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m ü l t e c i  b ü l t e n i

Mültecilik, sığınma hakkı, zulümden korunma 
gibi kavramların kökeni çok eskilere dayanıyor. 
İnsanlık, tarih boyunca daha güvenli, ekonomik 
olarak daha rahat ve daha özgür bir ortamda yaşa-
mak için göçler yaptı. Bu göçlerin kitleler halinde 
yapılanları olduğu gibi daha küçük çaplı olanları 
da yaşandı. Bunun sonucunda da sığınma kavra-
mı ortaya çıktı. Ancak sığınak/sığınma kavramları 
antik çağlara kadar dayansa da şu an kullanımda 
olan ‘mültecilik’, daha modern bir kavram. Mül-
teci olarak tanımlanan ilk insanlar, 16’ncı yüzyıl-
da Belçika, Hollanda, Lüksemburg’dan Fransa’ya 
kaçmak zorunda kalan dinî azınlıklar olarak ka-
yıtlara geçti. 

BMMYK ile uluslararası görünürlülük

Devam edegelen yüzyıllar boyunca insanların 
güvenli bölge arayışları devam etti. Ancak mül-
tecilik konusunun uluslararası bir sorun olarak 
görülüp, daimi çözümü için çalışmalar yapılmaya 
başlanması için 20. yüzyıla kadar beklenmesi ge-
rekiyordu. 1949 yılına gelindiğinde ise dünyanın 
birçok bölgesinde yeni mülteci sorunları ortaya 
çıktı. Bunun üzerine, Birleşmiş Milletler çatısı 
altında kalıcı bir örgütün kurulması gerektiği fik-
ri oluştu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1949 
yılında, 1 Ocak 1951 tarihinden itibaren üç yıl sü-
reyle ‘Birleşmiş Milletler Mültecilik Yüksek Ko-
miserliği’nin (BMMYK) kurulması kararını aldı. 
Komiserliğin geçici niteliği halen sürüyor ve 1956 
yılından bu yana beş yıllık görev uzatmaları ile ça-
lışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

2 yılda 50 milyon insan göç etti

Ancak yüzyıllardır dünyanın çeşitli bölgelerinde 
yaşanan bu göç hareketleri, 2012 yılından itibaren 
tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar büyük 
bir sorun haline geldi. Son birkaç yıl içerisinde 50 
milyona yakın insan savaşlar nedeniyle yer değiş-
tirmek zorunda kaldı. Devletlerin iltica politika-
ları nedeniyle büyük sıkıntılar yaşayan ve hukuki 
olarak korumasız kalan sığınmacılar için son yıl-
larda maddi yardımlarda bulunan birçok kuruluş 
kurulmasına rağmen hukuki olarak destek verecek 
kurumlar neredeyse yok gibiydi. İltica etmek iste-
dikleri ülkenin bürokrasisine ve yasalarına takılıp 
kalan sığınmacılar, aylar süren işlemlere ve ma-
nevi baskılara maruz kalıyordu. Geri gönderilme 
korkusu ile geçen aylar boyunca maddi imkânları 
yeterli olmayan sığınmacılar hukuki yardım da 
alamıyordu. Uluslararası Mülteci Hakları Derne-
ği, bu ihtiyaçlara cevap vermek, dini, ırkı, etnik kö-
keni, dâhil olduğu sosyal grubu ve siyasi düşünce-
leri nedeniyle yerinden edilmiş bu kişilerin hukuki 
ve sosyal   ihtiyaçlarını karşılamak için kuruldu. 
Gönüllü avukatlar aracılığıyla süren çalışmalarla 
şimdiye kadar onlarca sığınmacı daha güvenli ve 
huzurlu bir hayata adım attı.

Mülteciliğe dergiden bakmak…

Şimdi ise, ilk sayısını çıkardığımız bültenimiz ile 
sizlere dernek faaliyetlerimiz hakkında bilgi ver-
meye; bunun yanı sıra mülteciliğin, sosyal, psiko-
lojik ve ekonomik yönlerini en doğru şekilde ifade 
etmek için çalıştık. Biz mülteciliği anlamaya ve 
anlatmaya devam edeceğiz, ilk sayımızın hayırlara 
vesile olması duası ile…

1

M
Ü

L
T

E
C

İ
 

B
Ü

L
T

E
N

İ



İçindekiler
m ü l t e c i  b ü l t e n i

İmtiyaz Sahibi

Uğur Yıldırım

Genel Yayın Yönetmeni

Muaz Yanılmaz

Editörler

Zeynep Betül Erhun
Feyza Betül Aydın

Yayın Kurulu

Muhammet Akaydın
Musa Alcan

Betül Altınsoy Yanılmaz
Elif Nur Çakmak

Aybüke Ekici
Mehmet Emin Kadağan

Dilara Yurtseven

Grafik-Tasarım

Nevzat Onaran

Baskı

Pelikan Basım
pelikanbasim.com

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği

Yazılarınızı yayin@multecihaklari.org.tr 

adresinden bizimle paylaşabilirsiniz. 

Adres: Ali Kuşçu Mah. Büyük Karaman Cad. 

Manisalı Fırın Sok. No: 11 Daire:9  Fatih / İstanbul

Telefon: 0212 531 20 25 Faks: 0212 531 20 26

E-Posta: info[@]multecihaklari.org.tr

Facebook : www.facebook.com/irratr

Twitter : www.twitter.com/multecihakder

YIL:2014
SAYI:1



Mülteci Atlası ......................................................................... 4

Faaliyetlerimiz... ....................................................................14

d e n e m e  /  Ebubekir Kurban  Haymatlos  .......................................28

d e n e m e  /  Nihat Nasır Mülteciyi Muhacir, Nefsini Ensar Bilenlere Dair... ...30

r ö p o r t a j  /   Dilara Yurtseven

Didem Danış: “Göçmenler Geçicidir Algısı Terk Edilmeli!” ...........34

d e n e m e  /  Bülent Parlak   Kadıköy, Suriye ...................................39

m a k a l e  /  Uğur Yıldırım

Türkiye’de Mültecilik ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar ..........41

d e n e m e  /  Hüseyin Türkan Karanlığın Yüreği / Joseph Conrad .......54

d e n e m e  /  Nezire Demir Dünyanın Tortusu ..................................56

r ö p o r t a j  /  Feyza Betül Aydın

Alev Erkilet:“Küresel Kapitalizme Eklemlenme Süreci Değerlerde  

ve Toplumsal Hayatta Önemli Bir Tahribata Yol Açtı.” .................57

m a k a l e  /  Orhan Orhun Ünal

Mülteciliğin Ekonomi-Politiği ‘İnsan ve Toprağı Arasında Zorla Açılan Gedik’ ......62

d e n e m e  /  Ömer Faruk Aydın Tihomir ...........................................69



Mülteci Atlası
m ü l t e c i  b ü l t e n i

TİKA’dan Sri Lanka’daki 
Müslüman mültecilere 
konut
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Baş-
kanlığı (TİKA), Sri Lanka’da Müslüman 
mülteciler için konut inşa ediyor. TİKA ta-
rafından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
talimatıyla inşası başlatılan Sri Lanka’nın Ku-
zey Bölgesi’ndeki 100 konut projesinin yarısı 
tamamlandı.“Turkish City” ismi verilen ve 
Mannar’ın Tharapuram mevkiinde bulunan 
köyde yapımı tamamlanan 50 evin yanı sıra 
25 içme suyu kuyusunun inşası da tamamlan-
dı. 

Moskova camilerinde 
göçmenler için Rusça 
kursları açılacak
Moskova’ya iş için gelen göçmenler Rusçayı 
Moskova camilerinde öğrenebilecek. Mosko-
va Müslümanları Diyanet İşleri Müdürlüğü 
ile Rusya Federal Göçmen Servisi arasında 
bu konuda anlaşmaya varıldı. Dil kursları 
göçmenlere eğitim düzeyini arttırmada ve 
başkentteki hayata adapte olma konusunda 
yardımcı olacak.
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Le Pen’in ırkçı önerisi: 
Göçmenler için ebola 
virüsü
Fransız Ulusal Cephe’nin kurucusu ve eski 
başkanı, ayrıca yabancı düşmanlığıyla tanı-
nan Jean-Marie Le Pen, Ebola virüsünün 
Fransa’nın göçmen sorununu çözeceğini ifa-
de ettiği ırkçı açıklamasıyla dikkatleri üzeri-
ne çekti. Marsilya’daki bir toplantıdan önce, 
nüfus artışı hakkında konuşan ve Fransa’daki 
göçmen artışının ülkenin nüfus bileşiminde 
büyük değişiklikler yaratma tehlikesi bulun-
duğunu söyleyen Le Pen, “Mösyö Ebola, 3 ay 
içinde bütün bu sorunlardan bizi kurtarabilir.” 
dedi. Avrupa’nın nüfusunun, azalan doğum 
oranı sebebiyle değişime uğradığını belirten 
Le Pen, nükleer savaşlar gibi Ebola’nın da 
kötü bir felaket olduğunu ve nüfustaki deği-
şimi “doğal olarak” düzene sokacak bir yapıda 
olduğunu söyledi.

İngiltere’nin göçmen 
sorunu
İngiltere’nin Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), 
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden İngiltere’ye 
gelen göçmenlerin sayısında artış olduğunu 
bildirdi. ONS, AB ülkelerinden İngiltere’ye 
gelen uzun dönemli göçmenlerin sayının 201 
bine ulaştığını açıkladı. Resmi verilere göre, 
bir önceki yıl İngiltere’ye göç eden 158 bin 
AB vatandaşı bulunurken, Aralık 2012-Ara-
lık 2013 döneminde bu rakamın 43 bin arttığı 
belirtildi. Veriler, ülke genelinde bazı tartış-
malara neden oldu. Göçmenlerin, özellikle 
AB yasalarından doğan hakları çerçevesin-
de devlet yardımlarından faydalanması, ülke 
gündemini meşgul ediyor.
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Her şey Avrupa’ya 
ulaşmak için
İspanya’nın Kuzey Afrika’daki kenti Me-
lilla’nın sınır duvarından İspanya’ya doğru 
geçmek için yaklaşık bin kişilik göçmen gru-
bunun sınıra akın ettiği bildirildi. Bunlardan 
sadece 400’ünün sıkı güvenlik önlemleri al-
tında tutulan kente geçmeyi başardığı, diğer-
lerinin ise geri dönmek zorunda kaldığı kay-
dedildi. Göçmenler arasında yaralananların 
da olduğu açıklandı.

Avrupa kapılarında  
23 bin 258 ölü
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Cenev-
re’deki konferansında dünyadaki göçmen sa-
yısının 230 milyona dayandığı açıklandı. 13 
yılda umudu AB’de arayan binlerce kişinin 
yanlış politikalar nedeniyle hayatını kaybetti-
ği belirtildi. Açıklanan rakamlara göre 2000-
2013 yılları arasında Avrupa Birliği’ne doğru 
‘umuda yolculuk’ yapan göçmenlerden 23 bin 
258’i AB’nin aldığı önlemler ve bunlardan 
kaynaklanan kazalar sonucu yaşamını yitirdi.

Suriyeli göçmenler 
dorsenin altında 
yakalandı
Edirne‘ye bağlı İpsala Sınır Kapısı’ndan yasa 
dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 2 ka-
çak göçmen dingil üzerinde yakalandı. Edi-
nilen bilgiye göre, İpsala Gümrük Sahasına 
yurt dışına çıkmak için gelen, sürücülüğünü 
Türk uyruklu Ü.A.’nın yaptığı Türk plaka-
lı TIR’da, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve 
İstihbarat Müdürlüğü personelince yapılan 
detaylı aramada dorsenin altına gizlenen 
iki  Suriye  uyruklu göçmen yakalandı. TIR 
sürücüsü gümrükteki işlemlerinin ardın-
dan gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. 
Yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 
göçmenler, Edirne Emniyet Müdürlüğü Ya-
bancılar Şube Müdürlüğü’ne gönderildi.

Göçmenler patlatılan 
botla denize bırakılmış
Yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmek is-
teyen 48 göçmen, Sahil Güvenlik Bot Ko-
mutanlığı’nca Ayvalık Yumurta Adası ya-
kınlarında yakalandı. Aralarında bebek ve 
çocukların da bulunduğu göçmenlerin, İzmir 
üzerinden Yunan kara sularına girdiği, Yunan 
Sahil Güvenliği’nce ALO 158 Sahil Güven-
lik İhbar hattı söylendikten sonra botları pat-
latılarak denize bırakıldığı öğrenildi. 
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Göçmenler yakalanınca 
denize atladı
Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutan-
lığı tarafından 13 Haziran 2014 tarihinde 
Müsellim Geçidi Kadırga Burnu güneyinde, 
lastik bot içerisinde göçmenler olduğu ihbarı 
üzerine iki Sahil Güvenlik botu görevlendiril-
miş, bölgeye intikal edildiğinde karasularımız 
içerisinde Yunanistan’a ait LS-602 borda nu-
maralı Sahil Güvenlik botu tespit edilmiştir. 
Yunan Sahil Güvenlik botunun göçmenleri 
teslim etmek istemesi üzerine; gerekli talimat 
alınarak söz konusu göçmenler Türk Sahil 
Güvenlik botuna alınmak istenmiş, göçmen-
lerin Türk botuna teslim edileceklerini an-
lamaları üzerine Yunanistan Sahil Güvenlik 
personeli ile göçmenler arasında çıkan karga-
şa sonrasında 4 göçmen denize atlamıştır.

Tayland’da göçmenler 
sınır dışı ediliyor
Tayland Ordusu yasa dışı çalışan göçmenleri 
sınır dışı etmeye başladı. Tayland’da 22 Ma-
yıs’ta yönetime el koyan ordu, sürpriz bir ka-
rarla ülkede yasa dışı çalışan göçmenleri sınır 
dışı etmeye başladı. Askeri yönetimin, kaçak 
işçilerin yakalanıp sınır dışı edileceğini açık-
lamasının ardından, binlerce Kamboçyalının 
geceyi Tayland-Kamboçya sınırında geçirdiği 
ve giderleri karşılayamayanların, Kamboçya 
makamlarının gönderdiği 200 araçla karşı ta-
rafa geçmeyi başardığı ifade edildi.
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İtalya, yüzlerce mülteciyi 
parklara bıraktı
Birleşmiş Milletler Mülteci Teşkilatı (UN-
HCR), İtalyan yetkililerin yüzlerce mülteciyi 
parasız ve yiyecek bir şeyleri olmadan Roma 
ve Milano’da iki parka bıraktıklarını bildirdi. 
İtalya’daki UNHCR sözcüsü Carlotta Sami, 
haber ajansı AFP’ye verdiği demeçte, her 
grupta 160 ya da 170 mülteci olmak üzere iki 
grubun söz konusu parklara bırakıldığını söy-
ledi. Sami, mültecilerden birçoğunun ayakla-
rında ayakkabı dahi olmadığını ve çok şaşkın 
bir halde olduklarını belirtti.

