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Giriş  

Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaş, dünyanın bugün en hassas bölgesi haline gelen Orta 
Doğu’nun tamamını etkilemiş, aynı zamanda büyük bir insani krize sebep olmuştur. Ülkemiz de, 
her geçen gün sayısı ve toplumsal yükü artan Suriyeli sığınmacılar sorunuyla karşı karşıya kalmış-
tır. 

Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar hem insani hem de ekonomik boyutuyla Türkiye için çok 
önemli bir konu ve BM Mülteciler Yüksek Komiserinin açıklamaları, bu konunun öneminin artarak 
devam edeceğini gösteriyor. 

Bu nedenle Derneğimiz, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ile işbirliği yaparak Türki-
ye’deki Suriyeli sığınmacılar konusunun ekonomik, siyasi ve sosyolojik boyutuyla tartışılması 
amacıyla 1 Haziran 2015 tarihinde “İç Savaşın 4. Yılında Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılar” baş-
lıklı bir panel düzenlemiş ve bu panelde yapılan konuşmaların deşifre edilerek yayımlanmasına 
karar vermiştir. 

Bu kitapcığın bu konuya ilgi duyanlara yararlı olacağını umuyoruz. 

Ağustos/2015-Ankara 
Avrupa Birliği ve Küresel Araştırmalar Derneği (ABKAD) 



6 İç Savaşın 4. Yılında Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılar 

Açılış Konuşması: Prof.Dr. Belgin AKÇAY1 

Saygıdeğer Konuklar ve Sevgili Öğrenciler, 

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ile Avrupa Birliği ve Küresel Araştırmalar Derne-
ğinin işbirliğiyle düzenlenen Panelimize hoşgeldiniz. 

Halihazırda bilim ve teknolojideki gelişmelerin hızla ilerlemeye devam ettiği 21. yüzyılın ilk 
yıllarındayız. Bugün nüfusu 7 milyarın üzerinde olan ve toplam gelirin 80 trilyon dolara2 yaklaştığı  
bir dünyada yaşıyoruz. Aynı zamanda zıtlıklarında arttığı bir dünya. Pek çok insan için refah düze-
yinin arttığı, yoksul sayısının önemli ölçüde azaldığı bir dünya. Bir taraftan bilgiye çok daha kolay 
ve çok kısa zamanda ulaşabiliyor. Örneğin 2014 yılı itibariyle Dünya nüfusunun %80’i cep telefo-
nu ve %40’ı internet kullanıyor.  

Ayrıca bugünün dünyası, refah düzeyinde, bilim ve teknoloji düzeyinde gelişmenin yanında 
barış, insan hakları, demokrasi kavramlarının daha sık gündeme getirildiği ve öneminin vurgulan-
dığı bir dünya 

Diğer taraftan tüm bu olumlu gelişmelere rağmen, 3 milyar insanın yoksulluk sınırında yaşadı-
ğı, yaklaşık 1,5 milyar insanın hala elektrik kullanamadığı, terörün giderek küreselleştiği, savaşla-
rın ve iç çatışmaların arttığı, iç çatışmaların hızla iç savaşa dönüştüğü ve bu nedenle daha çok insa-
nın hayatını kaybettiği bir dünya.  

Yapılan araştırmalar, 20. yüzyılda 19. yüzyıla göre çok daha fazla insanın savaş nedeniyle 
hayatınını kaybettiğini ya da sakat kaldığını gösteriyor. Cornell Üniversitesi’nde Milton 
Leitenberg’in (2006) yapmış olduğu “20. Yüzyıldaki Çatışma ve Savaşlarda Ölüm” isimli çalışma-
sına göre, 20. Yüzyılda iç savaşlarda, iç savaşlarda ve devletler arası savaşlarda 148 milyon kişi 
yaşamını yitirmiş, 250 milyona yakın sakatlık meydana gelmiş. 21.yüzyılın daha ilk yıllarında gö-
rülen savaş eğilimi eğer bu hızla devam ederse, 21. yüzyıl, 20. yüzyılı da aratacak gibi görünüyor.  

Nobel ödüllü Profesör Richard Smalley, 2003 yılında, savaşın insanlığın gelecek 50 yılda 

karşı karşıya kalacağı en büyük 10 poblem arasında önemli yer işgal etmeye devam edeceğini ifade 
etmiştir. Maalesef gelişmeler, onun haklı olduğunu teyit ediyor.  

Nitekim sadece iç savaş açısından ele alındığında ve 1945-2000 dönemini kapsayan 55 yıl 
ile son 12 yıl mukayese edildiği zaman son 12 yılda önceki 55 yıla göre yaklaşık iki katı daha 
fazla iç savaş çıkmış olduğu görülüyor. Leitenberg’in (2006)’in çalışmasına göre, 1955’den 
sonra savaşla ilişkili yaşanan ölümlerin neredeyse tamamının Afrika, Orta Doğu, Uzak Doğu, 
Latin Amerika coğrafyalarında gerçekleşen savaşlar neticesinde ortaya çıkmış ve Dünya Sağlık 
Örgütünün verilerine göre (2003), günümüz dünyasında savaşlar nedeniyle her saat 35 kişi 
hayatını kaybediyor. 

                                                                          
1
 Avrupa Birliği ve Küresel Araştırmalar Derneği (ABKAD) Başkanı. 

2
     GSYİH (2013). 
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Üstelik günümüz savaşlarının, ister devletler arasında olsun ister iç savaş olsun eski klasik sa-
vaşlardan farklı olduğu ve sivillere yönelik daha fazla şiddet içerdiği genel kabul görmektedir. Ni-
tekim Birinci Dünya Savaşı’nda ölen sivillerin oranı, bu savaşta ölenlerin toplamının % 14’ü iken, 
İkinci Dünya Savaşında bu oran %70’e ve bugün ise %90’na çıkmıştır. 

Bu durum sivillerin giderek daha fazla mülteci konumuna, diğer bir ifadeyle sığınmacı konu-
muna düşmeleri sonucunu yaratmaktadır. Çünkü ülkelerini terk etmek durumunda kalmakta ve bu 
durumun etkileri de o bölge ile sınırlı kalmamakta  ve giderek global bir sorun halini halmaktadır. 

Nitekim Birleşmiş Milletler yüksek komiserliği,nin hazırladığı 2014 yılı raporuna göre son yıl-
larda mülteci sayısı hızla artmış ve 51 milyonun üstüne çıkmış durumda. Sadece 2014 yılında mev-
cut mülteci sayısına 6,5 milyon yeni mülteci eklenmiş durumda. Enterasan olan, gelişmekte olan 
ülkeler mültecilerin % 86'sına ev sahipliği yaparken, refah seviyesi yüksek olan ülkeler ise sadece 
%14'ünü barındırıyor.  

Türkiye ise, dünyada en çok mülteci barındıran ülkelerin başında geliyor. Üstelik Birleşmiş 
Milletlere (BM) göre şu anda dünyanın en çok mülteci kabul eden ülkesi konumunda. Yine bu bağ-
lamda BM tarafından tarafından Türkiye en iyi örnek olarak gösteriliyor. Ülkemiz, dünyada uzun 
zamandır silahlı çatışmaların, devletlerarası savaşların ya da iç savaşların yaşandığı bölgelerin 
önemli bir kısmına yakın coğrafyada yer alıyor. Örneğin sınır komşumuz olan Suriye’de 2011 yı-
lından beri iç savaş devam ediyor. Bu bölgede 4 yıl önce başlayan ve bugün de şiddetini sürdüren 
iç savaş, Türkiye gündemini önemli ölçüde meşgul eden konuların başında geliyor.  

Suriye’deki iç savaş, dünyanın bugün en hassas bölgesi haline gelen Orta Doğu’nun tamamını 
etkilemiş, aynı zamanda büyük bir insani krize sebep olmuştur. Ülkemiz de, her geçen gün sayısı 
ve toplumsal yükü, daha fazla artan ve sayısı 2 milyonu aştığı tahmin edilen Suriyeli sığınmacılar 
sorunuyla karşı karşıya kalmıştır. 

Diğer taraftan BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tahminlerine göre, 2015 yılı içinde 
Suriye’den 804 bin kişinin daha göçeceğini ve 2015 yılı sonuna dek Türkiye’deki Suriye mülteci sayısı-
nın daha da artacağını gösteriyor. Yine BM’e göre Türkiye, şu ana dek ülkemizdeki Suriyeli mültecilere 
6 milyar dolar harcamış ve bunun sadece 300 milyon doları uluslararsı topluluktan almıştır. Üstelik şu 
anda Suriye’de yerinden edilmiş 7,5 milyon insan olduğu tahmin ediliyor. Bu 7,5 milyonun da bir kıs-
mının da Türkiye’ye gelmek isteyeceğini düşünürsek durumun vehameti çok açık. 

Bu durum, hem Türk kamuoyunun hem de Türk dış siyasetinin Suriye’de yaşanan gelişmele-
re hassasiyetinin daha da artacağını göstermektedir.  

Son dönemdeki bu gelişmeler, BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin, bölge bürosunu geçtiğimiz 
Nisan ayında İstanbul’da açmasına neden olmuştur. Aslında daha önce Slovakya’da bulunan büro, Tür-
kiye’ye taşınmıştır. Acaba bu, bölgenin daha da ısınıcağının mı göstergesi? Umarız değildir.  

Sonuç olarak Türkiye’deki Suriyeli mülteciler, hem insani hem de sosyal ve ekonomik boyu-
tuyla Türkiye için çok önemli bir konu ve BM Mülteciler Yüksek Komiserinin açıklamaları, bu 
konunun öneminin artarak devam edeceğini gösteriyor. 
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Bu nedenle ABKAD olarak Türkiye’deki Suriyeli mülteciler konusunun ekonomik, siyasi ve 
soyolojik boyutuyla tartışılmasının yararlı olacağı düşünülmüş ve Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ile işbirliği yapılarak 1 Haziran 2015 tarihinde “İç Savaşın 
4. Yılında Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılar” başlıklı panelin düzenlenmesine karar verilmiştir. 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nden Doç.Dr. Burak Bilge-
han Özpek ve Yrd. Doç.Dr Başak Yavçan, Ankara Üniversitesi’nden Doç.Dr. Türkmen Göksel ve 
Hacettepe Üniversitesinden Doç.Dr. M.Murat Erdoğan’ın konuşmacı olarak katıldığı panelde yapı-
lan konuşmaları içeren bu kitapçığın, konuya ilgi duyanlara yararlı olmasını diliyoruz. 



 

 

Birinci Bölüm 

İÇ SAVAŞIN 4. YILINDA TÜRKİYE’DEKİ 

SURİYELİ SIĞINMACILAR 

 

I. SURIYE İÇ SAVAŞI VE İNSANI GÜVENLIĞE ETKILERI 

 Burak Bilgehan ÖZPEK3 

Suriye iç savaşı aslında Orta Doğu’nun tasarlanırken üretebileceği muhtemel sonuçlardan biri-
ni yaşıyor. Şöyle söylemek lazım; Orta Doğu devletleri kendi egemenlik alanlarını birbirleriyle 
olan doğal ve tarihi mücadeleler sonucu oluşturmadılar. Yani Orta Doğu devletlerinin sınırları çizi-
lirken bu bizim Avrupa örneğinde tanık olduğumuz tarihi seyrin dışında, bölge dışı değişkenler 
tarafından belirlendi. I. Dünya Savaşı’ndan sonra İngiltere ve Fransa’nın savaşın galip devletleri 
olarak tasarladığı bir coğrafyadan bahsediyoruz. Tabi bu tasarım kaçınılmaz olarak kendi stratejik 
amaçlarına hizmet etmesi için İngiltere ve Fransa’nın beklentileri doğrultusunda yapıldı. Yani böl-
genin kendi gerçeklikleri dışında bu tasarımı yapan devletlerin stratejik beklentilerine hizmet etme-
si için gerçekleşti ve bizim bugün karikatürlere konu olan cetvelle çizilmiş ülkeler gerçeğiyle ta-
nışmamız bu sayede oldu. Peki bu nasıl sonuçlar üretti?  

İlk olarak şunu görüyoruz biz. Belirli bir egemenlik alanı içerisinde birbirinden farklı kimlik grup-
larının yaşamaya zorlandığını görüyoruz. Yani bugün savaşan etnik ve mezhepsel grupların aynı ülkede 
yani Suriye’de yaşama durumları aslında kendi tercihleriyle ortaya çıkmamıştır. Keza Irak’ta yine bu 
şekildedir. Dolayısıyla belirli bir egemenlik alanı içerisinde farklı egemenlik kimlik gruplarının varlığını 
I. Dünya Savaşı sonunda yapılan anlaşmalara ve bu anlaşmalarla beraber ortaya çıkan egemenlik saha-
larına borçluyuz. Bu durumu, bir başka olguyu daha üretiyor. Bu da aynı kimlik gruplarının farklı ülke-
lerde yaşamasıdır. Yani aynı kimlik grubuna mensup insanların farklı ülkelerin egemenlik alanında 
yaşaması olgusu. Bu da sorunu çok karmaşık bir hale getiriyor. Benim kendi şahsi kanaatim Orta Do-
ğu’daki birçok sorunu karmaşık hale getiren olgu, I. Dünya Savaşı’nda yapılan tasarımın ta kendisidir. 
Şimdi bir iç savaştan bahsediyoruz. İç savaşın neden ortaya çıktığı konusunda birçok kaynak var. Lite-
ratür bu konuda çok verimli açıkçası. Mesela bir görüş farklı kimlik gruplarının varlığını temel olarak 
başlı başına gerilim sebebi sayıyor. Yani belli bir ülke içerisinde farklı aidiyetler varsa bu iç savaş için 
bir önkoşuldur diyor. Fakat katılmayanlar da var. Yani farklı kimlik gruplarının aynı ülke içerisinde 
barışçıl bir şekilde var olduğu durumlar var. Dolayısıyla farklı bir değişkenin olması gerekiyor. Burada 

                                                                          
3
 Doç.Dr., TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi. 
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Lake ve Rothchild’ın kollektif gelecek korkusu kavramına dikkat çekmek istiyorum. Kollektif gelecek 
korkusu şudur. Siz eğer kendi etnik ya da mezhepsel ya da ideolojik kimliğinizden dolayı merkezi bir 
otorite tarafından ya da başka bir çoğunluk grubu ya da başka bir azınlık grubu tarafından tehdit altın-
daysanız bu sizin kendinizi savunmanız için silahlı bir eyleme geçmenizi, silahlı bir mücadele geliştir-
menizi ya da politik olarak bir şiddete başvurma yönetimini benimsemenizi beraberinde getirir. 
Kollektif olarak geleceğinizden duyduğunuz kaygı buna sebep olur. Siyasal şiddeti açıklarken bunu 
yeterli görmeyen görüşler de var. Mesela Ted Gurr kaygının tek sorun olmadığını, aynı zamanda bazı 
kimlik gruplarının genel kaynaklardan ve refahtan sadece mensup oldukları kimlikten ötürü mahrum 
edildiklerine inandıklarını söyler. Yani siz eğer “A” kimlik grubundansanız ve bu kimlik grubu sizin 
refahtan daha az pay almanızı beraberinde getiriyorsa bu sizin bir süre sonra kollektif bir hareketin içine 
girmenizi, belki de silahlı bir mücadele başlatmanızı beraberinde getirebilir. Demokrasi burada tabi 
altının çizilmesi gereken başka bir kavram. Yine Ted Gurr tarafından ortaya konan bir şey. Demokrasi 
sayesinde kimlik grupları, parlamentoya girip beklentilerini ifade edebilirler ve dolayısıyla sistemden 
istediklerini ele alabilirler. Fakat demokrasi tek başına yeterli bir sistem olmayabilir. Çünkü azınlık 
grupları hiçbir şekilde mecliste temsil edilme imkânı bulamayabilirler. Dolayısıyla devamlı azınlık olup 
hükümet politikalarına tesir etme konusunda bazı sorunlar yaşayabilirler. Dolayısıyla demokrasinin 
nasıl konumlandırıldığı, nasıl tasarlandığı da önemli bir konudur. 

