi için her türlü lojistik, 
ekonomik, hukuki desteği sağlama ni-
yetindeyiz. Bu bakımdan geleneksel 
üye yapan bürokratik sendikalardan 
farklı olarak işyeri, işkolu, mahalle fark 
etmeksizin fiili örgütlenme faaliyeti 
yürütmeye niyetle başladık ve buna de-
vam ediyoruz.”

"Henüz sendika değiliz"
Sendika Girişimini kurdukları an-

dan itibaren birçok göçmen ile tema-
sa geçtiklerini ve hala temas halinde 
olduklarını belirten Çıra, henüz sen-
dika değil sendika girişimi oldukla-
rının altını çizdi. Kendilerine ulaşan 
göçmen işçilerle bir güven ilişkisi 
kurduklarını ifade etti. Çıra, "İşçi ile 
aramızdaki güven ilişkisini temel ze-
minimiz olarak görebiliriz. Göçmen-
lerin durumundan kaynaklı resmî ka-
yıt olmadığı için üyelik işlemlerimiz 
yok. Dayanışmacı olanlarla da direkt 
kendi içimizdeki arkadaşlarımızla fi-
ili mücadele yürütmeye çalışıyoruz. 
Aidat da yine aynı şekilde dayanışma 
ve kendi iç mekanizmamızla yürüyor. 
En diptekiler dibin dibindekiler dedi-
ğimiz herkesi kapsayan bir sınıf hare-
keti yaratmaya çalışıyoruz” ifadeleri-
ni kullandı.

İnsanlık onuruna aykırı
“Genellikle Suriyeli ve Afganistanlı 

göçmenler tekstil atölyelerinde, inşa-
atlarda ve mevsimlik tarım işlerinde 
çalıştırılıyor. Afganlar çoğunlukla ço-
banlık işinde çalıştırılıyor” diyen Çıra, 
sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bu işler 
çok insanın çalıştığı büyük iş yerleri 
olduğu için tercihin göçmenler olması 
sömürü çarkıiçin oldukça uygun, çün-
kü çok az paraya, sigortasız şekilde çok 
insan ve çok iş sermayenin işine geli-
yor. Göçmen kadınlar daha çok tekstil 
atölyelerinde ve ev içi bakım emeğinde 
çalışırken çocuklar da yine tekstil atöl-
yelerinde ve bağ-bahçe işlerinde çalış-
tırılıyor. Çocukların yaşları çok küçük-
ten başlıyor. Burada belirleyici olan şey 
çaresizlik. Türlü sebeplerle göç etmek 
durumunda bırakılmış insanların ka-
yıtsız olmaları patronların elindeki en 
büyük koz. Kayıt yok, sigorta yok ve bir 
insanın o iş yerinde çalıştığına dair bir 
kanıt yok. İş cinayetlerinde ölen göçmen 
işçilerin nereye gömüldüğünü arkadaş-
ları bile bilmiyor. 15 saate varan mesai 
saatlerinde çalışan işçilerin maaşlarını 
alabilmesi şansa bağlı. İşçi sağlığı ve iş 
güvenliği önlemlerini saymıyoruz bile. 
Patronlar sınır dışı ettirme tehdidiyle 
insanlık onuruna aykırı tüm bu suçlara 
başvuruyor.”

Göçmen işçiler suçlanıyor
Göçmen Sendikası Girişimi kurucu 

üyelerinden Bala Ersoy ise Türkiyeli 
ve göçmen işçiler arasındaki ilişkilerin 
bölgeden bölgeye değişiklik gösterdiği-
nin altını çizerek, “Fakat hayat pahalı-
lığı ve bazı siyasetçilerin ırkçı-popülist 
söylemleri arttıkça karşılıklı güven-
sizliğin de arttığını söyleyebiliriz. Göç-
menlerin yoğun olarak yaşadığı semt-
lerde Türkiyeli işçiler sıklıkla göçmen 
emeğinin çok ucuz olmasının onları da 
düşük ücretleri kabul etmek zorunda 
bıraktığından yakınıyorlar, siyasilerin 
de hedef saptırması sonucunda pat-
ronlar yerine göçmenleri suçluyorlar” 
ifadelerini kullandı. Türkiyeli işçilerin 
çoğu durumda göçmenleri suçladığını 
belirten Ersoy, “İstisnai durumlar ol-
makla beraber, Türkiyeli işçilerin tep-
kisel yaklaşımı çoğu zaman göçmen 
işçilerin onlarla dayanışma içinde ol-
masını zorlaştırabiliyor” dedi.

Dayanışma ağı olmalı
“Bu noktada en öncelikle yapılması 

gereken Türkiyeli ve göçmen işçilerin 

adil çalışma koşulları taleplerini örgüt-
lü ve ortak bir şekilde dile getirebile-
cekleri bir dayanışma ağı inşa etmek” 
diyen Ersoy, “Daha kalıcı çözümler için 
ise göçmenlerin kayıtlı çalışmaları-
nın önündeki engellerin kaldırılması, 
göçmenlerin serbest ulaşım hakkının 
gasp edilmesine yol açan Türkiye’nin 
Cenevre Sözleşmesi'ne düştüğü coğrafi 
şerhi kaldırması(*) ve göçmenlerin yük 
olarak damgalanmadığı sorumluluk 
paylaşımı esasına dayanan AB ile yeni 
bir anlaşma yapılması gibi politikaların 
devlet nezdinde benimsenmesi gereki-
yor” şeklinde konuştu.

"Maaş çok az"
Sosyal ve maddi çekincelerden kay-

naklı ismini vermek istemeyen göçmen 
bir işçi ile çalışma koşullarını konuş-
tuk. Çok fazla detay vermekte çekinen 
göçmen işçi 2015 yılından beri Türki-
ye’de yaşadığını ve 2016 yılından bu 
yana ise çalıştığını söyledi. Matematik 
öğretmeni olduğunu ve özel ders ver-
diği zamanlarda çok fazla sıkıntı ya-
şamadığını dile getiren göçmen işçi, 
çalıştığı yıllarda özel okullarda da çalış-
tığını söyleyerek, “Çok az maaş alıyor-
dum sonra bir dernekte gönüllü olarak 
çalıştım ve günlük 4 saatlik çalışma 
için 50 ya da 70 TL alıyordum, bunun 
dışında hiç maaş verilmiyordu çünkü 
-gönüllü olarak çalışanlara maaş yok- 
dediler, bazen de başkalarından daha az 
para alırdım çünkü saat ücreti birbirin-
den de farklıydı” diye konuştu.

 

(*)Türkiye, 1951 tarihli Birleşmiş Mil-
letler Mültecilerin Hukuki Statüsüne 
ilişkin Cenevre sözleşmesi'ne 1961 tari-
hinde taraf olmuş, sözleşmenin kapsa-
mını genişleten 1967 tarihli New York 
Protokolü'ne de 1968 yılında katılmış, 
ancak Türkiye sözleşmeye taraf olur-
ken, coğrafi sınırlama şerhi koymuş 
ve bu sınırlamayı günümüze kadar da 
muhafaza etmiştir.

Buna göre, Türkiye doğu ve güney sı-
nırlarından gelenleri sözleşme kapsa-
mında kabul etmemektedir. Başka bir 
ifadeyle avrupa'dan gelenler haricinde 
türkiye mülteci statüsü vermemektedir.
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