Rejim güçleri mülteci 
kamplarını varil 
bombalarıyla bombalıyor
Binlerce kişinin hayat mücadelesi verdiği Su-
riye’deki Filistin mülteci kampları harabeye 
döndü. Suriye’de yaşayan Filistinli mültecilere 
yardım amacıyla oluşturulan Çalışma Grubu, 
Baas rejimi güçlerinin Filistinli mültecilerin 
yaşadığı kamplara varil bombalarıyla düzen-
lediği hava saldırılarının büyük maddi hasara 
ve can kaybına yol açtığını söyledi.
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İtalya: Göçmen kurtarma 
operasyonlarına son 
verebiliriz
İtalya İçişleri Bakanı Angelino Alfano, Av-
rupa Birliği’nin yardım etmemesi halinde, 
Akdeniz’de savaş gemileriyle mültecileri kur-
tarma operasyonlarına son verebileceklerini 
söyledi. Sicilya’da açıklamalar yapan Alfano, 
insanları ölüme terk etmeyeceklerini fakat 
artık donanmanın Libya kıyılarında devriye 
gezemeyebileceğini belirtti.

BM’den acı itiraf: 
“Myanmar’daki 
çileye hiçbir yerde 
rastlamadık”
BM İnsani İşler ve Acil Durumlar Koordi-
natör Yardımcısı Kyung-wha Kang, Myan-
mar’da Kaçin ve Rakhine (Arakan) eyaletle-
rinde yerlerinden edilen insanların yaşadığı 
kamplarda 10-14 Haziran tarihlerinde yap-
tığı incelemelere ilişkin izlenimlerini New 
York’ta düzenlediği basın toplantısında ka-
muoyu ile paylaştı. Kang, Arakan’daki kamp-
larda ve diğer bölgelerde yaşayan yerlerinden 
edilmiş yaklaşık 140 bin kişinin yüzde 95’ini 
Müslümanların oluşturduğunu ifade ederek, 
özellikle Müslümanların yaşadığı kampların 
durumunun “şoke edici” olduğunu söyledi. 
Arakan’daki kamplarda yaşanan ızdırabı biz-
zat gözlediğini vurgulayan Kang, “Kamplarda 
ve izole edilmiş köylerde yaşamak zorunda 
kalıyorlar. Eğitim, sağlık, elektrik, su, kana-
lizasyon gibi imkânlar yok denecek seviyede” 
diye konuştu.
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Kendi ülkelerinde 
“mülteci” yaşam 
sürüyorlar
İç savaş nedeniyle yaşadıkları yerleri terk 
eden Suriyeliler, komşu ülkelerin yanı sıra 
kendi ülkelerindeki kamplarda da “mülteci” 
konumunda  yaşam mücadelesi veriyor.  Yan-
larına alabildikleri birkaç parça eşyayla her 
şeyi geride bırakarak komşu ülkelere sığınan 
Suriyeliler, kendi imkânlarıyla kiraladıkları 
evlerde ya da kurulan kamplarda hayatlarına 
devam ediyor. Kimisi ise ülkesini terk etmek 
yerine yaşadığı  çatışma  bölgelerinden kaça-
rak  Türkiye  sınırına yakın yerlerde kurulan 
kamplarda kimi zaman soğukla kimi zaman 
da hastalık ve yoklukla mücadele ederek bir 
an önce savaşın biteceği günü bekliyor.

Mültecilerden 
mültecilere yardım
Suriye’deki savaştan kaçıp Erbil’e gelen mül-
teciler için BM ve Kürt Yönetimi’nin kurduğu 
mülteci kampı, şimdi de Musul’dan kaçanla-
rı ağırlıyor. Kampın daha eski sakinleri olan 
Suriyeliler, kendilerine katılan Musullulara 
yardım ediyor.

BM başarısızlığı mülteci 
krizini doğurdu
Uluslararası Af Örgütü, Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi’nin başarısızlığının mil-
yonların kaçmasına sebep olduğunu savundu. 
Dünya Mülteciler Günü nedeniyle bir mesaj 
yayınlayan Örgüt, Güvenlik Konseyi üyeleri-
ne, sivilleri korumak ve milyonlarca insanın 
evlerinden edilmesini engellemek için daha 
kararlı bir şekilde hareket etme çağrısında 
bulundu. Uluslararası Af Örgütü Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi’nin eleştirildiği 
açıklamada, Uluslararası Af Örgütü Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi’nin uluslararası 
barış ve güvenliği sağlama konusunda olağa-
nüstü bir şekilde başarısız olduğunu belirti.
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Mülteci kadınlar 
elbiseleriyle banyo 
yapıyor
IŞİD’in Musul ve Telafer’i ele geçirmesinin 
ardından bu kentlerinden kaçarak Irak Kür-
distan Bölgesi’nde sığındıkları Birleşmiş Mil-
letler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin kur-
duğu kamplara yerleşen mülteciler kavurucu 
sıcaklarda zor şartlar altında yaşıyor. Toz top-

rak içinde olan kampta banyo yapabilecekleri 
kapalı alan bulamayan kadınlar, elbiseleriyle 
birlikte çeşmenin altında yıkanıyor. Kamplar-
daki zorlu koşullara dayanamayan bazı mül-
teciler ise Musul’a dönmeye başladı.

Mültecilerin kapısını 
çaldığı birinci ülke 
Pakistan
Ülkede çoğunluğu Afgan olmak üzere 1,6 
milyon mülteci yaşıyor. Başkent İslamabad’da 
Dünya Mülteciler Günü dolayısı ile BM-
MYK yetkilisi Maya Amerantunga, Pakistan’ı 
bu özelliğinden dolayı kutladı. Ameratunga, 
Pakistan’ın 30 yıldır mültecilere cömertçe ev 
sahipliği yaptığını belirten Ameratunga, ulus-
lararası toplumların Pakistan’a destek olmala-
rı gerektiğini ifade etti.
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Yermuk Kampı’nda 
bir aydır yardım 
dağıtılamıyor
BM Suriye‘de, Filistinli mültecilerin barındığı 
ve kuşatma altında tutulan Yermuk Kampı’n-
da yaklaşık bir aydır yardım dağıtılamadığını 
duyurdu.Birleşmiş Milletler Filistinli Mülte-
cilere Yardım Kuruluşu  (UNRWA) Sözcü-
sü Chris Gunness, yaptığı yazılı açıklamada, 
Yermuk Kampı içinde son yardımı dağıt-
malarından bu yana bir ay geçtiğini belirtti. 
Kampta yardım dağıtımının tekrar başlatıl-
maması halinde Ramazan ayı içinde Filistin-
li mültecilerin,  özellikle de çocukların ölüm 
tehlikesi altında olduğu bildirildi.

‘Geri Kabul’ mülteci şartı 
için istisna
Türkiye, AB ile Geri Kabul Anlaşması’nı 
vize muafiyetine bağladı. Önümüzdeki üç 
yıl boyunca anlaşma sadece Türkiye’nin iki-
li protokolü olan ülkelerle sınırlı olacak, vize 
muafiyeti verilmezse Türkiye anlaşmayı fes-
hedebilecek. Ayrıca Türkiye, AB ile vardığı 
anlaşma sayesinde, doğu ülkelerinden ge-
lenlere ‘mülteci’ statüsü vermemeye devam 
edecek. Bu da anlaşmadan bağımsız şekilde 
Türkiye’de mülteciler için oluşan belirsiz du-
rumun sürmesi anlamına geliyor.
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Hollanda’da oturum için 
vaftiz oluyorlar!
Hollanda’daki kiliselere vaftiz edilmek için 
başvuru yapan mültecilerin sayısının endi-
şe verecek derecede arttığı belirtiliyor. AD 
gazetesinde çıkan bir haberde son dönemde 
kiliseye gelerek vaftiz olmayı istediğini belir-
ten İran ve Afgan mültecilerin sayısında artış 
yaşanıyor.Yılda ortalama 250 mültecini vaftiz 
olmak için kiliseye başvurduğu belirtilen ha-
berde bunun arkasındaki nedenlerin başında 
Hollanda’da oturum almak isteğinin yattığına 
vurgu yapılıyor.

Mülteciler için 186 
milyon dolar acil 
yardıma ihtiyaç var
Birleşmiş Milletler (BM), Afrika’daki gıda 
kıtlığı nedeniyle kıtada bulunan 800 bin mül-
teci için acil yardım çağrısında bulundu. BM 
Cenevre Ofisi’nde düzenlenen ortak basın 
toplantısında, Dünya Gıda Programı (WFP) 
Başkanı Ertharin Cousin ve BM Mülteciler 
Yüksek Komiseri Antonio Guterres, Afrika 
kıtasındaki mültecilerin yıl sonuna kadar gıda 
ihtiyacının karşılanması amacıyla 186 milyon 
dolar acil yardım talebinde bulundu.

Iraklı mülteci sayısı 1 
milyon 200 bini geçti
Ülkeyi kasıp kavuran şiddet dalgasının etki-
siyle evlerini terk etmek zorunda kalan Irak 
vatandaşlarının sayısı 1 milyon 200 bini geçti. 
Açıklamayı, insani yardım konularında BM 
Genel Sekreteri Valerie Amos yaptı.
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Dernek Genel Faaliyetleri
Derneğimiz, 

•	 Mülteci ve sığınmacılara hukuki destek,

•	 Mülteci ve sığınmacıların sosyal durumlarını iyileştirme ve korunma altına alınmasını sağlama,

•	 Mültecilerle ilgili eğitim, seminer, konferans vb. etkinlikler düzenleme,

•	 Mültecilerle ilgili mevzuat ve hukuk çalışmalarına katılma, destek verme,

•	 Yayınlar, raporlar ve sosyal faaliyetler ile mülteciler hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirmeyi 
artırma alanlarında faaliyet göstermektedir.

Türkiye’de mültecilerin barınma, giyecek, yiyecek gibi ihtiyaçlarını karşılayan pek çok dernek ve 
yardım kuruluşu bulunduğu halde doğrudan hukuki destek sağlayan bir sivil toplum kuruluşu 
neredeyse yok gibidir. Dernek kuruluş amaçlarından olan hukuki destek, dernek faaliyetlerinin 
de en önemli kısmını oluştururken mültecilerin haklarına kavuşması gıda ya da giyeceğe ulaşması 
kadar önemlidir.

Bu anlamda havalimanlarında bekletilen ya da ülkeye girişine izin verilmeyerek geri gönderilme-
ye çalışılan başvuruculara dernek avukatları tarafından acilen ve olay yerinde müdahale edilmiş, 
yazışmalar ve dava takipleri ile ülkeye girişleri ya da güvenli şekilde geri dönüşleri sağlanmıştır. 
Yine geri gönderme merkezlerinde tutulan ve derneğimize başvuruda bulunanlar için idari göze-
tim kararlarına, sınır dışı etme kararlarına karşı hukuk yollarına başvurularak takibi sağlanmış ve 
başvurucuların haklarını kazanması için hukuki destek verilmiştir.

Faaliyetlerimiz...

d e r n e k  h a b e r
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Teşkilatlanmanın Sağlandığı İller: 
İstanbul, Adana, Aksaray, Ankara, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Kayseri, 
Kilis, Konya, Mersin, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Van

Göç yolları üzerinde bulunan ve tarihi itibariyle mültecilere ve göçmenlere yabancı olmayan Tür-
kiye, ne yazık ki kanunlarında ve bir iltica sistemi oluşturmada konuya yabancı kalmıştır. Dağınık 
ve idareye geniş takdir hakkı tanıyan mevzuat 2014 yılı Nisan ayındaki Yabancılar ve Uluslarara-
sı Koruma Kanunu ile sistematik hale gelse de Türkiye’de gerek kanunun uygulanmasında gerekse 
Suriye savaşı ile birlikte milyonları bulan sayı nedeniyle en görünürhale gelen mültecilik sorunu 
yetkililer ve halk tarafından bilinmemektedir. Derneğimiz bunun farkında olarak, insan hakları 
ihlallerinin yaşanmasını önlemek, toplumla ve mülteciler arasında uyumu ve kanun uygulayıcıla-
rın bilinçlendirilmesini sağlamak için ilgili kurum ve kişilerle görüşmeler ve işbirliği yapmıştır. Bu 
kapsamda yapılan ziyaretler;

Göç İdaresi Müdürlüğü 
Ziyareti
Nisan 2013’te yürürlüğe giren Yabancılar ve 
Uluslararası Koruma Kanunu ile kurulan 
Göç İdaresi Müdürlüğü’ne çeşitli tarihlerde 
ziyarette bulunuldu. Göç İdaresi Müdürü 
Sayın Atilla Toros ileMart ayında yapılan ilk 
görüşmede kanunun getirdiği yenilikler ve 
beklentiler, Türkiye’nin son yıllarda bir göç 
ülkesi haline gelmesi, Türkiye’yi onu gele-
cekte bekleyen sorunlar üzerinde konuşuldu. 
Kanunun hazırlanmasından bugüne kadar 
her aşamanın içinde yer aldığını söyleyen To-
ros, kanunun hazırlık sürecinde sivil toplum 
kuruluşları ile birlikte çalıştıklarını, düzenli 
olarak yapılacak Göç Danışma Kurulu’nda 
sivil toplum kuruluşlarının da bulunacağını, 
doğrudan yaşam hakkını ilgilendiren mülte-
cilik sorununun çözümünde devlet kadar sivil 
toplum kuruluşlarına da büyük görevler düş-
tüğünü belirtti. Derneğimizin mülteciler için 
yapacağı çalışmaların önemine dikkat çeker-

ken, sadece mültecilik değil göç sorunun da 
üzerinde dikkatle durulmasını, derneğimizin 
de daha büyük ve küresel çapta çalışmalar 
yapmasını ümit ettiğini aktardı.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanu-
nu’nun getirdiği bütün olumlu değişikliklere 
rağmen, yerleşik hale gelen hatalı uygulamalar 
ve kanun uygulayıcılarının yeterli bilgiye sa-
hip olmaması pek çok sorunu da beraberinde 
getirdi. Derneğimizin hukuki destek sağladı-
ğı pek çok başvuruda karşılaştığımız sorunları 
aktarmak ve çözümleri hakkında görüşmek 
üzere Ekim ayında yapılan diğer ziyarette gö-
rüşmede havalimanlarında avukatların başvu-
rucular ile görüşmesinin engellenmesi, iltica 
başvurularının kabulünde çıkarılan zorluklar, 
geri gönderme merkezlerinin durumları ve 
uygulamadaki diğer sorunlar iletildi.
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Göç İdaresi Müdürü Toros bu görüşmede, ka-
nunun geçiş sürecinde olduğunu, iş yükünün 
mülteci sayısının ve Suriye’de yaşanan olaylar 
nedeniyle çok fazla olduğu, kanunun uygula-
ma yönetmeliğinin çıktığını ve Emniyet Mü-
dürlüklerinden teslim işlemlerinin Ocak 2015 
itibariyle yapılacağını, böylece karşılaşılan pek 
çok sorunun da çözüme kavuşturulacağını 
iletti. Sorunların çözümünde, tıpkı kanunun 
hazırlık sürecindeki gibi sivil toplum kuruluş-
larının desteğine ihtiyaç bulunduğunu belir-
ten Toros’a mültecilere yönelik insan hakları 
temelli bakışı ve sivil toplum kuruluşları ile 
koordineli çalışmaları dolayısıyla teşekkürün 
ardından ederek ziyareti sonlandırıldı.  