Evet. Demokrasinin de nasıl konumlanacağı çok önemli bir şey. Yani toplumlar demokratik 
sistem içerisinde kendi arzularını ve beklentilerini temsilcileri vasıtasıyla parlamentoya aktarabilir-
ler; fakat bu hükümet politikası haline dönüşmeyebilir. Dolayısıyla biz zaman içerisinde bu 
Ljiphart’ın “consociational democracy” diye tabir ettiği farklı güç bölüşümü önerilerinden de bah-
setmek gerekir. Şimdi bunlar Suriye için ne anlam ifade ediyor? 

Şimdiye kadar anlattıklarımı sanki konuşmaya yeni gelen birisine özetlermiş gibi bir gözden 
geçirelim: “Biz Suriye iç savaşını konuşuyorduk siz gelmeden önce ve bu bir ülkede aslında neden 
iç savaşın çıktığı konusunda bazı görüşlerimiz var, benim bazı görüşlerim var. Bunları size sunmak 
için buradayım. Suriye’ye özgü olan bazı durumlardan bahsetmiştim siz gelene kadar. Bunlardan 
ilki de I. dünya savaşından sonra çizilen sınırların bölgede yaşayan kimlik gruplarının ya da çıkar 
gruplarının beklentisi içerisinde değil de bölgeyi tasarlayan bölge dışı güçlerin stratejik beklentile-
rine göre belirlendiğini iddia etmiştim. Yani bugün Orta Doğu’daki sınırlar keyfi olarak Orta Do-
ğu’da yaşayan insanlar tarafından değil, bu bölgeye dışarıdan müdahale eden üçüncül güçler tara-
fından çizilmiştir, demiştim ve bunun yarattığı en önemli sorun da belirli bir egemenlik sahası içe-
risinde, bir devletin egemenlik sahası içerisinde birden fazla etnik, mezhepsel grubun yaşadığı do-
layısıyla bölünmüş toplum potansiyeline sahip ülkelerin ortaya çıktığıydı. İkincisi de aynı etnik ya 
da mezhepsel kimliği paylaşan insanların farklı ülkelerde yaşadığıydı. Bütün sorunu, Orta Doğu’da 
karşılaştığımız hemen hemen bütün sorunları daha karmaşık hale getiren de biraz bu keyfiliğin 
olduğundan bahsettim. Ve daha sonra biraz iç savaş literatürüne girdim. İç savaş literatüründe bir 
ülke içerisindeki grupların neden savaştığına cevap arayan filozoflara ve bilim adamlarına baktım. 
Genel olarak farklılıkların, farklı kimliklere sahip olmanın savaş potansiyeli taşımadığını; fakat 
insanların sahip oldukları kimlikten dolayı tehdit algılıyorsa ya da kaynaklardan mahrum kalıyorsa 
silahlık mücadeleyi bir yöntem olarak seçebileceğinden bahsetmiştim siz gelene kadar.  



İç Savaşın 4. Yılında Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılar 11 

Suriye’de de durum böyle. Baktığımız zaman birçok grup görüyoruz. Alevileri görüyoruz, 
Sünnileri görüyoruz, Kürtleri görüyoruz, bunlar içerisinde ılımlılık skalasının çeşitli noktalarında 
konumlanan başka grupları görüyoruz. Irak’a baktığımız zaman da benzer durumları görüyoruz ve 
aslında günün sonunda bizim iç savaş olarak düşündüğümüz coğrafyalarda, iç savaş olarak değer-
lendirdiğimiz coğrafyalarda ilk dikkat etmemiz gereken şey farklı kimlik gruplarının varlığı, farklı 
kimlik gruplarının devlet tarafından mağdur edildiği ve devleti ele geçirmedikleri takdirde devlet-
ten hak ettikleri payı alamamaları. Suriye de bunlardan bir tanesi. Suriye gibi ülkeler açıkçası, mo-
dernleşme sürecini biraz sorunlu tamamlamış ülkeler. Hızlı bir modernleşme tecrübesi yaşamak 
istiyorlar. Otoriter liderler altında, genel olarak askeri destekli rejimler sayesinde hızlı bir modern-
leşme süreci tecrübe etmek istiyorlar. Batının yüzyıllarca süren tecrübesini es geçerek, biraz da 
pragmatik bir şekilde kendilerini dünya sitemine adapte etmeye çalışıyorlar. Sırtlarında önemli bir 
emperyalizm bagajı var, sömürgecilik bagajı var ve Soğuk Savaş döneminde çift kutuplu dünyanın 
bunlara sundukları fırsatlar ve tehditler oldu.  

Ve Suriye’de iç savaş başladığı zaman son derece ilginç bir rejim görüyoruz. Baas Partisi 
Arapçılık ve sosyalizmi harmanlayan ve hızlı bir modernleşme hedefleyen Baas Partisi Suriye’de 
iktidardaydı. 2000 yılında gerçi Beşar Esad iktidara geldiği zaman Foreign Policy Dergisi “Şam 
Baharı” tabirini kullanmıştı. Çünkü babasından sonra onun daha yenilikçi ya da daha modern bir 
politika izlemesi bekleniyordu. Bu beklenildiği kadar hızlı olmadı. Bir bahara dönüşmedi açıkçası. 
Ankara’nın baharları gibi oldu yani. Baas Partisi, askeri ve istihbarat teşkilatlarını etkin bir şekilde 
kullanan bir parti, toplumu dönüştürme, kuşatma ve şekillendirme gibi bazı amaçları var. Bağımsız 
ekonomik sınıfların oluşmadığını görüyoruz. Ve işin açık tarafı, açık yanı eğer siz Suriye sistemi 
içinde yükselmek istiyorsanız ve devlet tarafından sağlanan ranttan pay almak istiyorsanız bu sizin 
bazı özgürlüklerinizden ve bazı kimlik tutkularınızdan vazgeçmenizi beraberinde getirmeli. Bu 
sistemler insanlarda kimlik bağlarından dolayı sistemden soğumayı beraberinde getirir ve 2011 
senesinde Arap Baharı Mısır’ı, Tunus’u ve Libya’yı kavururken herkes Suriye’ye sıçrayacağını 
tahmin ediyordu ve sıçradı da ve ilk fırsatta kimlik insanlar için, bir araya gelmeleri için bir fırsat 
olabilir. Yani aynı kimliği, mesela Sünni-Arap kimliğini paylaşmanız sizin bir araya gelip sizin 
silahlı bir mücadele paylaşmanız ya da yürütmeniz için önemli bir katalizör görevi görebilir. Suriye 
iç savaşı dört senedir devam ediyor ve bu kimlik gruplarının arasında mücadeleden bahsedebiliriz 
açıkçası. İşte kuzey Suriye’de Kürt etnik kimlik grubundan bahsedebiliriz, Sünni-Arap popülasyo-
nundan bahsedebiliriz, alevi Araplardan bahsedebiliriz ve aslında baktığımız zaman savaş bu üç 
grup arasında seyrediyor. Farklı gruplar tabi ki var. 

İnsani güvenlik bu noktada kendini hissettiriyor. Çünkü insanlar baştan aşağı, doğuştan itiba-
ren ya da günlük hayatlarını idame ettirirken siyasal tutkularla hareket etmezler. Aslında insanların 
dünyanın her tarafında çok basit eylemleri ve aksiyonları vardır. Hayatlarını devam ettirmek ister-
ler. Hayatlarını devam ettirmek için mümkün mertebe özgür olmak isterler, çok taviz vermek iste-
mezler ve işbirliğine açıktırlar. Fakat savaşlar özellikle iç savaşlar insanların günlük hayatlarını 
zedeleyen olgulardır ve insanlar hayatlarını korumak için savaşın olduğu bölgeleri terk etme eğili-
mine girerler. Bu terk etme eğilimi Suriye iç savaşında Türkiye’de gördüğümüz, trafik ışıklarının 
kenarında gördüğümüz insanlar, Kuzey Irak’ta ya da Lübnan’da gördüğümüz insanlar, göçmenler 
şeklinde tezahür etmiştir. Dolayısıyla insani güvenliğe en büyük etkisi insanların aslında günlük 
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hayat pratiklerinde benimsedikleri ritimlerin bozulmasıdır. Çünkü hayatta kalmak ile ölmek arasın-
da bir tercih yapmak zorunda kalmışlardır. İnsanın hayatta kalması en temel en tabi hakkıdır. Bu 
insani güvenliğe savaş olgusunun yönelttiği en doğrudan tehdittir.  

İkincisi savaş zamanı arkadaşlar, kolektif grup mensupları arasında inanılmaz bir dayanışma-
nın ve inanılmaz bir omuz omuza psikolojisinin baskın olduğu zamanlardır. Savaş zamanları ekstra 
zamanlardır. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımızın en fazla olduğu zamanlardır. Grup içi uyumun çok 
gerekli olduğu zamanlardır. Ve savaş zamanları bir lider etrafında toplanmak elzemdir ve bu lideri 
eleştirmek sizi vatan haini, din düşmanı ya da davanıza ihanet eden bir hain olarak tanımlanmanızı, 
adlandırılmanızı beraberinde getirir. Bu durum böyleyken şunu da aklımızdan çıkarmamamız la-
zım. Siyasi otoriteler bu durumları da çok severler. Her zaman bir tehdit altında ya da her zaman 
ekstra koşullar altında olduğumuzu söyleyen liderlerle günlük hayatımızda da karşılaşırız. Orta 
Doğu’da da bunlardan çoktur. Dolayısıyla kendi etrafında kümelenmediği takdirde bütün grubun, 
bütün kimlik grubunun hayatının ya da özgürlüklerinin tehlikeye gireceğini iddia eden liderler ki 
bu durum şu anda Suriye’de de açıkçası mevcuttur. Dolayısıyla insani güvenliğin hayatta kalma ya 
da kalmama durumunun ötesinde bir de insanların temel hak ve özgürlükleri olarak belirttiğimiz 
ifade hürriyeti, toplanma hürriyeti, itiraz etme hürriyeti, kendi fikirlerini dile getirme hürriyeti gibi 
hürriyetlerin de elinden alındığını söyleyebiliriz. Çünkü bunlar ekstra zamanlardır. 

Konuşmama başlarken şunu ifade etmiştim. Biz trafik ışıklarının kenarında çocukları görünce 
eğer arabada da bizden yaşlı insanlar varsa derin bir cık cık cık yaparlar ve daha sonra işte insanın 
başında devlet olmazsa böyle olur gibi bir kanaate sahip olurlar, bunu bizimle paylaşırlar ve bana 
sorarsanız vicdanlarını da rahatlatmış olurlar. Ben bunun böyle olmadığını düşünüyorum. Suriye 
meselesinde, Suriye iç savaşında ve tehdit altında olan insanların ve onların güvenliklerinin tehdit 
altında olmasının sebebi olarak bir devletin yokluğundan daha çok devletin varlığını sorumlu tutu-
yorum. Hatta öyle bir devletin varlığı ki bu devletin içinde olmazsanız, bu devletin yakınında ol-
mazsanız sizin hayatta kalma durumunuz garanti altında değildir. Sizi koruyan bir hukuk yoktur. 
Sizi koruyan tek şey Esad ailesine, Baas Partisi’ne, IŞİD’in ana felsefesine yakınlığınız ya da Kürt 
hareketine duyduğunuz sempatinizdir. Başka bir şey değildir. Devlet çok önemlidir. Devlet çok 
önemli olduğu için insanlar devleti ele geçirmek için bu kadar çabalamaktadır. Çünkü eğer hayatta 
kalmanızın tek yolu devleti ele geçirmekse insanlar devleti ele geçirmek için ölmeyi bile göze alır-
lar. Zira eksi takdirde zaten öleceklerdir. Ve Suriye iç savaşının, insanların çılgınlar gibi birbirini 
öldürmesinin temel sebebi de bana sorarsanız bir devlet otoritesinin yokluğundan ziyade bir devlet 
otoritesinin varlığının insanların bütün hayat parametrelerini etkileme gücüdür. Şimdilik burada 
bırakayım. Teşekkür ederim. 
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II. TÜRKİYE'DEKİ KAMP-DIŞI SURİYELİ SIĞINMACILAR: HAYALLER VE HAYATLAR  

Başak YAVÇAN4 

Bugünkü sunumum aslında bir uluslararası ve bir ulusal Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) 
Suriyeli sığınmacılar için Türkiye’de kurmak istediği bir toplum merkezi için ihtiyaç analizinin 
sonuçları. bu saha çalışmasını yaparken fırsat bu fırsat bu alanda ilgi duyduğum konular üzerinde 
bir çalışma yaptım ve hayaller ve hayatlar dedim. Çünkü çok ciddi beklentilerle gerçekler arasında. 
Hem Suriyeli sığınmacıların beklentiler ve gerçekleri arasında hem de fark ettim ki bizim onlar 
hakkında bildiğimiz gerçekler, olduğunu düşündüğümüz şeyler ve onların yaşadığı şeyler arasında 
çok büyük farklılıklar var. Bunlardan bahsedeceğim bugün. Dediğim gibi bu çalışmanın amacı 
temelde kurulacak toplum merkezi için bir ihtiyaç analizi oluşturmak, bu toplum merkezinde Türk-
çe, yabancı dil, mesleki eğitim dersleri gibi bir takım kurslar verilecek ve hukuki danışmanlık ya-
pılması planlanıyordu. Bunun da Suriyelilerin ihtiyaçlarına göre, o çevrede yaşayan Suriyelilerin 
problemleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yapılması planlanıyordu. Bu sebeple bu çalışma gerçekleş-
tirildi. Ancak ben de bu fırsattan istifade hedef grubun problem ve ihtiyaçlarını tespit etmek için, 
hedef grubun genel beklentilerini anlamak ve bunun temelini neyin oluşturduğunu görmek için ve 
Suriyeli sığınmacıların yerli halkla ilişkilerindeki ve onlara yönelik tutumlarındaki dinamikleri 
ortaya çıkarmak olarak bu sahadan faydalanmak istedim. son olarak da çok dezavantajlı grupların 
oranını bu sığınmacılar arasında ki oldukça yüksek ve bunların genel trendten ne gibi farklılıklar 
gösterdiğini görmek istedim. Geniş bir saha çalışması yapıldı. Bu saydıklarımın hepsi aslında bir ay 
içerisinde yapıldı. Dolayısıyla uzun bir süre zamanımı Urfa’da geçirdim.  