Göç İdaresi Müdürlüğüne yapılan ziyaretler 
esnasında Genel Koordinatör Hasan Basri Ka-
rakuş ile görüşme gerçekleştirildi. Yeni kanun 
ile Geri Gönderme Merkezleri’nin işletilme-
si ve yönetiminin Göç İdaresi’ne geçeceğinin, 
ancak bu süreçte merkezlerde yaşanan sorunla-
rın, kapasite yetersizliğinin, kötü muamelelerin 
olduğu iletildi. Karakuş, kanunun uygulanması 
ile birlikte yönetim anlayışının değişeceğini, 
sivil memurların güvenlik endişesi yerine insan 
hakları temelli yaklaşacağını, geri gönderme 
merkezlerinin Göç İdaresi ve Kızılay tarafın-
dan işletilmesi ile birlikte sorunların çözüme 
kavuşacağını belirtti.

TBMM İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonu 
Ziyareti
Derneğimiz TBMM İnsan Hakları İnceleme 
Komisyonu’na bir ziyaret gerçekleştirerek ko-
misyon başkanı ve Sakarya milletvekili Ayhan 

Sefer Üstün ile görüşüldü. Görüşmede, Der-
neğimizin kuruluşu ve faaliyetleri hakkında 
bilgi verilirken Nisan ayında uygulanmaya 
başlanacak Yabancılar ve Uluslararası Koru-
ma Kanunu, Suriyeli mülteciler ve kampların 
durumu, geri kabul anlaşması ile ortaya çıka-
cak yeni sorunlar üzerinde konuşuldu ve sivil 
toplum kuruluşları ile TBMM İnsan Hakları 
İnceleme Komisyonu arasında işbirliği sağ-
lanması ve ortak çalışmaların arttırılması te-
mennisinde bulunuldu.

Meclis Mülteciler Alt 
Komisyonu’na Ziyaret
Derneğimiz, Şubat ayında gerçekleştirdiği 
TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyo-
nu ziyaretinin ardından Mülteciler Alt Ko-
misyonu’nu ziyaret etti. TBMM Mülteciler 
Alt Komisyon Başkanı ve Kilis milletvekili 
Ahmet Salih Dal, yapılan görüşmede derne-
ğimiz ile ilgili bilgi verilirken; Başkan Dal, 
komisyon olarak Aydın ve İzmir illerindeki 
sahil kasabalarını ve balıkçıları ziyaret ede-
ceklerini, teknelerle yapılan insan kaçakçılığı 
hakkında yerinde gözlem ve denetim yapıp, 
sorunlara çözüm üreteceklerini aktardı. Ger-
çekleştirecekleri ziyarette bölgedeki mülteci 
derneklerini de davet ettiklerini, bundan son-
ra da ziyaretlerinde sivil toplum kuruluşları 
ile birlikte hareket edeceklerini, derneğimizle 
de benzer çalışmaların yapılacağını belirtti.
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Atatürk Havalimanı 
Valisi Ziyareti
Ülkeye giriş ve sınır dışı işlemlerinin adresi 
olan Atatürk Havalimanı’nda kanunun uy-
gulanmasında ve avukata erişimde yaşanan 
sorunları dile getirmek üzere Derneğimiz 
24.06.2014 tarihinde Atatürk Havalimanı 
Valisi Sayın Celalettin Yüksel’e ziyarette bu-
lundu. Ziyarette, dernek faaliyetleri hakkında 
bilgi verildi ve dernek avukatlarının havali-
manında yaşadığı sıkıntılardan bahsedilerek, 
bu durumun bir mültecinin/sığınmacının ha-
yatına mal olabileceği ve bunun için gerekli 
çözüm önerileriVali Yüksel’e iletildi.

Daha sonra, 13.10.2014 tarihinde yapılan gö-
rev değişikliği ile Atatürk Havalimanı Mülki 
İdare Amiri olarak tayin edilen Sayın Meh-
met Türk’ü makamında ziyaret ederek yeni 
görevine gelmesini tebrik edildi. Ziyarette, 
havalimanları geçiş bölgesinde tutulan ve ül-
keye girişine izin verilmeyen yabancı ve mül-
tecilerin, hukuki yardım talebinde bulunanla-
ra ulaşmanın engellendiği, ancak her mülteci 
ve yabancının avukata ulaşma ve hukuki yar-
dımdan yararlanma hakkının bulunduğu be-
lirtilirken, yeni kanundaki düzenlemeler ve 
sorunun çözümü noktasındaki önerilerimiz 
Vali Türk’e iletildi. Vali Türk, konuyla yakın-
dan ilgilenirken söz konusu alan hakkında 
geçişin güvenlik açısından engellendiği, an-
cak sorunun çözümü için alternatif bir seçe-
nek oluşturmaya çalışacaklarını iletti.

“Savaşın Mağdur Ettiği 
Kadınlar”
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) 
tarafından 10-12 Kasım tarihlerinde Gazian-
tep’te ‘Savaşın Mağdur Ettiği Kadınlar’ adlı 
uluslararası paneli düzenlendi. Yerli ve yaban-
cı birçok sivil toplum kuruluşunun temsilcile-
rinin yanı sıra derneğimiz de savaşın mağdur 
ettiği kadınların mültecilik sorunlarına dikkat 
çekmek üzere panele katıldı.

Üç günlük programda panel ve oturumların 
yanı sıra Nizip’te bulunan konteynır ve çadır 
kentler ziyaret edildi. Savaşın en büyük mağ-
duru olan kadınlar ve çocukların sorunlarına 
çözüm için pek çok sivil toplum kuruluşunu 
bir araya getiren panel, kamp ziyareti ile daha 
somut hale geldi.

“Mültecilik Sorunu” 
Milletvekillerine Sunuldu
Derneğimiz, 19.06.2014 tarihinde 40 mil-
letvekilinin yanı sıra sivil toplum kuruluşu 
üyelerinin de katıldığı ve Ankara Vilayetler 
Evi’nde düzenlenen kahvaltıda mültecilerin 
yaşadığı sorunlara dikkat çekerek derneğin 
faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Dernek baş-
kanı Av. Uğur Yıldırım yaptığı konuşmada, 
yeni kanunun getirdiği önemli değişiklikler 
üzerinde dururken asıl olanın kanunun uy-
gulanması olduğu, bu anlamda bürokratik ve 
siyasi engellerin aşılmasında ve mültecilerin 
sorunlarının çözümünde milletvekillerimizle 
sivil toplum kuruluşlarının koordineli çalış-
ması gerektiğini belirtti ve bu konuda millet-
vekillerinden destek alındı.
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İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü Yabancılar 
Şube Müdürü Ziyareti
Türkiye’nin en fazla göç alan ve en fazla yabancı 
barındıran illerinden olan İstanbul’da, yabacı-
ların karşılaştıkları sorunlar ve iltica sistemin-
de yaşanan aksaklıklarla ilgili görüşmek üzere 
derneğimiz İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ya-
bancılar Şube Müdürü’nü ziyaret etti. İkamet 
izinleri, öğrencilerin ikamet ve sigorta sorunları, 
güvenlik tahditleri hakkındaki uygulamada edi-
nilen bilgiler aktarılırken, hak ihlallerinin önüne 
geçmenin devlet güvenliği açısından da önemli 
olduğu vurgusu yapıldı. Özellikle geri gönder-
me merkezleri ve havalimanlarında yaşanan so-
runlar da aktarılırken devlet kurumları ile sivil 
toplum kuruluşlarının birlikte hareket etmesi-
nin önemi üzerinde duruldu. 

Diyanet İşleri Başkanlığı 
Ziyareti
22 Ekim Çarşamba günü, Derneğimiz, Di-
yanet İşleri Başkanı Sayın Prof. Dr. Mehmet 
Görmez’i makamında ziyaret etti. Özellikle 
Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adana, 
Hatay, Ankara ve İstanbul illerinde son aylar-
da meydana gelen Suriyeli mülteciler ile ilgili 
ortaya çıkan sorunların, yaşanan kötü olayların 
tekrar etmemesi, toplumsal uyumun sağlan-
ması için yapılacak ortak çalışmalar hakkında 
fikir alışverişinde bulunuldu. Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nın ve din görevlilerinin mültecilik 
ve sorunları hakkında yerel halk ve yönetim-
lerle daha etkin iletişim sağlaması, gerginlikle-
rin önlenmesi için alınacak tedbirler hakkında 
karşılıklı fikirler paylaşımda bulunuldu.

Diyanet İşleri Başkanı Sayın Görmez de adı 
geçen illerdeki çalışmalar ve son günlerde Su-
ruç’a yaşanan göç ile ilgili konularda derne-
ğimize bilgilendirmede bulundu. Türkiye’nin 
üzerine düşen sorumluluğu en iyi şekilde 
yerine getirmeye çalışırken, Diyanet İşleri 
Başkanlığı bünyesinde mültecilere yönelik 
özel çalışmalar yapıldığı, Suriyeli mültecilerin 
ağırlıklı olarak yaşadığı yerlerde bizzat onlara 
yönelik hutbe ve vaazlar yapıldığı bilgisini de 
aktaran Görmez, Türkiye’de bulunan kamp-

lar ve geri gönderme merkezleri hakkında 
ayrıntılı sorular sorarak derneğimizden bilgi 
aldı. Önümüzdeki günlerde, Türkiye’de bu-
lunan bütün mülteci ve yabancıları kapsayan 
kampanya ve çalışmalar ile geri gönderme 
merkezlerini de kapsayan ziyaretlerin gerçek-
leştirilmesi için Diyanet İşleri Başkanlığı ile 
derneğimizin ortak çalışmalar yürütmesi üze-
rinde görüşülerek ziyaret tamamlandı.
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Mültecilik sadece Türkiye’de değil bu yıl itibariyle 45 milyon insanın yerinden edilmiş olması ile 
dünyanın en önemli sorunu haline gelmiştir. Bu sorunun çözümü ve geniş kitlelere ulaşmasında en 
önemli etken olarak üniversiteler ve akademi önem kazanmaktadır. Derneğimiz üniversiteler ile 
mültecilikle ilgili hukuk klinikleri oluşturma, seminer ve paneller düzenleme, doktora ve yüksek li-
sans programlarını desteklemek gibi ortak çalışmalar yapmaktadır. Bu anlamda;

İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi ile 
“Mültecilik” Hukuk Kliniği
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deka-
nı Prof. Dr. Adem Sözüer ve akademisyenler-
le yapılan görüşmelerde mültecilik alanında 
yapılan çalışmalar kadar alandaki hukukçula-
rın azlığı güncel bir sorun olarak ele alınırken 
çözüm olarak üniversite bünyesinde “mülte-
cilik hukuk kliniği” oluşturulması kararlaştı-
rıldı. Derneğimizin saha çalışmaları açısın-
dan doğrudan destek vereceği klinikte hukuk 
öğrencilerinin mültecilik hukuku üzerinde 
uzmanlaşması ve pratikte tecrübe kazanması 
amaçlanıyor.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile 
mültecilik alanında çalışacak öğrencilerin 
yüksek lisans, doktora gibi programlarda des-
teklenmesi, yeni programlar açılması, seçmeli 
dersler konulması ve daha fazla kişiye bu so-
runun anlatılması için konferanslar ve sem-
pozyumlar düzenlenmesi üzerinde de görü-
şüldü. 

İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Ziyareti
Derneğimizin faaliyetlerinin en büyük des-
tekçilerinden olan İstanbul Bilgi üniversite-
si Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgut 
Tarhanlı’ya ortak çalışmaların planlanması 
için ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarette, üniver-
sitede mültecilik ile ilgili doktora çalışmaları-
na destek verilmesi, dernek ile üniversitenin 
ortak seminer ve panel düzenlemesi ve göç 
araştırma merkezinin faaliyetlerine katılım 
konuları görüşülerek takvim belirlendi.

Koç Üniversitesi Ziyareti
MiReKoc ile Türkiye’deki en önemli göç araş-
tırmaları merkezlerinden birini bünyesinde 
bulunduran Koç Üniversitesi’ne dernek ola-
rak ziyarette bulunuldu. Merkez (MiReKoc) 
başkanı Prof. Dr. Ahmet İçduygu ile gerçek-
leştirilen derneğin çalışma alanları üzerinde 
konuşulurken Prof. Dr. İçduygu, derneğin 
mültecilere sağladığı hukuki yardımın, Tür-
kiye’de başka hiçbir dernek tarafından yerine 
getirilmediğini ve bu konuda önemli bir açığı 
kapattığını iletti.   
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Derneğimiz Uluslararası 
Suç ve Ceza Film 
Festivali’nin Sponsoru

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin 
4’üncüsü düzenlediği Uluslararası Suç ve 
Ceza Film Festivali’nin “Herkes için adalet” 
ana fikriyle başlattığı ve akademi ve sinema 
dünyasını ortak platformda buluşturan fes-
tivalin bu yılki konusu “Göç” olarak belirle-
nirken derneğimiz de festivalin sponsorları 
arasında yer aldı.