Şanlıurfa, Suriyelilerin çok olduğu bir şehir olduğu için, toplum merkezinin pilot çalışması 
Urfa’da gerçekleşeceği için ve pek çok Suriyeli de burada yaşadığı için vaka bölgemiz, Şanlıurfa 
oldu. Burada ilk olarak ön analizi yapabilmek adına, ön fikir sahini olabilmek adına, birincisi 
Orta Doğu uzmanı değilim, anketçiyim; Suriyelilerle ilgili daha önce bir çalışma yapmamıştım 
ve daha çok çalışmalarım, sığınmacılar üzerinde olmayıp mevcut göçmenler konusunda idi. Bu 
farklı popülasyonu tanımak adına orada daha fazla vakit geçirmem ve daha fazla araştırma yap-
mam gerektiği ortaya çıktı. Öncelikle buradaki faaliyet gösteren, benzer veya farklı alanlarda 
faaliyet gösteren STK’larla mülakatlar yaptım, hedef grupla derinlemesine mülakatlar yaptım. bu 
resmen kapı kapı gezerek evlere girerek işte mırra içerek sohbet ederek oldu. Üç ayrı odak gru-
buyla toplantılar düzenledik. Bu odak grupları da anketin hazırlanmasında temel teşkil edecek ne 
gibi problemleri var insanların, ne gibi konular ve kategoriler konmalı mutlaka ankete bunu an-
lamak için yapıldı. Tabi odak grubunun daha konuşmaya sevk edici bir method olduğunu vurgu-
lamak lazım. Kısaca bilmeyenler için odak grubu, bir masanın etrafında sekiz ya da on kişinin 
toplanıp belli konular üzerinde yapısı belli bir diyalog içerisinde olması. Ve sonunda da bütün 
bunların sonuçlarına dayanarak oldukça güzel bir kamuoyu anketi, geniş çaplı bir kamuoyu anke-
ti gerçekleştirdik. Bu bölgede yaşayan, Şanlıurfa’da yaşayan, özellikle de Suriyelilerin en çok 
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yaşadığı bölgede yine kapı kapı gezerek yüz yüze 329 sığınmacıyla anketler gerçekleştirildi. 
Bunlardan ayrıntılı olarak bahsedeceğim.  

Öncelikle bir giriş olarak birkaç konudan bahsetmek lazım. Önce vurgulamak isterim, bunlar 
nisan ayı verileridir. Sürekli değişen veriler çünkü bunlar. Öncelikle benim çalışmam kamp dışı 
Suriyeliler olmasına rağmen kamplarda yaşayan Suriyeliler de önemli bir veri teşkil ediyor burada. 
Kamplarda yaşayan Suriyelilerin oranı birazdan ortaya çıkacaktır ki zaten kamp dışına göre çok 
çok daha düşük. Yani yaklaşık olarak %10-12’si kamplarda yaşıyor ve bunların çoğu Şanlıurfa'da 
yaşıyor. Ancak öte yandan bir başka önemli konu bu kamp popülasyonu sürekli kamplarda duran 
bir grup değil, kampın belli zamanlarında iş aramak için kamp dışına gidiyor, kış ayları bazen zorlu 
olabiliyor. Bazı kamplarda ısınma imkânı iyi olmadığı için şehirde yaşamayı tercih ediyor. Dolayı-
sıyla biraz böyle opak bir alan yani arada bir gri bir alan var, oradan oraya geçişler var. Ama benim 
bulunduğum kamp dışı sahamın odak noktası olan kamp dışı Suriyelilerin en yoğun olduğu yere 
bakacak olursak İstanbul'dan sonra Gaziantep, Şanlıurfa ve Hatay çok benzer rakamlar gösteriyor. 
Şimdi tabi ki kamp dışı Suriyeliler konusundaki rakamlar biraz bu konuda temkinli olmamız gere-
kiyor. Çünkü bu rakamlar, kamp içi kadar kayıtlı olmadığı için ulusal ve uluslararası kuruluşların 
bu konuda farklı tahminleri var. Pek çok Suriyeli bir şekilde kayıt oluyor ama kayıt olmanın da 
farklı şekilleri var. Çoğunlukla merkezi bir sisteme geçmeyen ama yardım almalarını sağlayacak 
bir şekilde kayıt olabiliyorlar. Dolayısıyla bu rakamları minimum rakam olarak göz önünde bulun-
durmak lazım. Çok daha yüksek olduğunu göz önüne almalıyız. Tekrar ediyorum Nisan ayı rakam-
ları, eminim yükselme göstermiştir. Odak çalışmasından bahsettik. Odak çalışmasının sonuçları. 
Birkaç nokta var belirtmek istediğim. Tabii ki şikâyetleri çok var yaşadıkları ortamdan ötürü. An-
cak biraz olumlu bir şeyle başlayalım istedik. Öncelikle memnun oldukları konuları sorduk. Elbette 
ki güvenlik bunların başında geliyor. Çünkü çok güvensiz bir ortamdan kaçıyorlar ve buna oranla 
Türkiye'de karşılaştıkları ortam çok daha güvenli. Türkiye'de ücretsiz aldıkları hizmetler ve insani 
yardımlar. Yerli halktan bazı insanların misafirperverliği. Bunu vurgulamakta fayda var. Türk hü-
kümetinin kendilerine karşı olumlu tutumu misafirperver tutumu. Diğer bölgelere göre yerel halkla 
kültürel yakınlık. Bunu biraz açmak lazım. Şanlıurfa’da çok ciddi oranda bir Arap nüfusu var. 
Arapça konuşan Türkiyeli nüfusu var. Urfa aslında bu vaka ilginç bir vaka. Buradan çıkan sonuçlar 
Suriyelilerin özellikle yerli halkla ilişkilerinde en iyi olmaları gereken durumlar. Yani Urfa'da kö-
tüyse diğer yerlerde çok daha kötüdür. Çünkü yerli halkla çok benzerlikler var. Çoğu aynı aşiretler-
den geliyor. Arayı sadece bir sınır ayırmış. Pek çoğu aşiretin bir şeyiyle tekrar birleşmek biçiminde 
kuzeye, Türkiye'ye geçmiş. Büyük benzerlikler var, evlilikler var vb. katılımcıların tamamına yakı-
nın mülteci hukuku yerine misafir hukukuna tabi olmaları. Bu uzun uzun üzerinde konuşulabilecek 
bir konu. Kiraların yüksekliği ve peşin yıllık kira talepleri. Bu feci bir durum aslına bakarsınız. 
Gidip gördüğüm yerlerde yani bence hijyenik hiçbir koşula sahip olmayan ve insanların hiçbir 
standardını sağlamayacak yaşantısının, birkaç örnek de göstereceğim, evlerin içerisinde fotoğraf 
çekmedim yaşamlarına saygı gereğince ama dışarıları çektim. Oradan anlaşılacak. Yani bizlere 
üstüne para verseler yaşamayacağımız yerler buraları. Ve bu insanlar daha önce sıradan bir odaya, 
yani bir odada yaşıyorlar, belki bir de antre gibi bir yer var. Eskiden atıyorum 50 lira olan bir yer 
300-400 liraya kiralanıyor ve ahırlar dörde bölünüp her biri oda haline getirip her biri Suriyelilere 
kiralanıyor. Ve Suriyeli kayıtlı değil kaçabilirler, belki de bir iki ödemeyen olmuştur, durumları da 
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dar gelirli diye düşünülüp bu kiralar yıllık peşin olarak alınıyor. Dolayısıyla Suriye’den gelen bir 
kişinin ilk yaptığı şey, bütün bileziklerini satıp yıllık kirayı vermek ve sonra aç aç o evde oturmak. 
Büyük gelecek kaygısı taşımaları, yaşamaları, yardımların dağıtımında adil ve şeffaf olunmayışın-
dan şikayetçi olduklarını gördük. İş imkanları, en çok duyduğumuz bir konu. Çok zor ortamlarda 
çalıştıklarını söyleyebiliriz. Tabii ki kayıt dışı bir istihdam bu. çok düşük ücretlere çok uzun saat 
çalıştıklarını söyleyebiliriz. Yerli halka göre çok daha uzun saatler çalışıp çok daha az ücret alıyor-
lar. Çok ciddi bir rekabet de var kendi aralarında. Şöyle hikâyeler de duydum. İşte Burak Hocanızla 
diyelim ki birlikte Suriye'den Türkiye’ye geldiniz. Burak Hocanız bir fırında çalışmaya başladı. 
Günde 30 TL alıyor. Ben bakıyorum benim çocuklar, varmış mesela, onlar aç, Burak'ın da işi var. 
Can arkadaşım olabilir, umurumda olmuyor öyle bir noktada. Çünkü ben hayatta kalma mücadelesi 
veriyorum. Gidiyorum fırının sahibine ve diyorum ki: “sen Burak'ı çıkar, ben senin için 20 TL’ye 
çalışacağım.”. O kadar çok bu tip hikâyeleri duyduk ki tabana doğru yarış “race to the bottom” 
dediğimiz durum hakikaten yaşanıyor.  

Ben diyorum ki Türkiye’ye kapitalizm Şanlıurfa'dan girdi, bu şekilde vahşi kapitalizm. Her ne 
kadar yerli halkın arasında Arapça konuşanlar olsa da Türkçe bilmedikleri için gündelik hayatta 
sıkıntılar yaşıyorlar. Yerel yönetimlerde ve hastanelerde ayrımcılığa uğradıklarını düşünebiliyorlar 
ve şikâyet edecek bir mercinin olmadığını düşünüyorlar. Çocuklar az önce gökmen hocamız ra-
kamları verdi okullardaki hoca başına düşen öğrenci rakamlarını. Bu durum çocuklar okula gide-
mezken böyle. Suriyelilerin pek çoğu okula gidemiyorlar. Eğer gidebilseler bu rakamlar çok deği-
şecek. Suriyelilerin gittiği okullar var. Özel bir takım okullar var, çoğu paralı. İmkânı olmayan 
bunlara gönderemiyor. Bir takım pilot projeler var. Öğrenciler, Suriyeli hocalar işte kendileri gel-
sin, sadece binayı kullansın ve öğleden sonra Suriyeliler eğitim alsın diye. Tamamen sadece bina-
nın onlara verilmesi. Bu bile yerli halkta çok büyük tepkiler oluşturuyor. Onların bitleri çocukları-
mıza geçecek şeklinde, hâlihazırda bitli değillermiş gibi. Katılımcıların önemli bir kısmının şikâ-
yetçi olduğu konular da yine psikolojik destek, kayıt dışı çalıştıkları yerlerdeki koşullar, kadın katı-
lımcıların hem sokakta hem işyerinde sahipsiz olarak algılanmalarından ötürü ayrımcılığa ve za-
man zaman tacize maruz kalmaları ve böyle bir durumda nereye başvuracaklarını bilmemeleri, 
yüksek eğitimli ve meslek sahibi bazı katılımcıların bölgede kendi meslek dallarına çok ihtiyaç 
olmasına rağmen çok daha düşük vasıfta işlerde çalışmak zorunda oluşları, tahmin edersiniz ki bu 
ileri düzeyde eğitime sahip olanlar,  bir süre daha bu duruma dayanırlar, büyük ihtimalle başka 
yerlere, Avrupa’ya gitmenin yollarını aramaya başlayacaklardır yakında. Herhangi bir meslek eği-
timi olmayan ve ilk kez istihdam piyasasına dâhil olan bazı katılımcılarınsa en düşük sınıf işlerde 
çalışmak zorunda kalmaları ve son olarak bu yine bu alanda çalışma yapan insanların, bu insanlar-
dan boş vaatlerde bulunmaları. İşte bu ankete katılın, haftaya 500 dolarlık çek göndereceğiz gibi, 
tabi hikâye şeklinde. İnsanlarda bu anlamda yorgunluk var. Bu tip anketlere katılmak istemeyenler 
çıkıyor. Bizim oradaki binamız, her şeyi belli bir toplum merkezi için sunmamız kredibilitemizi 
arttıran bir durum oldu. Evet, evler böyle, bu evde yaklaşık dört beş aile yaşıyor, dışarıdan görünü-
şü bu, yani ortam yıkılıyor. Evlerin içi de oldukça düşük hijyen ve bir takım altyapısal vasıflara 
sahip diyelim. Bir odada sekiz ile on kişi yatıyor genelde. Hane boyutları oldukça büyük. Bu çalış-
ma gereği bir de odak çalışması yaptık. Bu merkezde çocuklara da hizmet verileceği için çocuklarla 
da bir odak çalışması yaptık, onların da istek ve taleplerini gördük. Odak çalışmasında özellikle 
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çocukların ayrımcılığa uğramaktan şikâyetçi olduğunu gördük, büyük travmalar yaşadıklarını gör-
müş olduk. Hala pek çok çocuk tek başına tuvalete gitmekten korkuyor, bir uçak geçtiğinde hepsi 
yere yatıyor bombalama mı olacak diye ve çocuklar için hiçbir faaliyet yok. Sokakta çocuklar tara-
fından dışlanıyorlar, oyun parklarına alınmıyor ve bu kavgalar evlere taşınmasın diye ve yerli halk-
la ilişkileri bozulmasın diye aileleri çoğunlukla bu çocukları sokağa salmıyorlar. Evlerde son dere-
ce izole bir hayat yaşıyorlar. Okula da gitmiyorlar. Burada marjinalleşmeye çok müsait bir grupla 
karşı karşıyayız. Toplum merkezinde birkaç rekreasyonel aktivite, psikolojik danışmanlık, 
psikososyal danışmanlık gibi hizmetler verilecek bu çocuklara. İşte onlara olabildiğince yumuşak 
bir şekilde deneyimlerinden, beklentilerinden bahsetmelerini istedik. Nasıl bir öğretmen istiyorsu-
nuz diye sorduğumuzda önce beni çizdiler, sonra çevirmenimi çizdiler. Buradakilerin, merkezdeki-
lerin ne gibi özellikleri olsun. Çok şekerlerdi gerçekten. Arapça bilmeli öyle değil mi, diyorum. 
Ben Arapça bilmediğim için beni de kırmak istemiyorlar. Bilmese de olur, çevirmeni olsa da olur 
şeklinde cevaplar aldık.  

Şimdi bu ankete gelecek olursak yaptığım ankette bir anket firmasıyla Gaziantep'ten gelen 
bir anket firmasıyla anlaşıldı. Özel olarak orada Türkçe dil kursunda eğitim gören Suriyeli 
Türkmenler, anketörlerimizdi. Bunlara ciddi eğitim verildi ve bundan sonra sahaya gittiler. 
Bunun çok büyük avantajları vardı tabi. Arapça konuşan buluyorsunuz ama şive farklı oluyor, 
lehçe farklı oluyor, Türkiyeli olması daha farklı, onların toprağından gelmesi farklı. Bir de bu 
Batıdan bildiğimiz white man’s burden bizim de biraz omuzlarımıza yüklenmiş durumda. Yani 
biz kalkıp da Suriyelilerin evine girdiğimizde, onlara bu soruları sorduğumuzda çok etkileniyo-
ruz, kendimizi kötü hissediyoruz, yardımcı olmak istiyoruz. Bu da bizim objektifliğimizi ciddi 
anlamda etkileyen bir şey. Onlar için de Suriyeliler tarafından mülakata alınmak bir ankette 
kendi görüşlerini daha rahat ifade etmelerini sağlayan bir şey. Bu doğrultuda elde ettiğimiz 
sonuçlar şunu gösteriyor. Tabi ki Urfa'ya sınır olan bölgelerden çok daha fazla Suriyeli geldi-
ğini görüyoruz. Buradakiler Kobani, Hasiçi’den son dalga gelenler. Tabi ki problem nerede 
çıkıyorsa kısaca Suriyeliler oradan geliyorlar dalgalar halinde. Kaç aydır Şanlıurfa'dasınız diye 
sorduğumuzda büyük bir çoğunluğun, yarısından fazlasının neredeyse altı aydan fazla zaman-
dır orda olduğunu görüyoruz. Bir yıldan fazla zamandır olanlar %30’unu, altı aydan az olanlar 
%45’ini oluşturuyor. Yani hem çok taze bir popülasyon var hem de bir süredir orada olan bir 
nüfus var. Dolayısıyla pek de homojen bir nüfus olduğunu bu anlamda söyleyemeyiz. Bir baş-
ka nokta göç öncesi ekonomik durumlarını sorduk. Gördüğünüz gibi çoğu kendini ortagelirli 
olarak ifade etti. Tam bir normal distribution yani, dağılım. Ama günlük hane gelirini sordu-
ğumuzda bu normal dağılım çok ciddi derecede düşüğe doğru şey yapılmış, açlık sınırı zanne-
diyorum elli lira mı günlük hane için, öyle tahmin ediyorum. Çok azının ki toplamın %5’nin 
günlük geliri elli liranın üstünde. Bunlar hane gelirleri, birey gelirleri değil. Her bir hanede 
ortalama altı kişi olduğunu göz önüne alın bu veriye bakarken ve günlük geliri hanenin %41’i 
için %20-29. Tabi yardım almak için biraz daha düşük söylemiş olabilirler gelirlerini. Ancak 
biz anketin en başında herhangi bir maddi yardım için orada olmadığımızı ve sadece eğitim, 
toplum, sosyal hizmetler için orada olduğumuzu söyledik. Bu eğilimi biraz düşürdüğümüzü 
düşünüyoruz. Gelelim kira gelirlerine. Bu bahsettiğimiz tek göz yerlere çoğunluğu 300-400 TL 
arasında kiralar veriliyor. İnanın yani 50 TL bile çok bu yaşam mekânlarına.  
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Başlıca problemlerini sorduğumuzda tabi ki barınma, gıda ve çalışma koşulları en önemli 
problemler. Burada görüyoruz hiçbir problem önemsiz değil aslında. Hepsi yani ortalamanın üs-
tünde. İletişim problemi bir başka önemli problem. Ayrımcılık, ayrımcılığa uğramak diğerlerine 
göre daha yaşamsal olmadığı için daha az önemli bir problem. Aynı şekilde taciz, ama kadınların 
bu soruya cevabına baktığımızda kadınların bu konuyu çok daha yüksek oranda önemsediğini gö-
rüyoruz. Şimdi burada ayrımcılık demişken ayrımcılık deneyimleri nasıl acaba diye merak ettik, 
birkaç soru sorduk. Buradaki “1” hiç ayrımcılığa uğramıyorum, “2” zaman zaman ayrımlığa uğru-
yorum, “3” sıkça ayrımcılığa uğruyorum bu ortamlarda yanıt kategorileri. Görüyoruz ki sokakta, 
sosyal ortamlarda, her yerde, iş ararken özellikle ayrımcılığa uğradıklarını, devlet kurumlarında 
biraz daha az ayrımcılığa uğradıklarını düşünüyorlar ama pek çoğu devlet kurumuna işi düşmemiş. 
Dolayısıyla bu onun da bir sonucu olabilir. Sağlık hizmetleri de vurgulanan alanlardan biri, ama 
biraz daha düşük. Okula gidenlerin oranı çocuklar büyüklere sorduk ebeveynlere: çocuklarınız 
okulda ve sokakta, oyun alanlarında ayrımcılığa uğruyor mu diye. Gördük ki okulda fazla bir ay-
rımcılık yok ama okula giden de çok yok. Okula gidenler de Suriyeli okullarına gittiği için bu bağ-
lamda değerlendirmek lazım bu sonucu. Sokakta, oyun alanlarında ayrımcılık ise en fazla muzdarip 
olunan konu burada. Bu çok ciddi bir sıkıntı. Çocuklarla oluşturulan odak gruplarında da bu çok 
fazla dikkatimizi çekti. Yani neredeyse Türkiye’yle ilgili sevdikleri hiçbir şey yok bu çocukların ve 
bir senedir bu izole hayatı yaşıyorlar ve Türklerle ilişkilerinde ya da Türkiye’li çocuklarla bölgede-
ki çok ciddi problemler yaşıyorlar. Ben aslında bunu ailemle paylaşırken şunu fark ettim. Benim 
anneannem Girit göçmeni, ilk geldiklerinde oyun parklarından atılırlarmış, dövülürlermiş vs. bu 
genel bir hoşgörüsüzlüğün bir yansıması aslında. Din, dil, ırk ayırt etmiyor büyük ihtimalle. Ancak 
tabi burada gelen grubun büyüklüğü ve çocuk sayılarının fazlalığı göz önüne alındığında daha bü-
yük bir ızdırap olduğunu düşünüyorum. 

 Şimdi gelelim geleceğe yönelik beklentilere. Biraz toparlamak lazım. Genel olarak geleceğe 
yönelik çok harika beklentiler içerisinde değiller. Hayattan beklentileri ortalama, Türkiye’deki 
siyasal durumdan beklentileri yüksek bir o anlamda, haneleriyle ilgili beklentileri oldukça düşük. 
Şimdi gençlerin bunun nasıl gruplara göre ayrıldığına bakacak olursak gençlerin beklentileri çok 
daha olumsuz, çok daha düşük beklenti içindeler. Eğitim arttıkça kötümserlik yine artıyor. Eğitim-
lilerin beklentileri çok daha düşük. Pek olumlu bir hava olacağını düşünmüyorlar altı ay-bir sene 
içinde. Türkiye’de kalınan süre arttıkça yine beklentiler düşüyor ve bu gerçekten çok olumsuz bir 
durum. yani ne kadar zaman geçirip orayı ne kadar öğrenirlerse buradan bir yol olmaz anlayışı daha 
da yaygınlaşıyor kısaca. Hane geliri arttıkça kişisel olarak beklentileri artıyor. Fakat kurumsal ola-
rak yani ülke verilerinde sosyotropik beklentiler dediğimiz verilerde azalma görüyoruz. Dezavan-
tajlı gruptakilerde durum daha da bin beter. Görüşülen hanelerin %40’ında hamile ya da emziren 
bir kadın var. %15’inde evin reisliğini kadınlar üstleniyor. Çok fazla ayrıntılara girmeyeyim bunda. 
Çünkü birkaç önemli sonuç var son olarak paylaşmak istediğim. Bu gruplar yardım hizmetlerinden 
daha mutsuz ve barınma, gıda daha büyük problem bunlar için ve beklentileri çok daha düşük. 
Şimdi gelelim sosyal uyum ve entegrasyon konusuna. Yani bu insanlar yerli halkla nasıl geçiniyor-
lar? Yani şuradan başlayalım. İlk olarak sosyal mesafeye baktık. Bilmiyorum belki okudunuz “ön-
yargıyla da ilişkili bir ölçeğimiz (bogardus social distance scale)” var. İnsanlar ne derece bir mesa-
fe hissediyorlar beraber yaşadıkları çoğunluk grubuna, yani Türkiyelilere, bölgedeki Urfalılara. 
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Burada “5” çok isterim, “1” hiç istemem. Komşu olmak konusunda, iş arkadaşı hatta yakın arkadaş 
olmak konusunda çok büyük bir sıkıntı içerisinde değiller. Zaten halihazırda iş arkadaşı ve komşu 
olduklarını düşünecek olursak çok şaşırtıcı değil; ancak aynı evde yaşamak herhangi bir sebepten 
veya evlenmek konusunda çok daha (ki bunlar sosyal mesafe ölçeğinin çok daha) ileri boyutlarıdır. 
En zor kabul gören boyutlarıdır. Çok daha düşük olduğunu görüyoruz buna yönelik olumlu tutum-
ların. Peki bunun temelinde ne var diye merak ettim ben. Araştırma yöntemleri almış arkadaşları-
mız için bir tazeleme olsun, küçük bir regresyon analizi yaptık, 233 kişinin hepsinin cevaplarının 
olduğu bir regresyon analizi.  

Kimler en çok evlenmek konusunda farklı düşünüyor, yerli halktan evlilik konusunun belirle-
yiciliği. Sık ayrımcılığa uğramışsa, eğer ayrımcılık tecrübesi fazlaysa kesinlikle evlenmek istemi-
yor, eğitimi arttıysa yerli biriyle evlenmek istemiyor, hane geliri burada istatistikî olarak anlamlı 
değil, bunu geçiyorum. Olumlu bir hayat beklentisi varsa, genel olarak pozitif bir insansa evliliğe 
yönelik tutumu da pozitif. Hanede yaşayan sayısı arttıkça evlenmek, bir kurtuluş yolu olarak büyük 
ihtimalle görülüyor, o kalabalık haneden. Yeni gelmişse yine bir kurtuluş yolu, daha fazla, daha 
pozitif görüşlere sahip. bir de kurumlara yönelik tutumlara çok kısaca bir bakalım. Kurumlara gü-
vene baktığımızda Türkiye’deki kurumlara genel olarak yüksek oranda güvendiklerini görüyoruz. 
Burada ilginç olan konu şu pek çoğu askerle de sınırda biraz mücadele geçmiş olsa da yine Türk 
askerine güvenleri var. Bu çalışmada bir kaç yardım kuruluşlarını da sorduk. Ancak tabi ki hükü-
mete güvenleri, en yüksek raddede; çünkü onları buraya kabul edenin hükümet olduğundan emin-
ler. Uluslararası yardım kuruluşları ve uluslararası örgütler ise, şüpheci baktıkları konular. Bunu da 
Burak Hocanın sunumundaki bu bölgenin neden bu hale geldiği noktasına taşıyacak olursak ulusla-
rarası kuruluşlara güven duymamaları, çok da şaşırtıcı değil. 

Dileyen arkadaşlarımla ayrıntılı raporu paylaşmaktan mutluluk duyacağım. 

Dinlediğiniz   için çok teşekkür ederim hepinize. 
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III. TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİ ALGISI5  

M.Murat ERDOĞAN6 

Suriye’de 15 Mart 2011’de başlayan rejim karşıtı gösterilerin kısa zamanda ciddi çatışmalara 
ve ardından da bir iç savaşa dönüşmesi ile birlikte ülkeden komşu ülkelere doğru ciddi ve dramatik 
bir insan kaçışı yaşanmaya başlandı. Tarihte eşine az rastlanan boyutlara ulaşan Suriyelilerin yaşa-
dıkları insanî dramı Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) “yakın tarihte 
görülen en büyük göç dalgası” olarak nitelemektedir. 22,4 milyon nüfusu olan Suriye’de Nisan 
2011 sonrasından en az 200 bin kişi hayatını kaybetti, yüzbinlerce insan yaralandı, 6-9 milyon ara-
sındaki insan evini terk etmek zorunda kaldı. BMMYK verilerine göre Ocak 2015 itibari ile en az 
3,8 milyon, diğer kaynaklara göre ise 4,5-5 milyon civarındaki Suriyeli ülkesini terk etti.  

Dördüncü yılına girmek üzere olan Suriye ve Suriyeliler krizinin en önemli muhataplarından 
birisi, Suriye ile 911 km’lik sınırı olan Türkiye’dir. Türkiye’ye Suriye’den ilk toplu nüfus hareketi, 
29.04.2011 tarihinde Hatay ili Yayladağı ilçesindeki Cilvegözü sınır kapısından 252 kişilik bir 
grupla olmuş, ardından 3,5-4 yılda aralıksız devam etmiştir. AFAD tarafından yapılan açıklamaya 
göre 1 Mart 2015 itibari ile Türkiye’deki kayıtlı Suriyeli sığınmacı sayısı 1,858,000’e ulaşmış, 
toplam sayının 2 milyon civarında olduğu tahmin edilmektedir. Türk hükümeti ilk olarak “zulüm ve 

savaştan kaçan bu misafirler için sınırların açık olduğunu ve öyle kalacağını, gelenlerin Türki-
ye’deki temel ihtiyaçlarının karşılanacağını ve kimsenin zorla geri gönderilmeyeceği” açıklamasını 
yapmıştır. Uluslararası koruma ilkeleriyle tam uyumlu olan bu politika, uluslararası toplum tarafın-
dan da takdirle karşılanmaktadır. Türkiye’nin sürecin başından beri ilan ettiği “açık kapı politikası” 
zaman zaman bazı aksaklıklar yaşansa da prensip olarak sürdürülmüştür.  

Nisan 2011’den bu yana, ülkelerinde ortaya çıkan çatışma ortamı, ardından iç savaştan kaçarak 
“açık kapı politikası” çerçevesinde Türkiye’ye sığınan ve kendilerine “geçici koruma” sağlanan ve kayıt 
altına alınan Suriyelilerin sayısı 1 Mart Şubat 2015 itibari ile 229 bini kamplarda olmak üzere 1 milyon 
858 bini aşmıştır. Kayıt altına alma çalışmaları devam etmektedir. Ancak özellikle yerel yöneticiler, 
Türkiye’deki Suriyelilerin sayısının 2 milyonu da aştığı görüşünü sıklıkla tekrar etmektedirler. Oldukça 
dinamik ve değişken bu süreçte sayının tam olarak tespit edilmesi zaman alacak görünmektedir. Ancak 
Suriye krizinde Türkiye’nin özel bir yeri olduğu ve Türkiye’nin ülkesini terk eden Suriyelilerin en bü-
yük bölümünü, en az % 58’ini tek başına konuk ettiği açıktır.  Türkiye’yi % 23 ile Lübnan (1,177,282), 
% 10 ile Ürdün (623,908), % 5 ile (Kuzey) Irak (242,468) ve % 3 ile Mısır (136,661) takip etmektedir. 
Diğer bütün ülkelerin konuk ettiği Suriyelilerin (227 bin) oranı ise sadece % 9’dur.  

1 Mart 2015 itibariyle Türkiye’de bulunan 1,8 milyonu aşkın Suriyelinin sadece % 12’si 10 il-
de bulunan ve 6’sı konteyner, 17’si çadır kent ve 1’i de geçici kabul merkezi olmak üzere toplam 
24 kampta, geri kalan % 88’i ise Türkiye’nin neredeyse tamamına yayılmış biçimde kamplar dışın-
da yaşamaktadırlar. 

                                                                          
5 

Bu çalışmada yer alan veriler ve değerlendirmeler için yazarın “Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum” (Bilgi 
Üniversitesi Yayınevi, 2015) başlıklı kitabından geniş ölçüde yararlanılmıştır 

6 
Doç.Dr., Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi. 
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Türkiye’deki Suriyelilerin % 53’ünden fazlası 18 yaş altındaki çocuk ve gençlerden, % 75’ten 
fazlası ise özel koruma ihtiyacı içinde bulunan çocuk ve kadınlardan oluşmaktadır. Bu arada Türki-
ye’de 3,5-4 yılda doğan Suriyeli bebek sayısının 60-70 bini aştığı tahmin edilmektedir. Bu durum 
geleceğe yönelik projeksiyonlarda mutlaka dikkate alınması gereken önemli bir husustur. Özellikle 
“kalıcılık” sürecinde çocuk ve gençlerin eğitimi ve “aile birleştirmeleri”nin de önemli gündem 
maddeleri olacağı dikkate alınmalıdır.    