6-11 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen fes-
tivalde göç ve mültecilikle ilgili 30 film sine-
maseverlerle ücretsiz olarak buluştu. Festival 

kapsamında ayrıca mültecilik üzerine sunum-
ların yapıldığı akademik program da düzenle-
nirken dernek başkanımız Av. Uğur Yıldırım 
“Türkiye’de Mültecilik Sorunu ve Sorunun 
Kaynakları” başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Oxford Üniversitesi 
Öğrencilerinin Ziyareti
Oxford Üniversitesi Göç Çalışmaları Mer-
kezi’nden gelen 16 kişilik öğrenci heyeti der-
neğimize ziyarette bulundu.  Farklı ülkelere 
mensup öğrencilerin bulunduğu heyet, dün-
yada göç, göçü doğuran sebepler, göçmenlik 
ve mültecilik alanında yaptıkları çalışmalar 
hakkında tek tek bilgi verdiler. Heyetle yapı-
lan görüşmede derneğin çalışmaları ve 2014 
yılı itibariyle uygulanmaya başlanan Yabancı-
lar ve Uluslararası Koruma Kanunu hakkında 
bilgilendirmede bulunuldu. Heyetin Suriyeli 
mülteciler ve Türkiye’nin mültecilere karşı tu-
tumu, mülteciler hakkında uygulanan kanun 
ve başvurulan hukuk yolları hakkındaki soru-
larına da cevap verildi.
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Polis Akademisi 
Güvenlik Bilimleri 
Enstitüsü Ziyareti
Yabancılar ve mültecilerin idari ve hukuki 
işlemlerinde görev alan emniyet güçlerinin 
kanun hakkında bilgilendirilmesi ve uygu-
lamada özellikle hukukçuların karşılaştıkları 
sorunların önüne geçilebilmesi amacıyla Polis 
Akademisi’nde Yrd. Doç. Dr. Mehmet Öz-
kan’ı ziyaret ettik. Havalimanları, geri gön-
derme merkezleri ve yabancılar şubelerinde 
mültecilerin ve avukatların polislerle yaşa-
dıkları sorunlar, kanunun uygulanmasında 
polislerin idarenin takdir yetkisini önceleme 
sorunu gibi hususlar üzerinde görüşüldü. Po-

lis akademisi bünyesinde Yabancılar ve Ulus-
lararası Koruma Kanunu hakkında eğitimler 
verilmesi, yabancılar şubede çalışan polislere 
bilinçlendirme çalışmalarının yapılması için 
ortak çalışma alanları belirlendi. 

İstanbul Medipol 
Üniversitesi Ziyareti
İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakül-
tesi Anayasa Hukuku Öğretim Üyesi Levent 
Korkut’u ziyaret ederek insan hakları ve mül-
tecilik hakkındaki çalışmaları konusunda bilgi 
aldık. Ayrıca ortak çalışma yapmak, çalışma-
lara katkı sağlayacak diğer akademisyenlerle 
iletişime geçmek hususunda görüştük.  

Derneğimiz mültecilerin haklarının savunulması ve hukuki başvuru yollarında destek olma ama-
cıyla hareket ederken, bunu gerçekleştirmek üzere hukukçular ve uzman avukatlarla havaalanı, 
geri gönderme merkezleri ve yabancılar şubesinde acil müdahalelerde bulunmakta ve dava açılması 
ve takibi süreçlerini yürütmektedir. Aynı zamanda alanda çalışan hukukçuların eğitimleri için de 
eğitim faaliyetleri yürütmektedir.

Mültecilik Kavramları ve 
İltica Mevzuatı Eğitim 
Semineri
Toplumda bilinçlendirmeyi arttırmak ve hu-
kukçular, öğrenciler ve gönüllülere bilgi sağla-
mak amacıyla ilk eğitim seminerini 12 Nisan 
Cumartesi günü gerçekleştirdi. Seminerde 
“iltica sistemindeki kavramlar”, iltica sistemi-
ne ilişkin “mevzuat” ve “ pratikte karşılaşılan 
sorunlar” ile ilgili sunum yapıldı. 18 farklı 
ilden katılımcının bulunduğu seminerde, ilk 
olarak dernek başkanı Av. Uğur Yıldırım’ın 

konuşmasının ardından dernek avukatların-
dan Aybüke Ekici sunumu gerçekleştirdi.
Hukukçular, öğrenciler, avukatlar, mülteci-
ler ilgili sorunların çözümünde aktif rol alan 
ve Gaziantep, Aksaray, Nevşehir, Konya ve 
Samsun’un da aralarında bulunduğu 18 farklı 
şehirden gelen Sivil Toplum Kuruluşu yetki-
lilerinin katılımı ile yapılan seminerde yaşa-
nan hak ihlalleri ve diğer sorunlar hakkında 
ilgililerden doğrudan bilgi alınarak, etkin ve 
acil çözümün sağlanması, iletişim ağının ku-
rulması ve iller arası koordinasyon sağlanması 
konularında kararlar alındı.
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Yabancıların 
Uygulamada 
Karşılaştıkları Sorunlar 
Eğitim Semineri
Derneğimizin eğitim seminerlerinden ikincisi 
15 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirildi. Av. 
İbrahim Ergin’in yaptığı sunumda yabancıla-
rın karşılaştığı en temel iki sorun olan; ülke 

içerisinde herhangi bir şekilde (legal/illegal) 
bulunan yabancının sınır dışı edilmesi ile ya-
bancının havalimanı ya da sınır kapılarında 
ülkeye giriş gerçekleştirememesi ana başlık-
ları altında uygulamada karşılaşılan sorunlar 
anlatıldı. Geri gönderme merkezleri, hava-
limanları ve emniyet müdürlüğü yabancılar 
şube müdürlüklerinde karşılaşılan olaylar, 
dernek faaliyetlerinde görev alan diğer avu-
katların da anlatımıyla katılanlara aktarıldı. 
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Uluslararası Mülteci Hakları Derneği olarak uluslararası arenada etkin bir biçimde faaliyet gös-
teren, tanınan ve bilinen bir dernek olunması için çalışmalar yapmaktır. Bu bağlamda derneğin 
ileriye ilişkin faaliyet planında, İnsan Hakları ve Mülteci Hakları alanında yurt dışında aktif bir 
şekilde faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri ile iletişime geçip ortak çalışmalar yürütmek öncelik-
tir. Daha fazla mülteciye ulaşmak ve haklarını anlatmak üzere İngilizce ve Arapça olarak dernek 
tanıtım broşürleri ayrıca hukuki başvuru yollarını gösteren broşürler hazırlanmıştır. 

Yabancılar ve 
Uluslararası 
Koruma Sistemlerinin 
Mukeyeseli 
Hukuk Özelinde 
Değerlendirilmesi 
Çalışması
Derneğimizin Hukuk Kurulu’nca yürütülen 
mukayeseli hukuk çalışmasında avukat, staj-
yer avukat ve hukuk öğrencileri aktif olarak 
görev almaktadır. Bu çalışma ile mukayeseli 
hukuk özelinde yabancılar ve uluslararası ko-
ruma hukuku çerçevesinde mevcut olan dü-
zenlemelerin tespit edilmesi, sistemlerin işler-
liği, modern bir ölçüt oluşturulması açısından 
muhakeme edilmesi, yerel kanunlaştırma ha-
reketlerinde denenmiş sistemlerin tecrübeleri 
üzerinde gözlem yapma imkânının sağlan-
ması gibi amaçlar hedeflenmektedir. Bu ça-
lışma kapsamında Almanya, Kanada, İsviçre, 
İtalya, ABD, Norveç, Rusya, İngiltere, Güney 
Afrika, Avustralya, Hollanda, Lübnan’ daki 
Yabancılar ve Uluslararası Koruma sistemleri 
incelenmekte ve raporlama faaliyetleri yapıl-
maktadır. 

Göç Mağdurlarına 
Hukuki Destek ve 
Avukatlık Hizmeti
Derneğimizin birincil kuruluş amacı olan göç 
mağdurlarına hukuki yardım ve avukatlık hiz-
meti sağlanması amacı ile başvuruculara danış-
manlık hizmeti sunulmaktadır. Ayrıca gerekli 
görülmesi halinde başvurucu adına adli ve idari 
işlemler de yapılmaktadır.

Bu doğrultuda, mağdur durumdaki başvuru-
cunun uluslararası koruma talebi var ise, bu ta-
lebinin yapılması, ilgili yerlere ulaştırılması ve 
sürecin sonlandırılması konularında yardımcı 
olunmaktadır. Ayrıca uluslararası koruma tale-
binin Göç Müdürlüğü tarafından reddedilmesi 
halinde, red kararının idari yargıya taşınmasın-
dan sonuçlanmasına kadar hukuki destek veril-
mektedir

Yabancı hakkında haksız ve hukuka aykırı şekil-
de uygulanmak istenen sınırdışı kararlarına kar-
şı idari yargı nezdinde itiraz edilmesi ve sürecin 
takip edilmesi hizmeti sunulmaktadır.

Sınırdışı edilmek üzere İdari gözetim altında 
tutulan yabancıların, idari gözetiminin kaldırıl-
ması amacıyla sulh ceza hâkimliklerine başvuru 
yapılması için hukuki yardım sağlanmaktadır.

23

M
Ü

L
T

E
C

İ
 

B
Ü

L
T

E
N

İ



Bunların dışında ayrıca varsa güvenlik tahdit-
lerinin kaldırılması, ikamet problemleri, vatan-
daşlık alınması ve diğer karşılaşılan her türlü 
idari ve adli nedenli mağduriyetlerin giderilmesi 
için hukuki yardımda bulunulmaktadır.  Yapılan 
hukuki destek sadece ulusal mevzuat ve kurum-
lar nezdinde değil, Birleşmiş Milletler ve Komi-
teleri ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi 
uluslararası mercileri de kapsamaktadır.

Derneğimizin birlikte çalışma yaptığı/yap 
cağı uluslararası örgütler:

• UNİCEF 
• UNHCR
• Droit et Justice (Mültecilik Yrd. Örgütü- Fas)
• Human Rights House
• Oxford Üniversitesi (İngiltere)
• Lund Üniversitesi (İsveç)
• IRRI International Refugee Rights Initiative
• Human Right Watch
• International Committee of the Red Cross
• Refugees International

Mülteciye Dokunun!
Dernek avukatları ile Kilis, Hatay-Reyhanlı 
ve Suriye-Halep bölgesindeki mülteci kamp-
larını ve yerleşim yerlerini ziyaret edildi. Ki-
lis, Hatay-Reyhanlı’daki konteynır kentler ile 
mültecilere sağlık hizmeti veren sağlık mer-
kezleri ve eğitim merkezlerinin gözlemlen-
diği, mültecilerin yaşadıkları sorunları daha 
iyi anlamak, eğitim ve sağlık imkanlarından 
nasıl yararlandıklarını tespit etmek, barındık-
ları mekanları görerek onlara ve sorunlarına 
“dokunabilmek” maksadıyla yapılan gezide 
Suriye-Halep bölgesinde bulunan Şemmarin, 
Siccu, Bab’us-Selam ve Babu’n-nur IDP (ülke 
içinde yerinden edilmiş kişileri) kampları da 

gezildi. Bölgedeki kampları kuran ve yardım 
çalışmalarını yürüten İHH İnsani Yardım 
Vakfı’ndan bilgi alındı. Mülteci kamplarının 
fiziki olarak iyi durumda olduğu gözlenirken, 
en büyük sorunun eğitim ve sağlık imkan-
larına erişmedeki zorluklar ile savaşın uzun 
süredir devam etmesi nedeniyle oluşan psiko-
lojik etkiler dikkat çekti. Kampların % 80’ini 
kadınlar ve çocuklar oluştururken, konteynır 
kentlerdeki yaşamın nispeten iyi durumda 
olduğu çadır kentlerde ise fiziki yetersizlikler 
nedeniyle daha fazla zorluklarla karşılaşıldığı 
görüldü. Heyet, kamplardaki çocuklarla bol 
bol vakit geçirirken mültecilerle birlikte kon-
teynırlarda akşam yemeğini yedi.  

Somali, Pakistan, 
Lübnan, Macaristan: 
Mültecilik Dünya Sorunu
Mülteci kamplarının yoğun olarak bulundu-
ğu Somali, Lübnan ve Pakistan ile Macaris-
tan’ dernek avukatlarımız tarafından yapılan 
ziyaretlerle sorunları yerinde görerek incele-
melerde bulunuldu.

Afgan mültecilerin %70’ini barındırdığı gibi 
Doğu Türkistan’dan İran ve Hindistan’dan 
da milyonlarca mülteciyi barındıran, bu yük-
sek sayıya rağmen bu sorunla başa çıkabilen 
Pakistan’ın tecrübelerinden yararlanmak için 
Haripur’daki mülteci kamplarını ziyaret ettik. 

Neredeyse kendi nüfusundan fazla mülteci ba-
rındıran, Türkiye’den sonra en çok Suriyeli mül-
tecinin yaşadığı ve on yıllardır Filistinli mül-
tecilere kucak açan Lübnan, açlık, susuzluk ve 
fakirlikle boğuşan ancak devasa mülteci kamp-
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larında umut dağıtan Somali ve Avrupa’nın göç 
yollarında mültecilerin uğrak yeri olan Macaris-
tan’da kamplara giderek gözlemlerde bulunduk. 
Dünyanın en önemli sorunlarından biri haline 
gelen mültecilik için farklı kıtalardan farklı ül-
kelerden mültecilerle bir araya gelerek çözüm 
bulma çalışmaları yürüttük.

Suriye Mülteci Kampları 
Ziyareti
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deka-
nı Prof. Dr. Adem Sözüer, İstanbul Üniversi-
tesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. Abdur-
rahman Eren, Doç. Dr. Kerem Faruk Giray, 
Bilgi Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Lami 
Bertan Tokuzlu, Av. Naim Karakaya ve Me-
dipol Üniversitesi’nden araştırma görevlisi 
Hasan Basri Bülbül ile dernek başkanımız Av. 

Uğur Yıldırım ile birlikte Kilis ve Suriye’de 
bulunan mülteci kamplarını ziyaret ettiler. 
Derneğimiz “mülteciye dokunun” söylemin-
den hareketle, mültecilik alanında çalışmalar 
ortaya koyan akademisyenlerin bizzat bölge-
ye giderek kamp ziyaretleri yapması ve mül-
tecilerin sorunlarına daha yakından bakması 
amacıyla Kilis’deki Elbeyli kampı ile Halep’de 
İman, Babunur, Babuselam, Siccun ve Şem-
marin kampları ziyaret edildi.

Dünyanın en büyük konteynır kentlerinden 
olan Kilis El Beyli Konteynır Kenti’nde heye-
te Kilis Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz tarafın-
dan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Savaşın 
ve mülteciliğin en büyük yaraları açtığı ço-
cuklar ve kadınlarla görüşen heyet, kampların 
fiziki durumlarını, mültecilerin gıda, barınma, 
eğitim ve sağlık gibi haklara nasıl ulaştıklarını 
ve bunların şartlarını yerinde inceledi. 
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Derneğimiz, basın açıklamaları ve sosyal medya hesapları ile,yabancılara ve özellikle Suriyeli 
mültecilere yönelik yazılı ve görsel medyada yapılan yayınlar, haberler ile toplumda oluşturulmaya 
çalışılan algı ve sosyal medyanın gücünün farkında olarak,  mülteciler ve sorunlarına hak temeli 
üzerindenyaklaşılmasını sağlamaktadır. Bu kapsamda; Türkçe, İngilizce ve Arapça twitter ve fa-
cebook hesapları oluşturulmuştur. Binlerce takipçisi olan bu hesaplar üzerinden mülteci, göçmen ve 
yabancılarla ilgili haberler, dernek faaliyetleri ve bilgiler paylaşılmaktadır. Ayrıca, gündeme uygun 
olarak yazılı ve sözlü basın açıklamaları da yapılmıştır. 