Suriyeli Sığınmacıların Ülkelere Dağılımı (Toplam Sayı: 3.825.383) 

 

TÜRKİYE
48,5%
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Ülkeler

9%

MISIR
3%

K.IRAK
5%

Suriyelilerin Ülkelere Göre Dağılımı 
(1 Mart 2015)

 

Kaynak: BMMYK (http//data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id:224) 1 Mart 2015 (Bu tabloda 
Türkiye için AFAD tarafından 1 Mart 2015’de açıklanan 1,858 bin sayısı esas alınmıştır. Zira BMMYK 
henüz buradaki sayıyı güncellememiş ve 31 Aralık 2014 itibari ile Türkiye’de 1,622,838 Suriyeli olduğunu 
ifade etmektedir. BMMYK’nin verileri dikkate alınarak bir hesaplama yapıldığında Türkiye’deki Suriyeli-
lerin toplam içindeki oranı % 42 olmaktadır.) 
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Türkiye’de Kamplarda ya da Kamplar Dışında Bulunan Suriyelilerin İllere Göre Dağılımı 

İl (Kamp/ 
Barınma 
Merkezi 
olanlar) 

Suriyeli sayısı 

(KD: Kamp 
Dışı   

K: Kamp)  İl 
Suriyeli 
sayısı İl 

Suriyeli 
Sayısı 

Şanlıurfa 

 

467.000 

İstanbul 330.000 Çorum 250 

KD:387.335 Şırnak 190.090 Burdur 250 

K: 79.665 Mersin 45.000 Çanakkale 200 

Gaziantep 

 

253.328 

Konya 45.000 Nevşehir 180 

KD:220.000 Ankara 30.000 Uşak 173 

K: 33.328 Bursa 20.000 Isparta 160 

Hatay 

 

204.735 

Batman 20.000 Eskişehir 150 

KD: 190.000 Kocaeli 15.000 Düzce 150 

K: 14.735 İzmir 13.000 Hakkari 150 

Kilis 

 

86.578 

Antalya 10.000 Kırıkkale 150 

KD: 49.000 Kayseri 9.500 Sivas 150 

K: 37.578 Diyarbakır 5.000 Zonguldak 140 

Mardin 

 

78.858 

Samsun 1.230 Ağrı 100 

KD: 70.000 Niğde 1.100 Amasya 100 

K: 2.858 Aydın 1.000 Erzurum 80 

Adana 

 

61.226 

Elazığ 900 Ordu  80 

KD: 50.000 Denizli 800 Rize  77 

K: 11.124 Yalova 780 Karaman 75 

K.Maraş 

 

61.215 

Muğla 750 Kırşehir 70 

KD: 44.000 Siirt 700 Bilecik 50 

K: 17.215 Muş 670 Bingöl 50 

Adıyaman 

 

33.354 

Sakarya 670 Çankırı 50 

KD: 23.500 Van 600 Yozgat 50 

K: 9.854 Manisa 550 Edirne 50 

Osmaniye 

 

21.597 

Balıkesir 500 Kars 45 

KD: 12.000 Afyon 500 Artvin 40 

K: 7.597 Tekirdağ 480 Akrasay 40 

Malatya 

 

8.343 

Bitlis 400 Kütahya 33 

KD: 850 Trabzon 330 Kırlareli 30 

K: 7.493 Tokat 320 Bartın 20 

   Bolu 300 Karabük 10 

Kaynak: M.Murat Erdoğan: Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum, Bilgi Üniv. Yay. 2015 
(AFAD – T.C. İçişleri Bakanlığı- BMMYK) 
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İnsani ve Mali Yük Paylaşımı  

Türk Devletinin ve Türk toplumunun Suriyeli sığınmacılar7 konusunda ortaya koyduğu olağanüstü ça-
ba ve katlanılan insani ve mali yük olağanüstü boyutlara ulaşmıştır. Türkiye’nin 4 yıla yaklaşan sürede 2 
milyon civarındaki Suriyeliyi ülkeye kabul etmesi ve bu konuda 4,5-5 milyar doların üzerinde harcama 
yapması her türlü takdirin ötesindedir. Türkiye bu yardımlar ile 2014 yılı içinde en fazla insani yardım ya-
pan dünyadaki 3. Ülke, kişi başına düşen gelire göre hesaplandığında ise açık ara 1. ülke haline gelmiştir. 
Gelişmiş ülkelerin kriz boyunca ortaya koydukları tavır adeta “Doğu sınırını sonuna kadar açın, ama Batı 
sınırlarınızı sıkı sıkı kapatın bize gelmesinler” şeklinde özetlenebilir. Bölgedeki 5 ülke dışında Suriyelilere 
ev sahipliği yapan ülkelerin aldıkları toplam Suriyeli sayısı 220-230 bin civarında kamıştır. Ülkesini terk 
etmek zorunda kalan Suriyelilerin sayısının en az 4 milyon olduğu dikkate alınırsa, bölge ülkeleri dışındaki 
gelişmiş-zengin ülkelerin aldıkları sığınmacı sayısının % 5’in bile altında kaldığı açık biçimde ortaya çık-
maktadır. BMMYK’nin verdiği bilgilere göre Nisan 2011-Aralık 2014 arasında AB ülkeleri ile İsviçre ve 
Norveç’e sığınma için başvuran Suriyelilerin sayısı, 135 bini 2014’de olmak üzere toplam 203,028’dir. 
Bunların % 52’si Almanya (59,529 kişi) ve İsveç (53,750 kişi) tarafından, % 25’i Hollanda, Sırbistan, Ko-
sova, Avusturya, Bulgaristan ve Danimarka, % 23’ü ise diğer AB ülkeleri tarafından kabul edilmiştir. Fran-
sa’nın 4,898, İngiltere’nin ise 5,942 kişi aldığını da işaret etmek gerekmektedir. AB ülkelerinin aldığı sayı-
nın Türkiye’deki Suriyelilere oranı sadece % 10-12 arasında kaldığı açık biçimde gözlenmektedir. 

 

BMMYK: http://data.unhcr.org/syrianrefugees/asylum.php  (Erişim: 1 Mart 2015) 

                                                                          
7
 Ülkelerindeki savaş ya da rejimin uyguladığı baskı-şiddet dolayısı ile ülkelerini terk ederek başka ülkelere gidenlerin adı 

“mülteci”dir. Bu durum, gittikleri ülkedeki yasal-idari düzenlemelerden daha üst bir hukuki ilkedir. Ancak Türkiye’nin 1951 
Cenevre Konvansiyonuna koyduğu “coğrafi sınırlama” ve ülkedeki mevcut yasal düzenlemeler nedeni ile Türk mevzua-
tında ve kamu kullanımında Suriyeliler gayet bilinçli bir tercihle “mülteci” kavramı ile tanımlanmamaktadırlar. Türkiye’deki 
Suriyelilerin yasal statüsü, en son yapılan “Geçici Koruma Yönetmeliği” çerçevesinde “geçici koruma altındakiler”dir. 
Yaygın kullanım ise “misafirlik”tir. Bu çalışmada Türkiye’deki Suriyeliler için, yasal-idari bağlamdan bağımsız bir biçimde, 
durumu sosyolojik olarak da daha iyi yansıtan bir kavram olduğu düşünülen “sığınmacı” kavramı tercih edilmiştir. 
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Suriyeliler konusunda insani yük paylaşımı kadar mali yük paylaşımında da son derece 
çarpıcı ve aynı zamanda bölge ülkeleri aleyhine çarpık bir durum olduğu açıktır. Türkiye’nin 
bu güne kadar Suriyeli sığınmacılar için harcadığı kaynağın minimum 5 milyar dolar olduğu 
ifade edilmektedir. Türkiye 2015 yılında Suriyeliler için günde 2,5 milyon doların üzerinde 
bir harcama yapmaktadır. Oysa BMMYK tarafından yapılan mali destek çağrılarına gelen 
desteğin, son derece alt seviyede kaldığı görülmektedir. BMMYK’nın 2014 yılı için yaptığı 
toplam 3,7 milyar dolarlık çağrıya gelen destek % 61 seviyesinde yani 2,2 milyar dolar ola-
rak gerçekleşmiştir. BMMYK’nın Türkiye’deki Suriyeliler için 2014 yılında talep ettiği 497 
milyon dolarlık desteğin ise ancak % 36’sına ulaşılmış, 177 milyon dolarlık destek sağlana-
bilmiştir. Bu durum hem insani hem de mali yük paylaşımında başta Türkiye olmak üzere 
bölge ülkelerinin nasıl yalnız bırakıldıklarını da ortaya koymaktadır. Ancak Suriyeliler ile 
yaşanan bu kötü dayanışma tecrübesi, gelecekte benzeri krizlerde komşu ülkeleri daha tem-
kinli davranmaya itebilme potansiyeli yaratmıştır. Bu durum yaşanacak insani dramların çok 
daha büyük facialara neden olmasını sağlayacaktır.  

Türkiye Suriyeliler için günde 2,5 milyon dolar harcama yaparken, bir kuruluşun bir yıl için 
küçük bütçeli bir destek getirmesi ve bu konuda farklı bir model geliştirmeye çalışması ve hatta bu 
desteği vermeyi pek çok şarta bağlaması, Türk yetkilileri ve kurumları rahatsız edebilmektedir.  
Türkiye bu krizde güvenilmeyi ve desteklenmeyi fazlası ile hak etmektedir. Bu anlamda dış deste-
ğin Türk devletine daha güvenle yaklaşması, Türk kurumlarının da miktarı değil, işbirliğini önem-
semesi gerekmektedir.  

Suriye Krizinin Geleceği 

Dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük çaplı kitlesel göç hareketlerinden birisi olan Suri-
ye krizi, sığınmacıların yerleştiği ülkeler bakımından da olağanüstü bir durum yaratmıştır. 
Türkiye de tarihi boyunca hiç karşılaşmadığı ölçüde büyük bir insani krizle son 3,5 yılda karşı 
karşıya kalmıştır. Bu kadar kısa bir zaman içinde 2 milyona yakın Suriyeliyi ülkesine kabul 
eden Türk toplumunun Suriyeliler konusunda ortaya koyduğu tavır takdir edilecek düzeyde 
olumlu gerçekleşmiştir. Üstelik Suriyelilerin sadece %10-13’ü kamplarda, geri kalanı ise Tür-
kiye’ye dağılmış şekilde yaşamalarına rağmen 2015 başlarına kadar çok ciddi bir sorun yaşan-
maması, tam tersine toplumun zaman zaman ortaya koyduğu tedirginlik ve endişelere rağmen 
Suriyelilere yardımcı olmak için gayret göstermesi son derece değerlidir. Özellikle 2014 yılı 
içinde yaşanan ve zaman zaman ırkçılığa, yabancı düşmanlığına, nefrete varacak olumsuz ta-
vırlara rağmen genelde Türkiye’de Suriyeliler konusundaki “toplumsal kabul” düzeyinin ola-
ğanüstü yüksek olduğu söylenebilir. Arada yaşanan protestolar ve olumsuz olaylar önemli sin-
yallerdir ama genel tabloyu değiştirmemektedir. Ancak toplumsal kabul, ucu açık, sonsuz ve 
bugünkü hali ile sürdürülebilir bir durum değildir ve sınırlarına dayanmıştır. Yani toplumsal 
kabulün yüksekliği, toplumun Suriyelilere yönelik endişeleri olmadığı anlamına gelmemekte-
dir. Türk toplumunun olağanüstü mali ve insani fedakârlıklarla ortaya koyduğu toplumsal ka-
bulün devamı ancak sürecin toplumun da desteğini alacak ve katılımını sağlayacak bir yönetim 
ile sağlanabilecektir. Bu konuda önemli bir yanılgı da Suriyelilerin komşu olması, aynı dine 
mensup olması vb. özelliklerin toplumsal kabulü kolaylaştıracağına yönelik öngörülerdir. Ya-
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pılan pek çok saha çalışmasında Türk toplumunun konuya çok daha fazla “zulümden kaçanlara 
acil insani destek“ şeklinde baktığını ortaya koymaktadır. “Suriyelilerle birlikte yaşamak” ko-
nusu ile bu güne kadar ortaya konulan olgun ve destekleyici tavır arasında ciddi farklılıklar 
bulunmaktadır. Daha da önemlisi sorunların “kardeşlik ya da dindaşlık” ile aşılması çok da 
mümkün görünmemektedir. Dünyada yaşanan bütün kitlesel göç hareketlerinde de gözlendiği 
üzere, göçe maruz kalan toplumlarda ilk önemli tedirginlik güvenlik kaygısı olmaktadır. Bunu 
sağlık, eğitim, gibi kamu hizmetlerinde yeni gelen kitlelerden dolayı yaşanacak aksaklıklar 
takip etmektedir. Ama belki de en ciddi sorun, iş piyasasında “ucuz iş gücünden” kaynaklana-
cak rekabet olmaktadır. İşini, dolayısı ile refahını, rutinini kaybetme endişesi, kitlesel göçmen-
lere yönelik tepkileri hızla artırabilmektedir. Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırma-
ları Merkezi (HUGO) tarafından Ekim 2014’de yapılan kapsamlı çalışmada, Türk toplumunun 
Suriyeliler ile arasına çok ciddi bir kültürel mesafe koyduğunu, endişelerin son derece yaygın 
ve üst düzeyde olduğu, Suriyelilerin bir an önce geri dönmelerini arzu ettikleri ve  onlara va-
tandaşlık verilmesi ihtimaline de çok net biçimde karşı çıktığı gözlenmektedir. Bu durum, Su-
riyeliler politikasında Türk toplumunun desteğinin ne kadar önemli ve gerekli olduğunu da 
ortaya koymaktadır. 2 milyon civarındaki insanın Türk toplumu ile uyumlu bir biçimde yaşa-
ması için ilk olarak Türk toplumunun sağlıklı olarak bilgilendirilmesi ve endişelerinin gideril-
mesi gerekmektedir. Aksi halde endişelerin yabancı düşmanlığına ve hatta ırkçılığa varacak bir 
şekilde tırmanması ihtimali ne yazık ki oldukça yüksektir.  Bu nedenlerle bilimsel yöntemlerle 
verilerin toplanması ve politikaların bunun üzerine bina edilmesi son derece önemlidir. Önemli 
bir husus da kamunun sağlıklı veri paylaşımını bugüne kadar gerçekleştirememiş olmasıdır. 
Sürecin çok daha fazla “hak temelli” yürütülmesi, bu konuda evrensel hukuk kurallarının 
önemsenmesi ve sivil topluma mümkün olan en yüksek düzeyde inisiyatif verilmesi son derece 
önemlidir.       

Türkiye’deki Suriyelilerin her geçen gün Türkiye’de sürekli olarak kalma eğilimleri art-
maktadır. Bu durum dünyanın başka yerlerinde de gözlemlenen işin doğasına ilişkin bir du-
rumdur. Her geçen gün yaşadıkları ülkede tutunmayı başaran insanlar, özellikle de geldikleri 
ülkeleri daha kötü koşullara sahipse, hele de savaş ortamı varsa, yaşadıkları ülkede kalmayı 
tercih etmektedirler. Türkiye’de yaşayan Suriyeliler, ülkelerinde barış ve huzur ortamı sağla-
nırsa geri dönebileceklerini söyleseler de bunun kısa ve orta vadede imkânsızlaştığını da 
kabul etmektedirler. Yani Türkiye’deki Suriyelilerin çok ciddi bir bölümünün artık geri 
dönmeyecekleri ve sürekli olarak Türkiye’de yaşayacakları bir gerçekliktir. Bu gerçekliğin 
bu güne kadar Suriyelilere yönelik olağanüstü bir toplumsal kabul ve destek gösteren Türk 
toplumu ile paylaşılması ve onların desteğinin alınması gerekmektedir. Bunun birinci yolu da 
şeffaflık ve paylaşımdır. 4 yıla yakın sürede, Suriye’deki rejime yönelik, gelenlerin sayısına 
ve kalış sürelerine yönelik yapılan neredeyse bütün öngörülerde ortaya çıkan yanılgılar ve 
bilgi paylaşımındaki eksiklikler toplumdaki tedirginliği daha da artırmaktadır. Suriyeliler 
politikasının dinamik bir yapıda olması zorunludur. Bu çerçevede Türkiye’nin “geçicilik” 
üzerine bina ettiği Suriyeliler politikası bir biçimde devam etmelidir ve hem Suriye’de barış 
ve huzurun sağlanması hem de Türkiye’deki Suriyelilerin geri dönüşü konusunda Türkiye 
özel çaba göstermek zorundadır. Ancak bununla eşzamanlı bir biçimde Türkiye’deki Suriye-
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lilerin çok önemli bir bölümünün, yani en az 1 milyon Suriyelinin Türkiye’de sürekli olarak 
kalacağından hareketle birlikte yaşam (uyum) politikalarına başlanması gerekmektedir. Bu 
sayı ileride özellikle “aile birleştirmeleri” yolu ile daha da artma potansiyeline sahiptir.  Bu 
konuda ilk önemli adım % 53’ünden fazlası 18 yaş altında olan Suriyeli çocuk ve gençlerin 
Türkçe öğrenmesini sağlamak ve böylece olağanüstü düşük seviyede olan (% 15-20) okul-
laşma oranlarını artırmak olmalıdır. İkinci önemli husus, yerel halkın hak kaybına uğraması 
ya da kamu hizmetlerinden faydalanmasında Suriyelilerden kaynaklanacak aksamaların ya-
şanmamasına özel çaba gösterilmesi gerektiğidir.    