• Dünya Mülteciler Günü Basın Açıklaması  “Coğrafya Kaderdir, Mültecilik Değil…”

• Suriyeli Mültecilerin Oy Kullanmaları Hakkındaki  Basın Açıklaması

• Güneydoğuda Yaşanan Gerginliklere Dair Basın Açıklaması

• “Havalimanındaki Keyfi Uygulamalar Son Bulsun!” Basın Açıklaması

• “Umut Tarlasında Ölüm Biçmek!”  Tekne Faciasına Dair Basın Açıklaması

Anadolu Ajansı ile 
Mülteciler İçin Destek 
Ziyareti
Sınır dışı edilmesi ve ülkesine geri gönderil-
mesi halinde yaşamı tehlikeye girecek olan, 
yeni bir umut için teknelerle karanlık yolcu-
luklara çıkan, sığındıkları ülkede yardımsız ve 
kimsesiz kalan mülteciler için en önemli hu-
suslardan biri seslerini duyurabilmektir. Sivil 
toplum kuruluşları ve yetkililerin dahi bilgi 
sahibi olamadığı hallerde basın ve medya ku-
ruluşlarına bilgiler gelmekte, mülteciler ilgili 
sorunlar gün yüzüne çıkmaktadır.

Mültecilerin sorunlarının çözümü noktasında 
basın ve medyanın gücünün farkında olan der-
neğimiz bu kapsamda, Anadolu Ajansı’nı zi-
yaret ederek destek istemiştir. Anadolu Ajansı 
Genel Müdür Yardımcısı Ebubekir Şahin’le 
gerçekleştirilen görüşmede, mülteciler ve ya-
bancılar ile ilgili bilgi akışının paylaşımı, bu 

konudaki haberlerde hassasiyet gösterilmesi, 
hayati önem taşıyan hallerde medya ve ka-
muoyunun sağlanması noktasında Anadolu 
Ajansı’nda beklentilerimizi dile getirdik. Şa-
hin, Anadolu Ajansı’nın son yıllarda göster-
diği büyümeye paralel olarak Türkiye’nin ve 
dünyanın pek çok bölgesinden sürekli haber 
ulaştığını, mülteciler ilgili haberlerde gerekli 
hassasiyet gösterilerek ilgili yerlere iletilmesi, 
kamuoyu oluşturulmasında destek sağlayabi-
leceklerini belirtti.  
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Ramazan Kumanya 
Dağıtımı- Kumkapı Geri 
Gönderme Merkezi
Uluslararası Mülteci Hakları Derneği olarak, 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şu-
besi Kumkapı Geri Gönderme Merkezi’nde 
tutulan 425 mülteci için iftar kumanyası da-
ğıtımı yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden alınan 
izin doğrultusunda Kumkapı Geri Gönder-
me Merkezi’nde bulunan mültecilere iftari-
yelik, iki çeşit sıcak yemek ve tatlıdan oluşan 
kumanya dağıtımı gerçekleştirildi. Pek çok 
farklı ülkeden mültecinin bulunduğu mer-
kezde mültecilerin Ramazan bereketine or-
tak olmak için yapılan kumanya dağıtımının 
yanı sıra merkezde tutulan 25 mülteci çocuğa 
İHH İnsani Yardım Vakfı’nın yetim çocuklar 
için hazırladığı ve içerisinde çikolata ve şe-
kerlemelerin, çocuk dergisi, diş fırçası ve ma-
cunu, sabun, havlunun da bulunduğu yardım 
kolileri dağıtıldı.

Ramazan Kumanya 
Dağıtımı- Adana 
Yabancılar Şubesi Geri 
Gönderme Merkezi
Derneğimizin hukuki süreçlerini takip etti-
ği pek çok mültecinin de bulunduğu Adana 
Geri Gönderme Merkezi’ndeki mülteciler 
için de kumanya dağıtımı yapıldı. Verilen 
yemeklerin sağlıksız olduğu ve yetmediği şi-
kayetlerini ileten mültecilerimize, ramazan 
sonuna kadar kumanya yardımı yapıldı. Tek 
tip kıyafet ve tek öğün yemekle kötü şartlar-
da barındırılan mültecilere kumanya dağıtımı 
ile maddi desteğin yanı sıra onların yanında 
olduğumuz mesajı verilerek manevi olarak da 
destek verildi.
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Haymatlos
Ebubekir Kurban

H aymatlos… En soğuk tanımıyla herhangi bir 
devletin tabiiyetinde bulunmayan, vatansız kim-

seler… Gerçek tanımıyla ise hiçbir ülkede, hiçbir 
şehirde, hatta doğduğu kasabada bile kendini rahat 
hissedemeyen, kimlik belgesi olmadığı için adını ve 
soyadını dahi ispat edemeyen, bazen diken üstünde, 
bazen de bıçak sırtında yaşayan insanlar… Uluslarara-
sı hukukta “mülteci”, “kaçak” ya da “göçmen” gibi ge-
çici durumları ifade eden statülerin sahip olduğu yetki 
ve sorumlulukların hiçbirine sahip olmayan, uluslara-
rası hukukun cümle kapısında bekleyen ve umut eden 
kimsesizler…

Ferit Merikof ’un hikâyesi hem tipik bir vatansızlık 
örneği olması açısından hem de ibret ve hayretle din-
lenen kişisel menkıbelerden olması açısından sıra dışı 
bir hikâye.

Günlerden bir gün, Başbakanlık İnsan Hakları Baş-
kanlığı’nda görevli bir uzman, yakın arkadaşı olan 
gazeteciyi arar. Tuhaf bir çaresizlik tınısı vardır sesin-
de. Bir vatansızın kendisine gelerek devletten yardım 
istediğini, fakat mevcut mevzuatta konuya iç açıcı bir 
çözüm getirecek hükümlerin bulunmadığı, istisnai 
vatandaşlık statüsünün şartlarını zorlayacaklarını ama 
bu sırada belki gazetecilerin daha başka şekilde bu va-
tansıza yardım edebileceklerini düşündüğünü anlatır. 

Gazeteci vatansızla bir röportaj yaparsa, hiç değilse 
onun geçimine kefil olacak birileri çıkabilir ayrıca bu 
vatansızlar konusuna kamuoyunun dikkati çekilebilir-
di ona göre.

Gazeteci konuya oldukça yabancıdır. Ancak şahit ol-
duğu bu trajedi, duyarsız kalınacak gibi değildir. İki 
saat sonrası için randevu vererek vatansızla görüşmeye 
karar verir.

Bir buçuk saat sonra vatansız çıkagelir gazetecinin 
ofisine. 

Omuzları çökük; gözlerinden çaresizlik okunan bu in-
san bir umut aramaktadır tanıştığı her yeni yüzde. Her 
halinden bellidir bu.

Gazeteci, randevusuna dayanamayıp yarım saat önce 
gelen bu vatansız, yersiz yurtsuz insanın çaresizliğini 
tam kalbinde hissetmiş ve artık vazife icabı değil, bir 
insan olarak ne yapabileceğini düşünmeye başlamıştır. 

Ses kayıt cihazının düğmesine basıldığı an, ortaya dö-
külen dram, dünya üzerinde binlercesi bulunan hay-
matlosların da hazin hikâyelerinin bir parçasıdır artık.

Adı Ferit Merikof. 55 yaşında.

Gürcistan doğumludur Ferit Merikof. Aslen Azeridir.

İlk ve ortaokulu Gürcistan’da okuduktan sonra Bakü 
Devlet Üniversitesi Kütüphanecilik bölümüne kaydını 
yaptırır. Ancak burayı 3. sınıfta bırakır. 1979’da Mos-
kova’da Maksim Gorki Edebiyat Enstitüsü’nü bitirir.

1982–1987 yılları arasında Moskova’da çalışır hay-
matlos. 1987’de tekrar Bakü’ye döner. Sovyetlerin çö-
küşü arifesinde Bakü’dedir.

Elçibey’in devrilmesine kadar Azerbaycan’da gazete-
cilik ve kültür müşavirliği yapar.

1993’de Mart ayında Antalya’da I. Türk Devletleri 
Dostluk ve Kardeşlik Kurultayına Azerbaycan’ı tem-
silen katılır.

Dönüşte Azerbaycan’da darbe patlak vermiştir.

KGB ajanları Merikof ’u gözaltına alırlar. Orada “Sana 
istediğin vatandaşlığı vereceğiz, ancak sen de bizim is-
tediğimiz yazıları yazacaksın” derler.

Merikof ise, içinde öfkesini dile getiren, yer yer haka-
retler içeren bir yazı yazarak Gürcistan’a kaçar.

Gürcistan vatandaşı olmak için çabaladıysa da, Gür-
cistan’da doğmak dışında Gürcistan vatandaşlığı için 

d e n e m e
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hiçbir şarta sahip değildir.

Köyünde anne ve babasıyla yaşarken köyün muhtarı, 
ona sık sık statüsünü hatırlatarak vatandaşlık hakkını 
kazanması gerektiğini telkin etmiştir.

Uzun mücadelelerden sonra Gürcistan vatandaşı ol-
mayı başarır.

Daha sonra, Azerbaycan’da daha önce yaptığı görevler 
dolayısıyla, Bakû’den tehditler almaya başlar. Gürcis-
tan hükümeti bu baskılar üzerine “Sen nasıl vatandaş 
olursun” diyerek pasaport vermez Haymatlos’a.

Uzun görüşmelerden sonra “Hangi ülkeye gitmek 
istersen oraya göndeririz” derler. ‘Türkmenistan’ der 
Merikof; ancak “Hayır orası olmaz” cevabını alır yet-
kililerden. “Azerbaycan’ı yaz” derler. Merikofda for-
malite icabı yazar.

Yurt dışına çıkarılma süreci 1,5 sene kadar sürer. 

Azeri hükümeti talebi kabul etmeyince 2000 yılında 
Gürcistan devleti Merikof ’la birlikte iki kişi için fer-
man çıkarır.

Bundan sonra da uluslararası vatansızlara yönelik 
kimlik verirler.

Merikof 2000 yılında İran üzerinden Türkiye’ye giriş 
yapan Merikof “O zamandan beridir buradayım” diye 
sözü bitirir. 

Gazeteci neye uğradığına şaşırmıştır; hayatı boyunca 
karşılaştığı en karmaşık ve en hazin kişisel menkıbedir 
bu. Her şeye rağmen Merikof röportajını yayınlamaya 
kararlıdır.

Bu söyleşinin ardından Merikof sırra kadem basar. 
Röportajın yayınlanmasının ardından birçok kişi ga-
zeteciye ulaşarak Merikof ’a yardım etmek istedikleri-
ni söyler. Ancak, Merikof ortalarda yoktur.

Aradan yıllar geçer. Gazeteci Merikof ’u çoktan unut-
muştur.

Üç yıl sonra ansızın Merikof çıkagelir. Gazeteciye 
ulaşır hemen. Bu süre içerisinde Azerbaycan’a kaçak 
giriş yaptığını anlatır. Derdi çoktur haymatlos Meri-
kof ’un. Ailesini özlemektedir mesela. Onların geçimi, 
yaşadıkları yerdeki kimsesiz hallerinden dolayı keder 
yüklüdür o şimdi. Hasretin verdiği yorgunluk ve yıl-
gınlık birçok işini ve zihnini sekteye uğratacak kadar 
derin ve karmaşıktır.

Gazeteci birkaç arkadaşı ile birlikte Merikof ’un du-
rumuyla bizzat ilgilenmeye karar verir. Üç yıl önceki 
röportajdan sonra Haymatlos’a yardımda bulunmak 
istediğini söyleyen kişilerle irtibata geçer önce. Daha 
sonra hayır kurumlarının kapıları çalınır. Bir taraftan 
da, mümkün olabileceği yönünde pek bir işaret görün-
meyen “istisnai vatandaşlık” yerine, onun kadar olmasa 
da bir süreliğine ve bir nebze rahatlatacak bir çözüm 
olan oturma izninin alınması için gerekli resmi prose-
düre başvururlar.

Vatansızlık öyle boşlukta öyle aciz bir haldir ki, ulusal 
ya da uluslararası geçerliliği olan herhangi bir kimli-
ğiniz olmadığı için bir hayırsever tarafından sizin adı-
nıza bankaya yatırılan parayı dahi tahsil edemezsiniz. 
İspat edemezsiniz çünkü o kişi olduğunuzu. Yaşadı-
ğınız yeri tarif edemezsiniz, kimseyi inandıramazsınız 
orasının neresi olduğuna. Eşiniz ya da çocuklarınız 
üçüncü kişiler için resmen bir şey ifade etmez. İşte 
Merikof da tüm bu sıkıntıları gazeteci arkadaşlarının 
çabalarıyla savuşturmaya çalışır. Tabi bunu ne kadar 
başarabilirse…

Aylar süren uğraşlar sonunda gazetecinin bürokratik 
bağlantılarını kurmasıyla kolaylaşan oturma izni Me-
rikof için alınır. Merikof mahcuptur. Çünkü hem bu 
aslında hiç tanımadığı insanlara yük olduğunu düşün-
mektedir hem de böyle bir izni tek başına asla ala-
mayacağını bildiği için minnet duygularını tam olarak 
ifade edememektedir.

Oturma izni çölde çay gibi gelmiştir Haymatlos’a. 
Artık “muhatap”tır kendisi. Bulunduğu yerden ayrıl-
masına izin verilmese de yine de bulunmaz nimettir 
muhatap kabul edilmek. Üstelik yeniden başvuruda 
bulunduğu vatandaşlık için uhdesinde bulundurması 
gereken, işlerini çok daha kolaylaştıracak belgelerden 
birini elde etmiştir işte.

Tedirgin şair, umutsuz insan Haymatlos’un hazin 
hikâyesi, bir çeşit mücadele öyküsüdür aslında. İn-
san kalma ve insan olma mücadelesi. Annesini özler, 
kalbine, çocukluğuna dönmek ister. Her şeye rağmen 
mücadele eden, bir süre sonra mücadele etmek için 
yaşayan bir adam haline gelen Merikof şu anda vatan-
daşlık başvurusunun neticesini beklemektedir. 