Evrensel olarak bütün kitlesel göç olaylarında “çalışma hakları” önemli bir yer tutar. Süreç 
çalışma hakları konusunda ve yerel halkın aldığı hizmetlerin Suriyelilerden kaynaklanan bir 
biçimde aksamasına engel olmayı önemseyen bir hassasiyetle yürütülmelidir. Aksi halde bu 
güne kadar ortaya konulan olgunluk ve yüksek düzeyde toplumsal kabul, kısa sürede nefrete ve 
düşmanlığa da dönüşebilir.  Suriyelilere “misafir” demek her geçen gün zorlaşmakta ve tıpkı 
Türklerin Avrupa’da yaşadıkları tecrübelerde olduğu gibi bir kabulü değil, dışlamayı çağrış-
tırmaktadır. 

Suriyeliler konusu Türkiye’nin çok önemli bir gerçeği haline gelmiştir. Bu nedenle hem 
kriz hem de sonrası için mutlaka akademik çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır. Şu ana kadar bu 
konuda akademisyenlerin ilgisi yetersiz kalmıştır. Ancak sağlıklı veri elde etme imkanlarının 
son derece kısıtlı olması ve bu tür çalışmalara yeterince destek ve teşvik sağlanmamasın da 
ilgisizlikle payı büyüktür. Şu ana kadar yürütülen en kapsamlı çalışmalardan birisi olan Hacet-
tepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi HUGO’nun “Türkiye’deki Suriyeliler: 
Toplumsal Kabul ve Uyum” başlıklı çalışmasında elde edilen bulgular bu anlamda oldukça 
değerli görünmektedir. Araştırmanın bulgularına göre Suriyeliler Türkiye’de olmaktan genel 
olarak memnun ve mutlu; Türk halkına ve devlete müteşekkirdirler. Suriyeliler “mümkün olur-
sa” ülkelerine geri dönmek istediklerini ifade ederken,  bu ihtimalin her geçen gün azaldığını 
da vurgulamaktadırlar. Suriyeliler için öncelik Türkiye’de çalışma haklarının sağlanması, böy-
lece kendi ihtiyaçlarını kendilerinin giderme imkanına kavuşmaktır. Kendilerine “misafir” de-
nilmesinden yavaş yavaş rahatsızlık duyduklarını ifade eden Suriyeliler, Cenevre Anlaşmasına 
Türkiye’nin koyduğu Suriyelilerin bu nedenle mülteci olmalarını engelleyen “coğrafi sınırla-
ma”nın (çekince) kaldırılmasını talep ettikleri,  mesleki ve/ya da eğitim bakımından nitelikli 
olanların mümkün olursa 3. ülkelere geçmek istedikleri, çocuklarının eğitim alamamasından 
son derece rahatsız oldukları, her geçen gün Türkiye’de kalmaya daha sıcak baktıkları gözlen-
miştir. Suriyeliler, Türkiye’de vatandaşlık –özellikle de çifte vatandaşlık statüsü- verilirse he-
men kabul edeceklerini de ifade etmektedirler.  

Suriyeliler konusunda Türk halkının tavrı ise karmaşık bir yapıdadır. Türk toplumu “zu-
lümden kaçmış” bu insanlara destek olmanın insanlık görevi olduğunu ifade ederken, tedir-
ginliğini ve endişelerini de açık bir biçimde ortaya koymaktadır. 4 yıla yakın süre içinde 2 
milyona yakın Suriyeliyi barındıran Türkiye’de toplumun aslında son derece yüksek bir “top-
lumsal kabul” gösterdiği rahatlıkla söylenebilir. Örneğin “savaş devam ediyor olsa bile geri 
gönderilmelidirler” önermesine çok ciddi bir karşı çıkış söz konusudur. Yine “din kardeşli-
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ği”, “komşuluk” vb hususlar yerine “zulümden kaçanlara destek” zihniyetinin ön planda ol-
ması dikkat çekicidir. Ancak bu “kabul” ile Suriyelilerin sürekli kalacağına yönelik endişe-
ler, ortaya çıkan insani ve mali külfet, kamu hizmetlerinde özellikle bölge illerinde Suriyeli-
lerden kaynaklı olarak yaşanan aksaklıklar ve büyük ölçüde algı düzeyinde kalsa da Suriyeli-
lerin çeşitli güvenlik sorunları yaratacaklarına dair tedirginlikler dikkat çekmektedir. Yapılan 
alan çalışmalarında Türk toplumunun komşu ve dinsel-kültürel bakımdan da oldukça türdeş 
olduğu düşünülen Suriyeliler ile arasına ciddi bir mesafe koyduğu, ötekileştirdiği gözlenmek-
tedir. “Suriyeliler ile kültürel olarak aynı olduğumuzu düşünüyorum” önermesine destek 
sadece %17’dir. Bu durum bir algı meselesidir ama gelecek planlamalarında ciddiye alınması 
gereken bir husustur.   

Kalıcılık ve Uyum Politikaları  

Türkiye’de Suriyelilerin durumu ve geleceği konusundaki temel ayrım noktası, kuşkusuz 
“geçicilik-kalıcılık” hususudur. Doğal olarak kriz yönetimi ve göç politikası da bunun üzeri-
ne bina edilmek zorundadır. Suriye krizinin bu kadar uzun süreceği, başlangıçta öngörüle-
memiştir.  Ancak artık Türkiye’nin Suriyeliler politikasının sadece “geçicilik” üzerine yürü-
tülmesi mümkün görünmemektedir. “Geçicilik” beklentisi ile ertelenen, ötelenen ya da ihmal 
edilenler, gelecekte çok ciddi sorunları beraberinde getirebilir. Bu nedenle Suriyelilerin evle-
rine dönmesi konusunda iç ve dış politikada yapılması gerekenleri yaparken, çok önemli bir 
bölümünün Türkiye’de sürekli olarak kalacaklarına dair gerçekliği de görmek ve buradan 
hareketle de birlikte yaşam stratejilerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Stratejilerin gelişti-
rilmesinde bilgi temelli bir yaklaşımla dinamik süreç yönetiminin öncelikli olarak dikkate 
alınması; konu uzmanlarının, akademisyenlerin, sivil toplumun, uluslararası kurum ve kuru-
luşların bilgi ve önerilerinden yararlanılması son derece önemlidir. “Kalıcılık” ile ilgili stra-
tejilerin insan ve hak merkezli olması ve aynı zamanda Türk toplumunun bu konuda desteği-
nin alınması hayati önem taşımaktadır.  

Türkiye’deki Suriyeliler konusunda aradan geçen 3,5 yılı aşkın süre ve 1,6 milyonu aş-
kın sığınmacının Türkiye’deki kalış süreleri her geçen gün artmakta ve hatta sürekliliğe dö-
nüşmektedir. Tam da bu nedenle, hem bu günü anlamak hem de gelecek konusunda projeksi-
yon yapmak bakımından ele alınması gereken en önemli konulardan birisi artık “toplumsal 
kabul ve uyum” konusudur.  Kriz Türk toplumunu ekonomik, sosyal, siyasal, psikolojik ve 
özellikle de güvenlik yönleri ile doğrudan ilgilendirmektedir. 3,5 yılda 1,8-2 milyon insanı 
kabul eden Türkiye’nin uluslararası hukuka uygun olarak ve gayet insani bir ilkeden hareket-
le uyguladığı “açık kapı” politikası, sayıların ve kalıcılık sürelerinin artması ile ciddi bir 
riske dönüşmektedir. Bütün bunlara rağmen, Suriyelilere yönelik olarak Türk toplumunun 
3,5-4 senede ortaya koyduğu olumlu tavır ve yüksek toplumsal kabul “sınavı”nın olağanüstü 
başarılı olduğu da söylenebilir. Ancak özellikle 2014 yılında yaşanan Suriyelilere yönelik 
protesto, eylem ve hatta saldırılar, toplumsal tahammülün ve kabulün sürdürülebilirliğinin 
kendiliğinden sağlanamayacağını da ortaya koymaktadır. Bu anlamda toplumun gösterdiği 
“kabulün” sürdürülebilirliği için çok hassas bir göç yönetimi geliştirilmesi, bunun için de en 
başta Türk toplumunun desteğinin alınması gerektiği açıktır. Kriz, sadece olağanüstü büyük 
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bir mali külfetten öteye, toplumsal etkileri bakımından da acilen ele alınmalıdır. Burada bel-
ki de en acil ve hassas konu, Suriyelilerin Türkiye’de geçicilikler-kalıcılıkları konusundaki 
öngörülerle ilişkili politikaların geliştirilmesidir. 





 

İkinci Bölüm 

SORU-CEVAP BÖLÜMÜ  

İhsan Sezal: Çok teşekkürler. Efendim gerçekten çok doyurucu bir panel oldu diye düşünüyo-
rum ben. Ben kişisel olarak çok çok aydınlandım. Olayın farklı boyutlarını görmüş olduk. Zannedi-
yorum tüm bu konuşulanlardan sonra bazı sorular olacaktır, bazı belki yorumlar da olacaktır. Dola-
yısıyla ben sözü sizlere bırakıyorum. Soru sormak isteyen varsa bir on beş dakika kadar. 

Başak Yavçan: Herkes ağlayacak şimdi hocam. 

Murat Erdoğan: Ben dedim korkutacağım diye. 

İhsan Sezal: Evet. Sorusu olan? Kendinizi tanıtarak sorarsanız. 

Umut Bekir Pehlivan: Hocam, ben siyaset bilimi bölümü öğrencisiyim. Anlattıklarınızdan 
sonra fikirlerim bayağı değişti Suriyelilere karşı. Ben de onlar hakkında bir iki şey söylemek istiyo-
rum. Ben de önceden bunlar buradan gitsin, bunlar yaşamasın, bunlardan bize ne diye düşünenler-
dendim. Şu andan sonra kendimi onlar yerine koymaktan ziyade diğer taraftan baktığımızda bizim 
soydaşlarımız Azerbaycan’da, Türkmenistan’da böyle bir olay çıksa, onlar bizim ülkemize gelse, 
dedim herhalde onlara da aynısı olacak. Peki bunların olmaması için ne gerekli dedim. Devlet poli-
tikasını iyi oluşturmak gerek. Bu gördüğüm kadarıyla STK’larla ya da halkın çalışmasıyla olacak iş 
değil. Çünkü maddi bir destek gerektiriyor yani. Ondan sonra Burak Hocamızın dediği kimlik ça-
tışmasını ele aldım. Onlar her ne kadar Arap da olsa Suriye’den gelmiş. Biz burada Türk toplumu-
yuz. İki farklı fikir Şanlıurfa’da çatışmasa bile Ankara’da çatışacak. Ya da İstanbul’da çatışacaklar. 
Bunu engellemek için devletin olaya bir elini atması lazım. Bunlar dediğiniz gibi barınaklar ama 
böyle yani düşük seviyedeki barınaklar değil devlet kendisi bu mültecilere iş imkânı tanıyabilir 
diye düşünüyorum. sağ olun hocam. 

İhsan Sezal: Teşekkürler. Evet.  

Dinleyici: Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ne Şam’ın şekeri ne Arap’ın yüzü, tarihimizde hep 
bize söylenen bir laftı. Arap bütün uzun ve Osmanlı tarihinde de Türklerle Araplar arasında ilişkile-
rin ne olduğunu ben anlayamadım ama olumlu bir bakışımız yok Araplara karşı. Bazen son dö-
nemki Mekke Şerifi Hüseyin’in Osmanlı devletine oyunları, arkamızdan bizi vurdular söylemleri 
geliyor. Şunu sormak istiyorum. Acaba bu kadar büyük bir Arap kesimin toplumumuza girmesi 
Sayın Erdoğan bahsetti. Cumhuriyetin esasını temsil eden Türk üst kimliği ki bu bütün Cumhuriyet 
tarihinde oluşturulmaya çalışıldı. Milli Türk devletinin esas unsuru haline geldi. Bu kadar çok Arap 
unsurunun Türk toplumuna girmesiyle acaba bunların Türk üst kimliğine ulaştırılmaları, yerleşti-
rilmeleri ne kadar mümkün olabilir? Türkiye’ye gelenlerin daha çok Balkan kökenli, Türk kökenli 
ama hepsinin Türklerle beraber yaşamanın getirdiği altyapı ile toplumumuza geldiğini görüyoruz. 
Çin’den gelen Uygurlar da Türk olma kimliğinde, Tatarlar, Kırım Tatarları, Kazan Tatarları hepsi-
nin tarihsel bir altyapısı var. Şüphesiz Arapların da şüphesiz tarihsel bir altyapımız var. Son derece 
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etkin bir kimliğe sahip Araplar. Hem kurandaki kimlik yapısıyla kolay kolay asimile edilemeyecek 
bir unsur olduklarını düşünüyorum. Böylelikle Türk kimliğine ulaşmaları nasıl mümkün olabilir? 
Bu soru benim kafamda. Bence esas konu bu olayın esası bu. Cumhuriyetin bugüne kadar meydana 
getirdiği milli devlet kavramında üst kimlik, Türk kimliğinin oluşturulması en önemli olay. Şimdi 
bu kadar sağlam bir Arap kimliğiyle toplumumuza girecek bu kadar yüksek sayıdaki insanlar nasıl 
Türk kimliğine ulaştırılabilecek? Mersi. 

İhsan Sezal: Teşekkürler 

Haldun Yalçınkaya: TOBB ETÜ uluslararası ilişkiler bölümü. Ben ABKAD’a ve panelistlere 
teşekkür ediyorum, gerçekten bilgilendirici bir panel oldu. Ben Murat hocaya bir soru sormak isti-
yorum. Şimdi göç literatürüyle ilgili cehaletimden soruyorum bunu. Şöyle ki bilebildiğim kadarıyla 
göçün olumlu yanları da var. Bunlar sığınmacı ama bir aşamadan sonra göçmen statüsüne geçecek-
lerini söylüyorsunuz. Fakat göç politikaları uygulayarak örneğin Türk işçilerin Almanya’ya gidişi 
vardı. Bunun olumluya dönüştürülmesi vardı. Çeşitli ülkeler var dünyada göç üzerine sistemlerini 
kurmuş ve nüfus artışının makroekonomik değerlere bazı olumlu etkileri olabiliyor veya ara eleman 
eksikliğini kapatma gibi çeşitli fırsatları da barındırabildiğini. Bunu şunun için soruyorum. Öneri-
nizde sosyal politikalarla ilgili bir bakanlığın kurulmasının gerekli olduğunu söylediniz. Acaba 
burada açık kapı ya da bir umut ışığı bu göç literatürüne göre sürdürülebilir bir şey mi bu ortaya 
çıkabilir mi? 

İhsan Sezal: Teşekkürler. 

Mustafa Kutlay: Uluslararası ilişkiler bölümü, TOBB ETÜ. Avrupa Birliği’nin çok yardım 
etmediğini söylediniz. Birleşmiş Milletler bu konuda çok yardımsever davranmıyor gözüküyor. 
Türkiye’nin tavrını sormak istiyorum. Özellikle uluslararası örgütlerle beraber çalışmaya eğilimli 
bir yapı var mıydı Türkiye’de? En başından beri bu konuda bir dönüşüm yaşandı mı? Yoksa burada 
kaçırılan fırsat pencereleri görüyor musunuz? Teşekkürler 

İhsan Sezal: Var mı başka soru? Buyurun efendim. 