Bir yandan da bu şayan-ı gıpta mücadelesine bir nüve 
daha katarak Türkiye’de köklerini aramakla meşgul-
dür.
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“Ve onlardan önce o yurda yerleşen imana sarılanlar kendilerine göç edip gelenleri severler ve onlara 
verilenlerden ötürü göğüslerinde bir ihtiyaç duymazlar. Kendilerinin ihtiyaçları olsa dahi, onları öz 
canlarına tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar umduklarına erenlerdir.” 

Haşr Suresi, 9

Mülteciyi Muhacir, 
Nefsini Ensar 
Bilenlere Dair...
Nihat Nasır

d e n e m e
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B irleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği’nin hazırladığı rapora göre 

2013 yılı itibariyle 51.2 milyon mülteci var. 

2014 yılının son çeyreğine girdiğimizi düşü-
nürsek eğer bu rakamın çok daha üst noktala-
ra tırmandığında kuşku yok.

Suriye, Orta Afrika ve Güney Sudan’da yaşa-
nan çatışmalar mülteci sayısındaki bu drama-
tik yükselişin en önemli nedeni.  

Dramatik olmaktan çıkıp adeta trajediye dö-
nüşen bir husus var ki, o da, modern devlet 
anlayışının bir canavar gibi insanlığı kuşattı-
ğının açık bir göstergesi hükmünde...

Evet, yine 2013 verilerine göre tahminen 6.3 
milyon kişi yıllardır hatta on yıllardır mülteci 
durumunda...

Uzun bir süredir mülteci konumunda yaşa-
yanlar arasında 2.5 milyon Afgan da var. 

Afganlar halen dünyanın en büyük mülteci 
grubunu oluştururken, komşuları Pakistan 
dünyadaki tüm ülkelerden daha fazla mülte-
ciye ev sahipliği yapıyor. 

Tahmini sayı 1.6 milyon.

Dünyada bugün neredeyse unutulmuş çatış-
malar nedeni ile mülteci konumuna düşen 
binlerce kişi, hayatlarının en iyi dönemlerini 
yahut en verimli süreçlerini mülteci kampla-
rında geçirdi. 

Tayland ile Burma sınırında, Burma’nın Ka-
ren azınlığına mensup 120 bin kişi 20 yıldan 
uzun bir süredir mülteci kamplarında yaşıyor.

Aralarında Kenya’nın Dadaab kampında ya-
şayan 300 binden fazla çoğunluğu Somalili 
mültecinin de olduğu bu insanlar için, güvenli 

bir gelecek uzak bir hayal ne yazık ki...

Ancak mültecilere sayı olarak yaklaşan bir 
başka grup ise kendi ülkeleri içinde yerlerin-
den edilenler. 

Bu kişiler evlerinden kaçmaya zorlanıyor an-
cak kendi ülkelerinden ayrılmıyorlar.

Sadece Suriye’de 6.5 milyon kişi bu şekilde 
yerinden edilmiş durumda. 

BM’nin tahminlerine göre tüm dünyada ye-
rinden edilen insan sayısı 33.3 milyon.

Suriye krizi boyunca Lübnan, Ürdün ve Tür-
kiye kapılarını mültecilere açtı. 

Türkiye, başta Suriyeli mülteciler olmak üzere 
IŞİD zulmünden kaçan Kürt ve Yezidi mül-
tecilerle birlikte 1,5 milyona varan bir mülteci 
sayısına ev sahipliği yapıyor...

*   *   *  

Bütün bunlar BM tarafından yayımlanan ve-
rilerin kağıda dökülmüş hali.

Peki, ne anlama geliyor tüm bu rakamlar?

Şu anlama:

Görünen o ki, dünya çapında ulaşılan mülteci 
sayısı, kayıtlara geçmiş 242 devletin, 214 (ya-
zıyla iki yüz on dört)’ünden daha kalabalık. 

Bu artış öylesine tüyler ürpertecek bir nok-
taya gelmiş ki, mülteci sayısı, nüfusu 50 mil-
yondan biraz fazla olan Güney Kore’yi çoktan 
geride bırakmış, 52 milyon olan Kuzey Afri-
ka’yı geçmiş, en kalabalık nüfusa sahip ülkeler 
sıralamasında 24. sırada bulunan Myanmar 
ile yarış eder duruma gelmiş...
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İşte, bu rakamlar, facianın boyutlarını göste-
ren ürkütücü bir tablo hükmünde. 

İşin en enteresan tarafı, BM’nin bütün bu ge-
lişmeleri sadece istatistik gibi görmesi...

Her ne kadar bazı yardımlar yapılıyor olsa da 
mülteciler meselesinde asıl yük, dünya çapın-
daki yardım kuruluşlarının omuzlarında...

Bunlardan birisi de hiç şüphesiz ki, ümmetin 
yüz akı olan İHH.

‘Uluslararası Mülteci Hakları Derneği’ de bu 
anlayış ile vücut bulmuş bir kuruluş...

Pek ne yapmalı?

Açık söylemek gerekirse, dünyanın, özellikle 
de insaniyet nokta-i nazarında, bütün sınav-
larda çakmış Batı’nın ne yapacağını kestirme-
nin bir hayli zor olduğunu söylemek lazım. 

Bu nedenle bizler meseleye Müslüman pers-
pektifi ile bakıp o zaviyeden bir takım öner-
melerde bulunabiliriz ancak. 

Bakış açımızı belirleyecek referans bu hususta 
bize çok net veriler sunuyor. 

Yani Kur’an ve sünnet, mülteci meselesine 
nasıl bakmamız gerektiğini çok açık ve net 
bir biçimde açıklamış...

Esasen, İslam dininin neşvü nema bulması, 
bir tür mültecilik sayılan ‘Hicret’le mümkün 
olmamış mıdır sahi?

Efendimizin (s.a.v),  arkadaşlarıyla birlikte 
iltica ettiği Yesrib, sırf bu yüzden ‘Medine’ ol-
mamış mıydı?

Medine, Mekke’nin fethinden sonra bile İs-
lâm Devleti’nin başkenti olma hüviyetini mu-
hafaza etmemiş miydi?
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Bütün bu soruların cevabı aslında, ‘Ne yap-
malı?’ sorusunun da cevaplarını da içeriyor. 

Tıpkı Yesribliler gibi muhacirlere kucak aç-
mak, onları Allah’ın birer emaneti gibi gör-
mek...

Bu hususta nazil olmuş ayetlerin iltifatına ve 
müjdesine mazhar olabilmek!..

Bir Müslüman açısından mülteci meselesine 
bakacağımız ilk pencere bu olmalıdır!

Şurası asla unutulmamalıdır ki, Ensar olmak 
ancak ve ancak ‘Muhacirlere’ maddi imkan-
larla birlikte tüm gönlünü olanca sıcaklığı ile 
açabilmekten geçer. 

İşte, bu vesile ile Rabbimiz olan Allah’ın lüt-
funa ve müjdesine mazhar olmanın kapısı 
açılır ve izzetli Müslümanlara mülteci/mu-
hacir meselesinin kıyamete kadar süreceğini 
derhatır eder...

Hiç yüksünmeden, yüzünü ekşitmeden, baş-
kaları var mı diye sağa sola bakmadan sadece 
üzerine düşeni bihakkın yapıp, kıyamete ka-
dar sürecek bu imtihandan, yüz akıyla geçebi-
lene aşk olsun!..

Söze bir ayet-i kerimenin mealiyle başlamış-
tık, öyle noktalayalım...

“Andolsun ki, Allah, yine peygambere ve en zor 
gününde ona uyan Muhacirler’le Ensar’a, içle-
rinden bir kısmının kalbleri az kalsın kayacak 
gibi olmuşken, tevbe nasip etti de lutfedip tev-
belerini kabul buyurdu. Çünkü O, gerçekten çok 
şefkatli, çok bağışlayıcıdır.” 

Tevbe Suresi, 117    
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 Galatasaray üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde Öğretim Üyesi olan Doç. Dr. Didem Danış ile Tür-
kiye’deki göçmenlik algısı, mültecilerle ilgili yapılan akademik çalışmalar, göçmenlerin sosyal ve psi-
kolojik sorunları üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.

Kendinizi tanıtır mısınız?

Ben, Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölü-
mü’nde öğretim üyesiyim. Doktora çalışmamı 
Fransa’da tamamladım. Doktora çalışma ko-
num, Irak’taki savaştan kaçıp Türkiye’ye ge-
len Irak’lıların hukuki statüsündeki belirsizler 
durumunda ne tür farklı stratejiler geliştirdik-
leri, buradaki uyum ve yerleşim süreçleri ve en 
önemlisi buradan daha sonra devam etmek 
istedikleri göç süreçlerini nasıl yaşandıklarına 
ilişkindi.

Doktora tezim bittikten sonra Türkiye’deki 
yabancılar ile ilgili araştırmalarıma devam 
ettim.  Bu konuda dersler veriyorum. Kü-
reselleşme babında 1990’dan itibaren tüm 
dünyadaki göç hareketlerinin nasıl değiştiği-
ne ilişkin çalışmalar yapıyorum. Ayrıca göç-
le bağlantılı olarak devletin göç politikaları 
üzerine odaklandığım için devletlerin sınır 
yönetimlerine ilişkin çalışmalar yapıyorum. 

AB’nin göç politikalarının, bizden beklentile-
ri ve taleplerinin Türkiye’deki göç kabullerini 
ve sınır politikalarını nasıl etkilediğine ilişkin, 
Türkiye’deki sınır ve sınırdışı üzerine, İsviç-
re’de doktora yapan genç bir meslektaşımızla 
yaptığımız çalışma neticesinde yeni bir derle-
me kitap yayınlandı. 

Özellikle Suriyelilerin kitlesel gelişi ile birlik-
te göçün önemli bir konu olması ile beraber 
hukuk sosyoloji siyaset bilimi gibi alanlarda 
çok da fazla bir çalışma yok. Dolayısıyla biraz 
da bu bilginin oluşmasında katkıda bulunma-
ya çalışıyoruz.

Bu yeni olaylarla bağlantılı olarak üzerinde 
çalıştığınız bir konu var mı?

Doğrudan Suriye’liler üzerine çalışma yapmı-
yorum. Ama öğrencilerimi yönlendiriyorum. 
Bu yaz 5 öğrencimiz staj yaptı. Bu çalışma-
lar İstanbul’daki Suriyelilerin nasıl yerleştiği, 

Didem Danış:
“Göçmenler Geçicidir Algısı 
Terk Edilmeli!”
Dilara Yurtseven

r ö p o r t a j
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farklı kurumlar tarafından nasıl kabul edildiği 
ve ne tür kabul mekanizmaları olduğu ile ilgi-
liydi.  Aslında Suriyeliler ile birebir ilgilenen 
en çok muhatap olan belediyeler olduğu için, 
Esenyurt, Esenler ve Fatih gibi Suriye nüfu-
sunun yoğun olduğu bölgelerdeki belediyeler 
ile iletişime geçtik. 

Bir başka öğrencimiz de pek bilinmeyen ve 
çok ilginç bir konu olan Suriyeliler için ku-
rulan okullara odaklandı. MEB müfredatına 
bağlı olmayan ve özel hukuk statüsünde olan 
yaklaşık 20 tane, Esenyurt, Esenler gibi ilçe-
lerde Suriye okulu var. Daha önce hiçbir ya-
bancı göçmen topluluğa okul izni verilmediği 
için bu çok ilginç ve daha önce karşılaşmadı-
ğımız bir gelişme. Daha çok Suriye muhalif 
hareketin desteklediği okullar. Türkiye hü-
kümeti ve belediye de destek veriyor. Hatta 
bazı okulların arazilerinin belediye tarafından 
tahsis edildiğini gördük. 

Bu durum medyada yansıtıldığının aksine 
Suriye’den gelenlerin sadece ihtiyaç sahibi ve 
yoksul kişiler değil, çok ciddi bir orta sınıf ve 
zengin bir kesimi olduğunu da gösteriyor. Bu 
kesim haklı olarak çocuklarının eğitimlerine 
devam etmek istiyor. Suriyelilerin sorunların-
da artık sadece barınma değil, eğitiminden 
entegrasyonuna pek çok başlığının gündeme 
geldiğini görüyoruz.

Ayrıca bu dönem 4. sınıflarda seçmeli göç 
dersi veriyorum. 30 kadar öğrenci Suriyeliler-
le ilgili olarak barınma ve Suriyelilere çeşitli 
hizmetler sunan STK’ların rolü gibi pek çok 
farklı başlıkla ilgili ödev hazırlayacaklar. 
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Yaşanan son olaylar göç teorileri açısından 
yeni bir teori oluşturulmasına ihtiyaç doğu-
ruyor mu?

Suriyelilerin göçü yeni bir göç değil. Ancak 
göç alanındaki tüm kuramsal yaklaşımlar 
Batı’da 2. Dünya Savaşı sonrası anlaşmalarla 
sağlanmış düzenli ve kalıcı göçler. Türkiye’nin 
politikası önemli ve kucak açıcı ama hiçbir şe-
kilde Suriyelilerin kalıcı olmasını ön gören bir 
politika değil. Dikkat edersek zaten hep Suri-
yeli misafirler deniyor ve geçicilik vurgulanı-
yor. Türkiye’deki önemli göçmen toplulukla-
rın bir kısmı hep transit göçmenler. Dolayısı 
ile kalıcılık olmadığı için Batı’da üretilen teo-
riler burayı anlamakta eksik kalıyorlar.

Örneğin, Türkiye açısından Suriyeliler veya 
80’lerde İran Devrimi’nden sonra gördüğü-
müz kitlesel ve ani göçler var. Diğer yandan 
dünyanın güneyinde Ruanda, Sudan ve Çad 
gibi bölgelerde ani savaşların patlak verme-
siyle komşu ülkelere yapılan göçler var. An-
cak Avrupa’da bu kadar büyük çapta göçler 
yok. Ama şimdi bu alanda yeni teorik birikim 
oluşmaya başlıyor. Türkiye’de çeşitli alanlar ve 
disiplinlerde çok sayıda insan bu konu üzeri-
ne çalışıyor.  Son 10 yılda Türkiye’de göç ala-
nında yapılan çalışmalar açısından çok geliş-
me var, bir sonraki 10 yılda daha çok olacaktır. 
Dolayısıyla yakında göç ile ilgili yeni teoriler 
üretilmeye başlanacaktır.

Belirlenen uydu kentlerin nüfus ve yoğun-
luğu, Türkiye’yi ileride nasıl etkiler?

Bu yaşanan yoğun çaplı göçler Türkiye’de 
büyük toplumsal değişimlere yol açacak. Ör-
neğin hayatında hiç siyahi görmemiş o uydu 
kentlerin sakinleri ilk defa kendilerinden et-
nik kültürel ve dini olarak çok farklı topluluk-

larla bir araya geliyor. Bazı zamanlarda çatış-
malı karşılaşmalar olabilir. Burada sorun olan 
devletin politikalarında bir şey geliştirilirken 
sosyal konuların göz ardı edilmesi. Örneğin 
bu uydu kent şehirlerin sakinleri ile gelen 
kişiler nasıl ilişkiye ve entegrasyona girecek. 
Sosyal karşılaşmalar ne şekilde olacak.  Ge-
nelde yerel mülki amirler ve polisler bu konu-
larla uğraşıyor. Bunun sebebi ise, ne yazık ki 
hiç üzerine düşünülen ve konuşulan konular 
olmadığından sistematik bir politika yok. 

Öte yandan her göçmen grup yeni bir eko-
nomi yaratıyor. Yani şimdi Türkiye’nin bazı 
kentleri, özellikle ekonomik açıdan dinamik 
olmayan kentler demografik olarak çok ciddi 
anlamda küçülüyor. Uydu kentle birlikte göç 
ve nüfus geliyor. Nüfustaki kan kaybı topar-
lanıyor. Birçok bilimsel araştırma gösteriyor 
ki, göçmenler ekonomiye katkıda bulunuyor. 
Özellikle tüketim açısından. Ama bu kentler, 
içe kapanık ve farklı kültürlerle yaşama de-
neyimleri yok. Ayrıca tanımadıkları insanlarla 
karşılaştıkları için kolay bir süreç değil. 

Türkiye’nin hedef ülke hale gelmesinin se-
bepleri sosyolojik olarak ne olabilir?

Türkiye’de ilginç olan şey 90’lara kadar olduk-
ça sakin ve 90’lardan sonra demokratik çeşit-
lilikte çok ciddi bir artış yaşamasıdır. Daha da 
ilginci sadece göçmen veya mülteciden bah-
setsek de çok farklı gruplar da geldi.  Önemli 
miktarda Avrupalı emekli ve uluslararası öğ-
renci var. Küresel şirkette çalışan üst düzey 
şirket çalışanı var. Tabi ki en büyük farklılık 
2011’den itibaren Suriyelilerle birlikte oldu. 
Çünkü çok görünür bir topluluk geldi. 

Daha önce Türkiye’ye hep göç vardı ama ufak 
ölçekli ve dinsel, dilsel, soydaş dediğimiz kül-
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türel olarak yakın olan ve buraya yerleşmesi 
kolay olan topluluklardı. 

Ama şu anda Afrikalılardan Alman emeklisi-
ne, İngiliz İskoç öğrencisinden Orta Asya’dan 
gelenlere kadar çok çeşitli bir göçle karşılaş-
tık. Türkiye’nin bulunduğu bölgede en dina-
mik ülke olmasının etkisi büyük. Son 10 yılda 
Fransa, İspanya gibi ülkelerden çok fazla ça-
lışma amaçlı gelen de var. 

İstanbul’da uydu yerleşmelerinde ileride ya-
şanacak sorunlar neler olabilir?

Özellikle Iraklılarla ilgili yaptığım çalışma-
larda gözlemlemiştim. O dönemde devletin 
Iraklılara yönelik bir politikası olmadığı gibi 
STK’lar da bu konuda zayıftı. Iraklılar ken-
dilerine sosyal ağlar ile çözüm bulmaya çalı-
şıyorlardı. Bunu da akrabalık, etnik ve dinsel 
bağlantılar ile yapıyorlar ve birbirlerine yakın 
yerlere yerleşiyorlardı. Çünkü insanlar kaçı-
nılmaz olarak devlet ve STK’ların eksik kal-
dığı noktalarda kendileri çözüm üretiyorlar. 
Bu yüzden bu sosyal bağlar Suriyeliler için de 
önemli bir kurtarıcı hale geliyor. 

Burada sorun bu bağların bir yere kadar destek 
verebileceği. Örneğin Suriye’de kadın başına 
düşen çocuk sayısı 6. Çok fazla çocuk nüfusu 
olan bir topluluktan bahsediyoruz. 3 sene geç-
ti bile. Bu çocuklar eğitim almaz ve okul orta-
mında bir düzen içinde tutulmazsa eğitimsiz bir 
nesil oluşacak. Türkiye açısından ciddi bir prob-
lem oluşturacak bu durum aynı zamanda onlar 
içinde problem. Savaş bittikten sonra eğitimsiz 
bir neslin savaştan çıkmış bir ülkeyi tekrar inşa 
edebilmesi mümkün değil. Sosyal tampon me-
kanizmalar ile sunulan hizmetlerin bir kapasi-
tesi olduğunu kabul edip eğitim ve çalışma gibi 
başka kalıcı politikalılar geliştirilmesi gerekir.

Türkiye’de göç edenlere karşı olan olumsuz 
algı ırk ve etnik kökenden mi kaynaklanı-
yor?

Bu son olaylarda, hiç olmadığı kadar yabancı 
düşmanlığının ortaya çıktığını gördük. Türki-
ye’de tarihsel olarak da çok ciddi Arap karşıt-
lığı var. Araplara yönelik birçok deyimimiz ve 
önyargılarımız var. Bunlar da sorun yaratıyor. 
Müslüman toplum olmasına rağmen bu et-
nik, kültürel ve dil farkı kabulde zorluk oluş-
turuyor. Örneğin 89 yılında gelen Bulgarlar 
veya Irak’tan gelen Türkmenler soydaşlık 
bağlarından dolayı daha kolay kabul gördüler. 
Suriyelilerin sayıca çok olması durumu daha 
da zorlaştırıyor.

Peki ya gelenler 2 milyon Rus olsaydı du-
rum aynı mı olurdu?

Kesinlikle olmazdı. Örneğin, Didim’de çok 
ciddi bir İngiliz nüfus var. Belediye elektrik 
faturalarını iki dilde basıyor. Antep Belediye-
si Arapça ve Türkçe olarak iki dil bassa nasıl 
olacağını düşünün. Türkiye’de bir tür mak-
bullük hiyerarşisi var. Kafalarda imgesel ve 
algısal bir esmerlik var. Bazı göçmenler daha 
fazla istenen. Suriyeliler, hükümet tarafından 
pozitif karşılandığı için daha şanslı ama Af-
ganlar bence bu hiyerarşinin en altında. Suri-
yeliler kadar bile çeşitli hizmetler ve destekler 
alamıyor. 

Ayrıca her toplumda suç olabilir. Ama göç-
men olmak doğrudan suça eğilimli olmak 
anlamına gelmiyor. Yoksul olmak ya da iş ha-
yatının dışında olmak tetikleyebiliyor. Ama 
göçmen olmakla doğrudan bağlantılı değildir. 
İç göç zamanında da gündeme gelmiştir. Kürt 
göçünde 60’larda yazılan romanları okuduğu-
nuzda göçmenler hep hırsızlıkla suçlanırlar.
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Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasında göç-
menlere toplumun bakış açısında farklılık 
var mı?

Orada çok ciddi bir göçmen karşıtlığı var. 
Tabi asıl sebebi ekonomik kriz sonucun-
da eski güçlü refah devletin zayıflaması. Bu 
düşmanlık kültürel bir olgu değil, bu kriz 
sonucunda tepki duyan Avrupalı nüfusun se-
bep olarak doğrudan göçmenleri göstermesi. 
Sosyal psikoloji olarak baktığımızda büyük 
ihtimal daha kolay geliyor. Çünkü daha so-
yut bir kurum olan devletle yüzleşmektense 
doğrudan birebir ilişkide olduğunuz göçmeni 
suçlamak daha kolay. 

Son 15-20 yıldır medeniyetler çatışması diye 
bir kışkırtma var. Göçmen karşıtlığı ve İsla-
mafobi 2011’de daha da arttı. Kişiler karşıdaki 
kişiyi kendinden farklı ve kötü görmek için 
illaki bir etiket bulunuyor. Avrupa Hıristiyan 
bir toplum olduğu için bunun adı İslamafobi 
oldu. Ama asıl adı yabancıya karşı kötü mua-
mele. Suriyeliler ile Türkler aynı dini kökende 
olmasına rağmen yine aynı gergin toplumsal 
durumdayız.

Örneğin, Iraklıları incelerken görmüştüm, 
içlerinde çok iyi mühendisler olmasına rağ-
men komşular tarafından Iraklı olduğu için 
daha aşağı görülüyordu. Suriyelilerde de var 
bu durum. Orta sınıf ve eğitimli Suriyelilerin 
varlığını kabul etmek istemiyoruz. 

Göçmenlerin kendilerine ait ilçelerde ör-
gütlenmeye başlaması, yurt dışındaki gibi 
Türk Mahallesi, Çin Mahallesi gibi yerleş-
kelere sebep olur mu?

Tabi ki mahalleler oluşur. Bir ara Kurtuluş’a 
küçük Bağdat diyorlardı. Şimdi Fatih’te bazı 
yerlere Şam Mahallesi diyorlar. Ama o derece 
bir yoğunlaşma olacağını sanmıyorum. Çün-
kü devletin yerleştirme politikası olmadığı 
için muhakkak insanlar hemşerilerin olduğu 
yerlere yerleşme eğilimindeler ama sadece 
oraya yerleşmeyeceklerdir. 

Türkiye’deki göçmenlerin adaptasyon süre-
cini ve aşamalarını nasıl değerlendiriyorsu-
nuz? Türkiye’nin bu konuda çalışmaları var 
mı?

Almanya Türkiyeli göçmenleri kabul edip, 
“Almanya bir göç kabul ülkesidir” cümlesini 
2000’li yıllarının başında çok geç kurdu. Tür-
kiye bu hatayı yapmamalı. Türkiye’de gelen-
lere karşı güzel bir kabul var ama kampların 
varlığı gibi birçok icraat geçicilik üzerine. Bü-
tün göçmenler geçicidir algısı terk edilmeli. 
Bu grupların bir kısmının kalıcı olacağı kabul 
edilip çalışma ve eğitim gibi düzenlemeler 
yapılmalıdır.  Savaş bitse bile, pek çoğunun 
dönse bile dönecek evleri yok, bu yüzden ke-
sin dönecekler denmesi de bir çözüm değil. 
Bu yüzden nüfusun önemli kesiminin burada 
yaşayacağı kabul edilmeli. Akademisyenler, 
STK çalışanları ve bu konuda politika üreten-
ler bir araya gelip çözümler üretmeliyiz.
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H angi sayıdan saymaya başlayacaklarını bilmedikleri o kadar çok belliydi ki. Komutan, yan-
larından geçenlere “tüfek omuza” diye emir veriyor, onlar elleri titremeden kendilerine ateş 

ediyordu. Saymaya hangi sayıdan başlayacaklarını İstanbul’a cebren gönderildikleri günden beri 
hiçbiri bilmiyordu. Ortada tüfek yoktu, uzaklara düşmekten omuzları kalmamıştı. Hem kimse-
nin omzu kalmaz ki, uyandığı yatak bir taşın üstüne seriliyse. Bunu Koşuyolu’nda bulunan gör-
kemli bir AVM’nin duvarlarına sırtını yaslayan o aileden öğrendim. Koşuyolu, Kadıköy. 

Onları ilk, ileri görüşlü zenginlerin, işine geç 
kalmak için uyanmaya direnenlerinin, Avon 
marka olmayan hiçbir fondöteni yüzüne sür-
meyenlerin geçtiği o çıkış kapısında gördüm. 
Yere serdikleri çullarda akşamı ve sabahı kar-
şılayan, el ayak çekildiğinde kimsenin hayal 
edemediklerini sırtlarını duvara dayayarak 
karanlığa dönüştüren on kişilik bir aileydi 
onlar. 

Sevgili eşim II. Margarita, akşam eve dönme 
vaktimi iyi bilir. Çünkü yıllardır her ak-
şam eve geç kaldım. Ne tuhaf ki insanoğlu, 
vaktinde gelenden çok, geç kalanın vaktini 
aklında daha iyi tutar. Bunun bedeli II. Mar-
garita’nın inanılmaz istekleri olmuştur. Suda 
en az yedi kez seken taştan tutun, ikinci el 
ve canı sıkılmış bir gelin tarafından baştan 
sona karalanmış teksir kâğıdı bile istedi bazı 
akşamlar. İşte öyle bir isteği yerine getirmek 

için gittiğim AVM’den ellerim poşetlerle 
dönerken göz göze geldik yaşını otuz be-
şinde ellisine dayamış adamla. Adamın geç 
kalacağı evini elinden almışlardı. Kadının 
elinden ücradaki ömrünü, çocukların elinden 
palyaçonun burnunu.

Nereden geldiklerini tahmin etmek çok zor 
olmadı benim için. Silah tüccarlarının ve 
benzin içerek sarhoş olan puştların kullanıl-
mış selpak muamelesi yaptıkları Ortadoğu’y-
du geldikleri yer. 

Ortadoğu dedim ya; şimdi uçaklar çoğalır. 

Adamın yüzüne Kobra helikopterler konar. 

Kontrol noktasında bağırırız: “Allah’ım sakla 
beni.” Bizi belki cennetine saklar. 

Saklanırken smokin giymek isteriz. 

Kadıköy, Suriye
Bülent Parlak

d e n e m e
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Benim için bir ızdıraba dönüşmeye başlamıştı 
Suriye’den göç eden ailenin yanından geçmek. 
Küçücük ve her şeyden habersiz çocukları 
vardı. Hayatın üstünde zıp zıp zıplayan. Ne 
babalarının kalbindeki, ne Ortadoğu’daki ritim 
bozukluklarından haberleri vardı. Önüme ko-
şarak geldiklerinde cebimden çıkarıp verdiğim 
paraya gözlüklerini evde bırakmış profesör 
muamelesi yapıyorlardı. Neye derman oluyor-
du hiç bilmedim ama parayı alır almaz koşarak 
gittikleri yer konteynırların arka tarafı oluyor-
du. Arka taraf, her metrekaresi beton olan bir 
bahçeydi. Ne zaman o konteynırın yanından 
geçsem tüyü yenmiş bir yetimi hatırlıyorum.

Herkes çok demokrat ve laik gözüküyor Ko-
şuyolu’nda. Koşuyolu benim yaşadığım onların 
yaşayamadığı yer, Kadıköy’e çok yakın. Kadı-
köy, her yere çok uzak. Laikleşiyoruz birbiri-
mize bakıp gülümsedikçe. Şehirlerin insana 
verdiği asla başkasına güvenme duygusu başka 
bir ırka çeviriyor sokaktan gelip geçen herke-
si. Sarı, siyah ve beyazından olmayan bir ırk. 
Yemeğimizi yeyip, televizyon kumandasının 
kaybolan yerine sinirlerimiz bozulurken onlar 
sahi neyi buluyordu? Ellerine F-16’dan atılan 
ölüm listelerini mi, başlarına gelen felaketin 
sırrını mı? 