Bozkurt Aran: TEPAV’dan. Esasında soru sorma niyetinde değildim ama sonra dayanamıyo-
rum. Bir şey sormak istiyorum. yani ben de Türkiye de ikinci nesil bir göçmen ailesinin çocuğu-
yum. Onların bir kısmı tabi Azerbaycan’dan gelen benim büyük yeğenim. O farklı, şimdikinden 
çok farklı. Onda bir tereddüt yok. İkincisi Almanya’yla kıyas o da çok farklı. Çünkü Almanya’da 
bir ihtiyaç bir emek için oraya giden insanlar ve ondan sonra da orada kalmak durumunda kalan ve 
bir de hukukun daha farklı bir şekilde uygulandığı bir toplum. Türkiye’de yani şimdiki mevcut 
durum her ikisi de değil. Yani siyasi bir motifle yani bir ülkenin istikrarsızlığını kanıtlamak üzere 
göçe teşvik edilen bir ortam ve ondan sonra da bir esasen bir istihdam sorunu olan bir ülkede ilave 
bir istihdam rekabeti. Yani bu sorunun başka türlü veya başka bir anlamla yani arkadaşımızın sor-
duğu soruya katılmıyorum tabi Türk üst kimliği falan yani vatandaşlıktır bu anayasal vatandaşlık. 
Bu kimliği, bu sorunu çözebilmek çok zor olacak anlaşılan ve bu sorunu çözebilmekle toplumumuz 
mücehheze değil yani öyle bir aletlere, öyle bir tavra, altyapıya da sahip değil. Yani son derece 
önemli bir krizin başında olduğumuzu peşinen kabul etmek lazım. Ne dersiniz? 
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Hakan Aydos: Biz İsveç Büyükelçiliğinden geliyoruz dinleyici olarak. Bölgede ciddi bir istik-
rarsızlık olduğu anlaşılıyor galiba göçmenlerden, mültecilerden dolayı. Bunların önümüzdeki se-
çimlerdeki yansımalarını ne olarak görüyorsunuz? İkinci sorum da Bilgehan Beye olacak. Bu Arap 
Baharından bahsettiniz. Arap Baharının başlamasıyla karışıklıkların Suriye’ye yansıyacağını ön-
görmek çok da zor değildi dediniz. Bu karışıklıkların nedeni de bölgedeki etnik kimlikler, farklı 
grupların aynı bölgede yaşama zorunlulukları gibi gösterdiniz ya da tezlerden bahsettiniz farklı 
kişilerin. Türkiye’de de ciddi bir farklı etnik kimlikte insanlar yaşıyor. Kürtler, aleviler, Sünniler, 
Türkler, Lazlar bir sürü sayabilirsiniz. Türkiye’de de böyle bir gelişmeyi öngörüyor musunuz onla-
ra benzer? Teşekkürler. 

İhsan Sezal: Teşekkürler. Şimdi cevaplara geçebiliriz. Soruların büyük çoğunluğu Murat Er-
doğan Hocaya yöneltilmişti. O yüzden onunla başlayalım isterseniz. Buyurun hocam. 

Murat Erdoğan: Çok teşekkür ederim. Aslında çok doğru ve benim de açmam gereken konu-
lardı. Türk üst kimliği ben az önce söyledim. Sosyal karşılaşmalar bakımından özellikle dil uyum 
çalışmalarında çok önemli bir şey. Ama onun ötesinde ben orada daha ilkesel daha vatandaşlık 
esaslı bir uyumun bina edilmesi gerektiğine inanıyorum. Yani o üst kimliğin içine bunları yedire-
bilmek gibi bir şeyin zaten pratikte de mümkün olmayacağını düşünüyorum. Bugün sene 2015, 
bugünkü seçimlerin temel konusu hala Türkiye’deki Kürtler. Ve bir kimlik meselesi. Dolayısıyla o 
95 yılda 100 yılda geldiğimiz yer belli. Onun için ben hatta şunu iddia ediyorum. Bir hocamızın da 
sorusuyla bağlantılı olarak. Türkiye aslında bu ciddi göç olayıyla kendisini dönüştürmesi mümkün. 
Daha ilkeli, daha hak temelli, daha birey temelli bir devlet yapılanmasına doğru evrilebilir. Ama 
bunlar öyle kolay şeyler değil, yani öyle yapalım oldu denilecek şeyler değil. Süreç gerektiren şey-
ler. Dolayısıyla bunda bir sıkıntı var. Ama bunu söylerken şöyle bir şey daha söyleyeyim. Şimdi 
ben hep söyledim. Türkiye’de şu an en büyük sıkıntı 600 bin okul çağındaki çocuğun okula ulaşa-
maması. Bu çocuklar da Türkiye’de kalacaksa bu kendi elimizle çeteler oluşturmak, mafyalar oluş-
turmak, ezilen ve toplumdan dışlanan ve sonra topluma entegrasyon sorunu olarak dönen insanlar-
dan söz ediyoruz. Yani bunun olma potansiyeli çok yüksek. Peki şu an ne yapacağız? Biz 600 bin 
çocuğa Arapça eğitimi verebilir miyiz? Şu an kamplarda Arapça eğitimi veriliyor. Esad’ın kitapları 
alındı, o kitaplar ayıklandı. İşte Esad sen ne güzelsin, şahanesin bölümleri çıkarıldı. Onu dışındaki-
ler çocuklara öğretiliyor. Ama kamplarda bile bunu yürütemiyoruz. Peki, 600 bin çocuğu aniden 
eğitime nasıl alacağız? Benim bu konudaki önerim asla etnik temelli bir şey düşünerek, ideolojik 
temelli bir şey düşünerek değil tamamen pragmatik olarak acilen Türkçe öğrenmeleri gerekiyor. 
Acilen. Şu an Türkiye’de on binlerce öğretmenin kadro beklediği Türkiye’den söz ediyoruz. Alın 
size yeni bir istihdam alanı. Bari öğretmenlere hayırlı olsun, öğrencilere de hayırlı olsun. Bir an 
önce Türkçe öğrenmeleri bu çocukların geleceklerini bir parça kurtarabilir. Bunu özellikle ben öne-
riyorum. Ama dediğim gibi ben bunu bir ideolojik anlamda değil tamamen pragmatik anlamda 
söylüyorum.  

Şimdi gelenlerin içinde nitelikli olanlar var. Şimdi hocamız bunu söyledi. Göç her zaman 
olumsuz bir şey mi. asla değil değil, asla bunu böyle söyleyemiyoruz. Göç ne iyi ne kötü bir 
şey. Göç yönetilmesi gereken bir şey. Eğer bunu iyi yönetebilirsek bunu avantaja da dönüşe-
bilir. Suriyelilerin içinde az sayıda da olsa doktorlar var, mühendisler var, profesörler var vs. 
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ama biz öyle saçma sapan bir yönetmelikle bunları Türkiye’de tutuyoruz ki hiçbir hak tanı-
mıyoruz bunlara gelecek vermiyoruz ve bunlar da pıtır pıtır gidiyorlar. Ben de olsam gide-
rim. Gayet de doğal bir şey. Allah göstermesin ben günün birinde Türkiye’de bir şey oldu 
kendimi Gürcistan’a attım. Orada konteynırımın önünde dört senedir oturuyorum. Öyleler 
var. İnanın bana. Daha iki hafta önce Kilis’te konteynırın önünde diz çökmüş bir adamı bana 
kamp yöneticisi gösterdi. Hocam diyor bu Fransa’da doktora yaptı. Yazık günah. Adama da 
yazık, onun kapasitesine de yazık, ülkeye de yazık. Peki bu insanları biz Türkiye’de tutabili-
yor muyuz? Tutamıyoruz. Çünkü bu insanlara gelecek sunmuyoruz. Onun için bakın düşük 
nitelikli olan çalışıyor. Gidiyor fırına çalışıyor, berbere gidiyor çalışıyor. Mühendis nerde 
çalışsın, doktor nerde çalışsın? Bu insanlar gidiyor. Benim buradaki kaygım şu. Biz yirmi 
tane doktor gitti, elli tane mühendis gitti, bilmem kaç tane profesör gitti. Bunlar Türkiye’ye 
çok bir şey mi kaybettirir? Bence kaybettirmez. Kaybettireceği şu. Türkiye’deki kalacak olan 
geniş Suriyeli kitle ile Türk toplumu arasında köprülere ihtiyacımız var. Sosyal entegrasyon 
yapacak köprülere, bağlara ihtiyacımız var. Bunlar gidiyor. Bu orta sınıfı kaybetmek Türkiye 
için vahim bir şey. Buna çaba göstermek gerekiyor. Yoksa işte mühendisleri almanlar götür-
dü, bunlar değil. Siz ne veriyorsunuz Türkiye’de bunlara. Asla bir gelecek vermiyoruz. Şu 
anki yasal düzenlememizle zaten uluslararası anlamda çekincemiz var 1951 Anlaşmasına. 
Bunları mülteci kabul etmiyoruz. Geçici sığınma altında, geçici koruma altındaki kişiler di-
yoruz. Uluslararası kurumlara başvurmasına bile engel oluyoruz. Yani bu durumda hakikaten 
çok vahim bir politikamız var. Tabi ki kazanca dönüştürülebilir. Bakın, bir sefer bana şey 
demişlerdi, Türkiye’nin bu kadar Suriyeli almaya yeri var mı. Almanya’nın nüfusu 85 mil-
yon ve Almanya Türkiye şuysa şu kadar yarısı kadar. 85 milyon. ve biliyorsunuz Alman-
ya’da öyle büyük büyük kentler de yok. En büyük en baba kent Berlin 4,5 milyon. Onun dı-
şında sanıyorum beş tane 1 milyonun üstünde kenti var. Buna rağmen alıyor. Hala da almaya 
devam ediyor. Türkiye’nin neden Erdoğan bas bas bağırıyor üç çocuk üç çocuk diye? Nüfus 
politikası. Nüfusa ihtiyacımız var. Ama iki milyonu bu kadar hızlı bir şekilde alıp eğitimle 
ilgili böyle bir tablo varken bu ya bize katkı da sağlar demek getireceği riskleri görmeyi en-
gelliyor diye üstüne vurgu yapıyorum.  

Uluslararası örgütlerle işbirliği konusuna gelince, bu konuda komik, garip bir süreç yaşıyoruz. 
Türkiye’de uluslararası örgütlerin büyük bir bölümüne çalışmasına izin vermedik. Şu an yaklaşık 
20 tanesine izin verdik. Bunlar bölgede çalışıyorlar. Sınır Tanımayan Hekimler gibi Nobel ödülü 
almış örgütlere bile izin vermedik, hala sıkıntılar var orda. Niye vermiyoruz izin? Bir, olayın bir 
güvenlik boyutu var. Sınırda bir hareketlilik var. Bu hareketliliğin çok tanımın yapmayayım ben 
size. Ama bir hareketlilik var. Dolayısıyla devlet oralarda çok da yabancı çalışsın istemiyor. Tabi ki 
yabancılar da dolaşıyor. Sadece Suriye’den gelen Suriyelilerin için bile bir sürü el-muhaberatın 
elemanı var. Bilmiyoruz. IŞİD’in adamı var. Bilmiyoruz. Ya da istihbaratçılar bilse zaten üniversi-
telere araştırmayı yasaklamazdı. o gerekçeyle yasaklıyor bize araştırmayı. Her neyse. Dolayısıyla 
burada ciddi bir güvenlik sorunu var. Uluslararası örgütlere de oldum olası şüpheci bir yaklaşımı-
mız var. Soma’da bile maden çöktü. Ona bile uluslararası yardım gelmesin dedik biz. Biz bu konu-
larda genel bir şeyimiz. Ama başka bir sıkıntı daha var. Genelde uluslararası örgütler geldiklerinde 
diyorlar ki bu iş benim kardeşim, bırak bana ben yapacağım. Peki, bunu nerde söylüyor? Sudan’da, 
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Somali’de, ülkenin çöktüğü, sistemin çöktüğü, yönetimin çöktüğü sistemlerde siz söyleyebilirsiniz 
bunu. Ama Türkiye’de baya ayakları üzerinde duran hatta biraz fazla ayağı olan bir devlet var. bir 
saniye diyor, sana ne oluyor, ben dağıtacağım diyor. Türkiye’nin talebi bize malik parayı verin biz 
dağıtalım. Uluslararası kuruluşlar asla böyle yapmıyor. Uluslararası kuruluşlar proje üzerinden 
çalışıyor. Bana konteynır söyle, konteynır dikeyim; bana çadır söyle, çadır getireyim; ilaç söyle, 
ilaç getireyim. Ama ben sana para vermem diyor. Türkiye de zaten bu kadar çok harcama yapınca 
oradan gelecek kaynak da çok küçük olunca aman vermeyin diyor, sizinle uğraşamam diyor. Bizim 
kaynağımız var diyor. Biz de bunun havasını atıyoruz. Burada hakikaten uluslararası örgütlerle 
çalışmakta ciddi sıkıntılarımız var. Bu sıkıntı hali devam ediyor. Ama yoğun da bir ilgi var, olma-
ması da mümkün değil. Dünyanın karşılaştığı en büyük krizlerden birinden bahsediyoruz. Yani bu 
hiç küçümsenecek bir şey değil. o açıdan çok önemli. Hocam, çok konuştum, sadece bakacağım, 
eksik bir şey. Ha istihdam. Türkiye’de Suriyelilerle ilgili çalışma bakanlığının bir çalışması var. 
Benimle de paylaştılar. İçişleri Bakanlığı izin vermediği için çalışmayı yürütemediler. Komedi 
değil, bakın, samimiyetle söylüyorum. Çalışma Bakanı şunu yapmak istiyor. Suriyelilerin bir profi-
lini çıkaralım. Niteliklileriyle ilgili iş simülasyonu yapalım. İşte tarıma şu kadar, turizme şu kadar, 
işte ne bileyim inşaata şu kadar falan. E bunu nasıl yapacaksın? Elinde veri yok. Az önce anlattım 
veride facia durumdayız. Çalışma bakanlığı diyor ki tamam bizim paramız var, Dünya Bankası 
para veriyor, biz bu surveyi yapalım, çıkaralım. İçişleri Bakanlığı izin vermedi. Şu anda bu çalışma 
yapılamıyor. Komedi yani. Saçma sapan bir durum içerisindeyiz. Dolayısıyla istihdamla ilgili ola-
rak çalışma bakanlığının öngörüsü, yaklaşık olarak şu anki rakamlarla 200-250 bin arasında iş ka-
pasitesi ihtiyacı doğuyor Suriyelilerden dolayı ve bu kayıtdışı çalışma, kısa sürede tamam, hatta 
bazı yerlerde ekonomide canlanmalar oluyor. İşsizliğin düştüğü 2013’te Gaziantep ve Kilis’te işsiz-
lik düştü. Şaka gibi. Çünkü yeni bir göç ekonomisi çıkıyor. Battaniye üretenler, ekmek üretenler, su 
taşıyanlar bilmem ne edenler. Dolayısıyla ekonomi yükseliyor. Ama bu sürdürülebilir bir şey değil, 
tıkanacak. Bir an önce bu konuyla ilgili sağlıklı bir şey yapmak lazım. Bunun da birinci adımı onla-
rın kalıcı olduğuna inanmakla geçiyor. Asıl kırılma noktası orası. Ona inandığında her şey daha 
farklı olacak. 

İsveç Büyükelçiliği’nden Hakan Bey şeyi sormuştu. En son onu söylüyorum, seçimlere etkisi. 
Bunu bana dün bir Ak Partili de sordu, bu seçimlere etkisi olacak mı diye. Şimdi hükümet mümkün 
olduğunca bu konunun gündemde olmasını istemiyor. Yani bu bize gelen yazı tesadüf değil bu 
dönemde gelmesi. Çünkü bu konuda anlatılabilecek az şey var. Yani tamam biz fedakâr milletiz, 
öyle yaptık, böyle yaptık, bağrımızı açtık güzel. Ama bu özellikle bölgede çok da şey yapılmıyor. 
Bakın size bir örnek vereyim. Şanlıurfa’da 500 Suriyeli olunca bu bölgeyi istikrarsız hale getirdi. 
Bunun üzerine Ak Parti İstanbul İl Örgütü gitti Şanlıurfa’da bir üs kurdu. Otuz küsur araba getirdi-
ler. İnsanlara yardım dağıtıyorlar ki aman kriz çıkmasın. Ardından bölge halkı dedi ki bir saniye, 
biz burada çok mu iyi durumdayız, biz de isteriz. Suriyeliler için mağaza dedikleri şeyler açmışlar. 
Götürüyorlar baştan aşağı giydiriyorlar, gönderiyorlar. Bir de tuttular Türkler için açtılar. Şimdi de 
onları giydiriyorlar, gönderiyorlar.  

Başak Yavçan: Hocam ama duydum ki ben ondan önce bir grup Suriyeliyi İstanbul’dan Ur-
fa’ya zaten İstanbul göndermiş. Hani o onun şeyiymiş. 
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Murat Erdoğan: Yani bilemiyorum. Ama mesela Ak Parti Ankara İl Örgütü de Gazian-
tep’te bir şey yapıyor. Ak Parti olayın sıkıntısının farkında. Bir tarafta bu işin dedikodusu var. 
Bunlara çifte vatandaşlık verilecek, bunlar oy kullanacak diye. Böyle bir şey yok arkadaşlar. şu 
ana kadar sınırlı sayıda, çok istisnai kişilere vatandaşlık verildi. Ama onu dışında henüz bu 
konuda ciddi bir şey olmadı. Seçimlere yansıması da eğer Kılıçdaroğlu’nun söylemi üzerinden 
seçimlere yansıyacaksa yansımasın inşallah. Çünkü o çok vahim bir söylem. bu insanlar bu 
memlekette kalacaksa siz daha bugünden o insanları nefrete sürüklüyorsunuz, yabancı düşman-
lığına sürüklüyorsunuz. Bu çok yanlış. Hükümeti eleştirin, her şeyi söyleyin. Ama o göçmen 
üzerinden bir şey yapmak yanlış olabilir. Kusura bakmayın atladığım bir şey olduysa. Çok 
konuştum, o yüzden burada duracağım. 

Dinleyici: Pardon, bir itirazım olacak da. Kılıçdaroğlu’nun söylemine. Onun söylediği göç-
menleri geri göndereceğiz diye bir şey söylemiyor. Savaşın bitmesine katkıda bulunacağız, savaş 
bitecek ve savaş bittikten sonra insanların ülkelerine güvenli bir şekilde dönmelerini sağlayacağız. 

Murat Erdoğan: Hocam bu sizin, tamam haklısınız. Bu sizin ve benim anladığım bir şey de. 
Seçim meydanında o ses öyle algılanmıyor, yankılanmıyor.  

Dinleyici: Ama siz de aman direk böyle olmasın diyorsunuz ya. 

Murat Erdoğan: Neyse. Ben diyorum hani akademik özgürlüğümü kullanarak bütün siyasile-
re sataşma özgürlüğümü elimde tutuyorum. Başımız ne zaman belaya girer bilmiyorum. Ama 
Kılıçdaroğlu’nun söyleminin kesinlikle daha net, daha anlaşılabilir olması lazım. Doğru, haklısınız. 
Savaşı sona erdireceğiz, böylece insanlar geri dönecek diyor. Ama ya geri dönmezse burada kalan 
insanlar üzerinden bir propaganda yapmaması lazım. Kaynak diyince direk onu göstermesi yanlış 
bence. 

Başak Yavçan: Birkaç eklemem olacak benim de. Burada özellikle bu yurtdışından ge-
len fonlar konusunda, aslında yurtdışından çok ciddi fonlar gelmek istiyor; ama gelemiyor. 
Aynı Murat Hocamızın da bahsettiği gibi bu fonlar gelmek isterken bir ön çalışma yapmak 
istiyor, bir ihtiyaç analizi yapmak istiyor, anketler yapmak istiyor. Ama bizim bu konuda 
veri toplamaya olan mesafemizden dolayı yurtdışını bu işin içine katmak istemiyoruz. Her 
bir, benim bildiğim UNHCR anketleri var uygulanamamış, pilot çalışması yapılmış ama aslı 
uygulanamamış. Yani biz her türlü sorudan bir şey çıkartabiliyoruz. Zaten biliyoruz etnik 
soruları sormak vs. bunlar kesinlikle kabul edilemez ihtiyaç dahi olsa. Ama şunu bile sora-
mıyoruz. Bana gelen uyarılardan biri şu oldu. Aman Başak Hocam bir yerde anket yapılmış, 
yüzde şu kadarının işte beşinin dilenci olduğu ortaya çıkmış. Öyle bir rakamsa bilmiyorum o 
ankette. Dolayısıyla ondan sonra bunu yaptıran bakanlıktaki adam da işinden olmuş. Şimdi 
dedim ki bunu önceden siz bilebilir miydiniz, yani size deseler ki burada böyle bir sonuç var. 
Ha evet bu çok sakıncalı, bunu söylemeyelim der miydiniz? Diyemezdiniz. Yani hiç umma-
yacağınız şeyler problem yaratır; çünkü AFAD verilerine göre dilencilik yapan yokmuş. Yani 
biraz şaka gibi bir durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla uluslararası fonlar şeffaflık istiyor, 
bu konuda veri toplanmasını istiyor ve bunu da biz sağlayamıyoruz. Fonlar da bizim katkı-
mızın yanında tabii ki küçük kaldığı için “aman istemez” diyoruz; ama benim bildiğim 80 
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milyon dolarlık toplanmış bir Kızılhaç/Kızılay konfederasyonu fonu var. Bu fon gelemiyor 
bir türlü. Yani bunun 5 milyonu falan harcanabildi ancak. Diğer noktada da bu Türk üst kim-
liği, valla bence kesinlikle bu insanlar bir Türk üst kimliğine ulaşmak, benim çok şey yaptı-
ğım bir kelime değil ama, yakınlaşamayacak bu şekilde. Yani yakınlaşmasını varsaymama-
mız lazım hiçbir şekilde ama şu anda yapmadıklarımızla hiçbir şey olmayacak çünkü hiçbir 
şey yapmıyoruz. Yani hocamın da belirttiği gibi ilk öncelikle Türkçe öğrenilmesi çok önemli 
yeni oluşacak kimlik ne olursa olsun. Yani bence bu göç dalgası aynı Avrupa’da olduğu gibi 
yeni bir kimliğin daha melez bir kimliğin oluşmasını gerektiriyor ama bunun için dahi paralel 
topluluklar oluşmaması için dahi bu insanların eğitilmesi Türkçe öğrenmesi gerekiyor ve 
burada çok güzel örnekler var sahada da benim şahit olduğum. İşte genç kız Türkçe öğrenmiş 
oradan üniversite sınavına girmiş Türkiye’de. Evet, ilkokulda okuyamıyorlar ama sınav ka-
zanıp üniversiteye gidebiliyorlar. Şu anda hatta Türk dili edebiyatı bölümünde okuyor. Çatır 
çatır Türkçe konuşuyor; arzu edenlere videosunu izletebilirim. Yani Urfa’daki Türkleri utan-
dırıyor onun konuşması ve inanılmaz derecede. 

Murat Erdoğan: Sataşma geldi. 

Başak Yavçan: Ya hayır, benim çevirmenim utandı.”Hocam ben utandım” dedi.” Benden gü-
zel konuşuyor” ve bunlar çok güzel örnekler. Bu çeşit örnekleri daha çok görmemiz lazım. İşte bu 
orta sınıfı teşkil eden ve üst gruptaki daha eğitimli kesimin daha çok entegre edilmesi gerekir sis-
teme. İşte bir başka ortodontist bir tanıdığım var. Urfa’da bir tane ortodontist var. Bu Suriyeli de 
ikinci ortodontist. Yani demek ki burada çok ciddi bir ihtiyaç var böyle bir şeye ve adam imkânları 
hizmetlerini çok daha ucuza sunmaya zaten hazır. Ne yapıyor bir ikinci ne yapsın yani bir çözüm 
bulmak zorunda bir tane Türk dişçi buluyor, onun ofisinde onunla beraber yarı fiyatına diş teli takı-
yor. Arzu eden, numarasını isteyen varsa çok iyi doktor, gönderebiliriz. Sağ olun. 

Murat Erdoğan: Önemli bir bilgi var, bir cümle. Bu mülk edinme ile ilgili bir konu var da bir 
şey söyleyeyim. Hatay sorunundan dolayı Türkiye’de yabancıların mülk edinmesi konusunda bir 
sürü düzenleme yapıldı biliyorsunuz Suriyeliler hariç. Suriyeliler Türkiye’de mülk edinemiyorlar 
sadece göçmen oldukları için değil, yeni gelenler değil. 1930lardan kalan bir Bakanlar Kurulu kara-
rı var, mülk edinemiyorlar. Dolayısıyla bölgede de mülk artışı, ev satın alma vesaire Suriyelilerin 
aldıkları değil, en azından bir Türk partnerle aldıkları. 

İhsan Sezal: Teşekkürler Burak hocama bir soru vardı. 

Burak Özpek: Öncesinde bir değerlendirme yapmak istiyorum hocam. Zannedersem böy-
le bir sorun var ve siyasi partiler de buna karşı bir şeyler söylemek zorunda hissediyorlar ken-
dilerini. Bunlar şirket gibi yani alıcısı olan bir mal satıyorlar. Sonuç olarak bu göçmenlerle ilgi 
bir problem var ve bir şey söylemek zorunda ve zannedersem orda şöyle bir durum var. İnsani 
kriz Türkiye’nin dahli olmadan vuku bulmadı hocam. Yani Suriye’de eğer bir karışıklık varsa 
ve insanlar bu krizi yaşıyorlarsa ve insanlar bu Türkiye’de sıradan günlük hayatlarını yaşayan 
insanlar da bundan etkileniyorlarsa bu zincirin başlangıcına gitmek gerekiyor. Yani şu söylem-
le muhalefet partisini eleştirmek bana çok doğru gelmiyor. Yani insanları yakalarından tutup 
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Suriye’ye geri göndereceğiz demiyor. Yani Suriye’de tekrar bir barış tesis edeceğim diyor ki 
olması gereken de budur. Barış tesis edildikten sonra da bu insanların tekrar dönüşünü sağla-
mayı taahhüt ediyor. Bunu çok gayri insani bulabiliriz fakat bana sorarsanız Türkiye’nin, Suri-
ye’nin ve Suriyelilerin bu noktaya gelmesindeki rolünü vurgulaması açısından üzerinde düşü-
nülmesi gereken bir şey. Türkiye’nin bir planının olması lazım bence Suriye’deki savaşın biti-
rilmesi doğrultusunda çünkü Suriye için şöyle bir şey söylerler; ben bizzat kendim yaşadım 
Suriye’deyken 2007 senesinde, Suriye’de insanlar ikiye ayrılır: istihbarat örgütlerinin isimleri-
ni verirler. Yani ya şu istihbarat örgütündendir ya bu istihbarat örgütündendir. Yani herhangi 
bir istihbarat örgütü dışında olan birisinin hayatta kalması çok zordur. Herkes bir şekilde dev-
lete bağımlıdır ve insanların şu dilenci sorunundan öte sokakta beraber yaşadıkları insanın bir 
anda IŞİD’in uyuyan hücresi mi yoksa muhaberatın uzantısı mı olup olmadığını bilmeye hakkı 
var. Hocam siz söylediniz, kayıtsız kuyutsuz işler olmuş. Yani burada ben açıkçası bunun ciddi 
anlamda bir güvenlik problemi olabileceğini düşünüyorum parkta beraber oturduğumuz insan-
ların. Yani dolayısıyla bunu böyle Avrupalı göçmen karşıtı partilerin faşist partilerin söylemi 
gibi mahkûm etmeden önce biraz da bir projeye ihtiyacımız var ve bu sorunu çözmeliyiz şek-
linde anlamalıyız diye düşünüyorum. Her neyse fazla uzatmayacağım, bu Orta Doğu toplumla-
rında diktatörlükler Mübareğin, Binali’nin ya da Kaddafi’nin ya da Esad’ın diktatörlükleri sivil 
topluma ve siyasal muhalefete çok az bir alan bırakıyordu. Dolayısıyla bu insanların örgütle-
nebilme alanı olarak sadece İslami muhalefet ve cami kaldı. Hatta camilerin altındaki çay 
ocakları bile önemli muhalefet merkezleri olarak görülür bu toplumlarda. Dolayısıyla hani bi-
zim Mısırda gördüğümüz ya da Tunus’ta gördüğümüz hemen iktidar değişiminden sonra Müs-
lüman Kardeşlerin gelmesi aslında sürpriz değildi. Benzer hareketlenmeleri biz Suriye’de yaşı-
yorduk fakat Tunus ve Mısırdan farklı olarak orda bir yandan da çok etnisiteli bit durum var. 
Yani Mısırda bu durum tamamıyla sekülerler ve Müslüman Kardeşler arasında bir çatışma gibi 
çatışmaya evrildi fakat Mısırda aynı zamanda işin içine Kürtler girdi, işin içerisine Aleviler, 
Sünniler -anlatabiliyor muyum- bir de bölünmüşlük olgusu işin içerisine girdi. Türkiye’deki 
insanların galiba 1982 hama katliamından mütevellit çok güçlü bir Müslüman kardeşler muha-
lefetinin Esad’ı hemencecik devireceğini düşündüklerini zannediyorum. Bu olmadı çünkü de-
diğim gibi yani tek kimlik orada Müslüman kardeş yani tek kutuplaşma ekseni Müslüman kar-
deşler seküler azınlık arasında değildi. Alevi-Arap kimliği var, Sünni-Arap kimliği var, Kürt 
kimliği var Kürtler arasında çeşitli gruplar var. Dolayısıyla hiç kimsenin ummadığı bir noktaya 
geldi. Yani Arap Baharı orayı etkileyeceği tahmin ediliyordu fakat aynı neticeleri vermeyeceği 
de açıktı. Türkiye biraz farklı bir örnek. Biz 1946’da açtık, çok partili rejime geçtik. İyi-kötü 
bir demokrasimiz var. Tabi şu andan yani gelecek için konuşmak çok zor. Ben Türkiye’nin 
bütün, herhangi bir toplumun bütün bu farklılaşmaları demokratikleşerek çözebileceği kanaa-
tindeyim. Yani ” Türkiye’de bahsettiğimiz bir çatışma, iç çatışma ya da politik siyasal şiddet 
olgusu ortaya çıkar mı?” sorusunun cevabı; “Türkiye’de yeni bir anayasa yapılır mı, Türki-
ye’de önümüzdeki seçimlerden sonra daha otoriter bir rejim iş başına gelir mi, Türkiye’de 
medya üzerindeki hükümet baskısı artar mı?” bütün bunların cevabıyla çok alakalı. O yüzden 
ben şu anda bu salonda bulunan herhangi birisi buna cevabı varsa versin ama benim yok. Sağ 
olun. 
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İhsan Sezal: Teşekkürler. Var mı sizin ilave edeceğiniz bir şey? Sabırla ve ilgiyle dinlediğiniz 
için sizlere ve panelist arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum. Hakikatten çok doyurucu ve güzel 
bir panel olduğunu düşünüyorum ve bunu düzenledikleri için de hem ABKAD’a hem de siyaset 
bilimi bölümünü temsilen Başak Hocaya, Belgin Hocaya çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi 
günler diliyorum. 
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