Yaklaşık altı ay hemen hemen her akşam 
geçtim o ailenin önünden. Ailenin reisi olan 
adamı her zaman tek başına otururken görü-
yordum. Yaslanırken desem daha doğru olacak 
sanırım. Bir minderi vardı. Ailesinden en az 
on metre ötede oturması yerleşik evlerindeki 
adettendi sanırım. Gözlerindeki çaresizliğin 
sebebi, herkesten önce anladığı gerçeklerin 
korkunçluğundandı sanırım ya da bir büyük 
iniltiye herkesten daha fazla şahit olması 
yüzünden. 

Yaklaşık altı ay her geçişimde göz göze gel-
dik. O bana baktıkça ben gözlerimi kaçırdım 
kendisinden. Mayhoş ve zehir tadı veriyordu 
bu karşılaşmalar. Ondan, Ortadoğu’dan ve 
dünyadan utandığım içindi gözlerimi kaçırma-
mın sebebi. Çünkü ben az sonra sıcak, do-
ğalgazlı evime gidecek, yemeğin tuzu az diye 
II. Margarita’nın burnundan getirecek, yerini 
bulamadığım ama kayboluşunun sebebi ben 
olduğum kitap yüzünden şiiri bırakmaya karar 
verecektim. Ne yaşadığı ne de ölümsüzlüğü 
belli olan adama söyleyecek sözümden çok 
susacak sözlerim vardı artık. 

Tanımadığı bir şehre gülümsemeyi bilmeden, 
öğrenemeden bir akşam göremedim. Gitmiş-
lerdi. Bob Rose, şimdi buraya bir yokluğun 
pişmanlığını çizmeli. Kalbimizin tam ortasına. 
Bana ve İstanbul’a.
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Mülteci, ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplum-
sal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünce-
leri yüzünden, zulme uğrayacağından haklı 
sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu 
ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin koru-
masından yararlanamayan ya da söz konusu 
korku nedeniyle, yararlanmak istemeyen ya-
hut tabiiyeti yoksa ve bu tür olaylar sonucu 
önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında 
bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu 
korku nedeniyle dönmek istemeyen her şahıs1 
olarak tanımlanmıştır.

Bu tanımın yer aldığı 1951 tarihli Cenevre 
Sözleşmesi ve mülteciliğin bir olgu olarak 
hukuk literatüründe önem kazanması, İkinci 
Dünya Savaşı nedeniyle milyonlarca insanın 
yer değiştirmesi ve mülteci konumuna düş-
mesi neticesinde devletlerin çözüm arayışının 
bir sonucu olarak ortaya çıkmıştı. Bugün iti-
bari ile 51 milyon insanın kendi ülkelerinden 
ayrılmak zorunda kalarak sığınmacı/mülteci 

1 Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1951 Cenevre 
Sözleşmesi

konumuna düşmesi, İkinci Dünya Savaşı’n-
dan beri en büyük göç dalgasının yaşandı-
ğının ve mültecilik sorunun ne kadar büyük 
olduğunun bir göstergesidir.

Bugün yaşanan kitlesel göçler, savaşlar, kü-
resel terörizm algısının devletler arasında-
ki ilişkilere yansıması ve iklim değişiklikleri 
nedeniyle yer değiştirmeler karşısında 1951 
Sözleşmesi ile belirlenen ve halen yaygın ola-
rak kullanılan mültecilik tanımı yetersiz kal-
maktadır. Mülteciliğin yeniden tanımlanması 
kadar devletlerin ve uluslarüstü örgütlerin 
mültecilik sorununa yaklaşımı da yeni düzen-
lemelere ve bakış açısına ihtiyaç duymaktadır.

İltica Sistemi Olmayan Türkiye’den Bugüne 

Dünya genelinde en önemli sorunlardan biri 
haline gelen mültecilik, bugün Türkiye gün-
deminin de ilk sırasında yer almaktadır. Sınır 
ülkelerinde yaşanan savaş ve  iç karışıklıklar, 
Ortadoğu ülkelerindeki halkların Türkiye’ye 
bakış açısı ve yerleşme isteği Türkiye’nin 

Türkiye’de Mültecilik 
ve Uygulamada 

Karşılaşılan Sorunlar
Uğur Yıldırım

m a k a l e
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yoğun bir sığınmacı talebi almasına neden 
olmaktadır. Resmi makamlara göre, sadece 
Suriye’den gelen sığınmacı sayısı 1,5 milyona 
ulaşmışken; Irak, İran, Filistin, Mısır ve Afri-
ka ülkelerinden gelenlerle birlikte ciddi sayı-
lara ulaşmış durumdadır.

Bu büyük oranlara ve uzun yıllardır yaşanan 
sorunlara rağmen Türkiye, henüz 11 Nisan 
2014 tarihinde yürürlüğe giren Yabancılar ve 
Uluslararası Koruma Kanunu2 ile iltica hak-
kında sistematik bir kanuni düzenlemeye sa-
hip olmuştur. 2014 yılına kadar yabancılar ve 
mülteciler hakkındaki düzenlemeler kanun, 
yönetmelik ve yönergelerle dağınık ve çok 
çeşitli olarak bulunmakta, ayrıca idareye tanı-
nan geniş takdir yetkisi nedeniyle uygulama-
da pek çok sorunun ortaya çıkmasına neden 
olmaktaydı.

2  6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu

Türkiye’nin özellikle son on yılda, ekono-
mik, siyasi ve kültürel anlamdaki gelişimi ve 
tanınırlığının artması iltica sisteminin ayrı 
bir kanuni düzenleme ile sistematik hale ge-
tirilmesi gereğini doğurmuştur. Zira, mülteci 
ve göçmenlerin öncelikli hedefi olan Avrupa 
ülkelerine geçişte köprü vazifesi gören Tür-
kiye, artık transit ve kısa süreli kalışın adre-
si olmaktan çıkmıştır. Ekonomik gelişme ve 
istikrar kadar, Ortadoğu ülkelerinde yükselen 
değer olarak görülen Türkiye, mülteci ve göç-
menler için hedef ülke haline gelmiştir.      

Şüphesiz ki bu durum, Türkiye’yi yoğun bir 
mülteci talebi ile karşı karşıya bırakmıştır. 
Dağınık mevzuata rağmen idareye tanınan 
geniş takdir yetkisi ile iltica alanındaki so-
runlar çözülmeye çalışılmış, bu durum mil-
yonlara ulaşan mülteci yoğunluğuna kadar 
Türkiye’nin sistematik bir iltica prosedürüne 
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sahip olmasını da geciktirmiştir. Mültecilerin 
zorla geri gönderilmesi, geri gönderme mer-
kezi ve yabancı misafirhanelerinde yaşanan 
insan hakları ihlalleri, sınır dışı işlemlerinde 
ve yabancılarla ilgili diğer işlemlerindeki key-
fi tutumlar, Avrupa İnsan Hakları Mahke-
mesi’nde Türkiye’nin mahkumiyetine varan 
davalarla sonuçlanmış, Birleşmiş Milletler 
Mülteciler Yüksek Komiserliği başta olmak 
üzere pek çok sivil toplum kuruluşu ve kuru-
mun eleştirilerine neden olmuştu.

Gerek son on yılda yaşanan mülteci yoğun-
luğu gerekse Türkiye’nin hukuk sisteminde 
başlattığı Avrupa Birliği standartlarındaki 
iyileştirme gayreti 2014 itibariyle bize Yaban-
cılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile iltica 
sistemini kazandırmıştır.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 
ile Getirilen Yenilikler

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 
ile birlikte ilk olarak dağınık şekilde bulunan 
mevzuat birleştirilmiştir. Yabancıların mülteci-
lik, şartlı mültecilik ve ikincil koruma statüsü 
tanımlanmış, ikamet, seyahat ve vize işlemleri 
ile uluslararası koruma sistemi bu kanun ile tek 
bir mevzuat altında düzenlenmiştir.

Kanunun getirdiği en büyük ve etkili düzen-
leme, yabancılar hakkında işlemlerde yetkili 
olan makamın değiştirilmesidir. Yabancıların 
ikamet, vize vd. diğer işlemleri ile iltica talep-
lerinde yetki emniyet genel müdürlüklerinden 
alınarak, yasa ile birlikte kurulan Göç İdaresi 
Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir. Bu durum, 
yabancılara ve sorunlarına devletin güvenliği 
bakış açısından insan hakları temelli sivil ba-
kış açısına geçişi sağlayacaktır.

Yine, en çok eleştiri konusu yapılan 1951 
Cenevre Sözleşmesi’ne “coğrafi çekince ko-
yan” üç ülkeden biri olan Türkiye’de (diğer iki 
ülke Vatikan ve Madagaskar), kanun ile bu 
kısıtlama önemli ölçüde anlamını yitirmiştir. 
Coğrafi kısıtlama ile Türkiye Avrupa ülkele-
ri dışından gelen hiçbir sığınmacıyı “mülteci” 
olarak kabul etmemekte idi. Ancak,  Yaban-
cılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda 
“şartlı mülteci” ve “ikincil koruma” tanımla-
rı getirilmiş, coğrafi kısıtlamanın getirdiği 
olumsuzluk böylece aşılmaya çalışılmıştır.

Son elli yılda Türkiye’ye Avrupa’dan gelen 
mülteci sayısının yaklaşık 50 civarında ol-
ması, Ortadoğu ve Kafkas ülkelerinden gelen 
başvuruların ise binlere ulaşması Türkiye’yi 
kanundaki bu değişikliği yapmaya itmiş-
tir. Kanunda mülteci tanımı 1951 Cenevre 
Sözleşmesi’ndeki gibi yer almaktadır. An-
cak; Avrupa ülkeleri dışında meydana gelen 
olaylar sebebiyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir 
toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi dü-
şüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından 
haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı ol-
duğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin 
korumasından yararlanamayan ya da söz ko-
nusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen 
yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden 
yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, 
oraya dönemeyen veya söz konusu korku ne-
deniyle dönmek istemeyen vatansız kişiler3 
şartlı mülteci olarak tanımlanarak statü ka-
zanmaları sağlanmıştır.

Mülteci veya şartlı mülteci olarak nitelendi-
rilemeyen, ancak menşe ülkesine veya ika-
met ülkesine geri gönderildiği takdirde ölüm 

3  6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 
madde 62
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cezasına mahkûm olacak veya ölüm cezası 
infaz edilecek, işkenceye, insanlık dışı ya da 
onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kala-
cak, uluslararası veya ülke genelindeki silah-
lı çatışma durumlarında, ayrım gözetmeyen 
şiddet hareketleri nedeniyle şahsına yönelik 
ciddi tehditle karşılaşacak olması nedeniyle 
menşe ülkesinin veya ikamet ülkesinin ko-
rumasından yararlanamayan veya söz konu-
su tehdit nedeniyle yararlanmak istemeyen 
yabancı ya da vatansız kişiler4 için de “ikincil 
koruma” statüsü getirilmiştir.   

Yine Yabancılar ve Uluslararası Koruma Ka-
nunu çerçevesinde yabancıların misafir edil-
diği kabul ve barınma merkezlerinin, Göç 
İdaresi Genel Müdürlüğü’nün izniyle, kamu 
kurum ve kuruluşlarıyla, Türkiye Kızılay Der-
neği ve göç alanında uzmanlığı bulunan kamu 
yararına çalışan derneklerle protokol yapa-
rak işlettirebilecek olması kanunda getirilen 
önemli yeniliklerden birisidir. 

Kanunda ayrıca sınır dışı etme prosedürü, ya-
bancıların başvuracağı kanun yollarının belir-
tilmesi, yapılan itirazların sınır dışı işlemleri-
ni kendiliğinden durdurması, idarenin takdir 
yetkisinin –eskiye oranla- azaltılması, sivil 
toplum kuruluşlarına daha etkin rol verilmesi 
gibi hususlarda hükümler getirilmiş; bu haliy-
le mülteciler ve onların sorunları ile ilgilenen 
hukukçu ve ilgililer için izlenecek yolun belir-
gin olması sağlanmıştır.

4  6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 
madde 63
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Yeni Kanun Yeni Sorunlar

Yerleşik bir iltica sistemine, Nisan 2014 ta-
rihinde yürürlüğe giren Yabancılar ve Ulus-
lararası Koruma Kanunu ile kavuşan Türkiye, 
kanundaki açık düzenlemelere rağmen mül-
tecilerle ilgili hak ihlalleri ve sorunların önü-
ne geçememektedir.

Kanunun ve getirdiği sistemin yeni olması, 
idarenin takdir yetkisi ile hareket eden ka-
nun uygulayıcıları zorlamakta, yerleşik ancak 
hatalı uygulamaların ısrarla devam etmesine 
yol açmaktadır. Kanunda açıkça yer almasına 
ve amir hükümlere rağmen, kanunun uygu-
layıcısı olan yetkililer, keyfiliğe varan uygula-
malarla hukuki sorunlara hatta insan hayatını 
tehlikeye sokan durumlara neden olmakta-
dırlar.

Mültecilerin, gıda ve barınma kadar hatta pek 
çok kez bunlardan önce gelen hukuki hakla-
rının korunmasında rol alan dernek ve mül-
tecilerin sorunları ile doğrudan karşı karşıya 
kalan bir hukukçu olarak karşılaştığımız so-
runlara değinmeden bu sorunun asıl kaynağı 
hakkında bilgilendirme yapmak gerekir.

Kanunun getirdiği en önemli değişiklikler-
den biri olarak yukarıda da yer verdiğimiz 
“emniyet müdürlüklerinden, sivil otorite Göç 
İdaresi Müdürlüğüne” geçiş süreci, çok ya-
vaş ilerlemektedir. Uygulamada karşılaşılan 
sorunların temelinde, öncelikli olarak bunu 
vurgulamak gerekmektedir.

Yabancıların ve mültecilerin potansiyel bir 
suçlu, tehlike ve devlet güvenliğine tehdit 
olarak görülmesi, hangi kanuni düzenleme 
getirilirse getirilsin aşılması zor bir engeldir. 
Bu engelin kaldırılması için, yabancılarla il-
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gili işlemlerde sivil bir müdürlük kurulması 
yoluna gidilmiştir. Ancak kanunun eleştirilen 
noktalarından biri olarak bu geçiş süreci uzun 
bir vadeye yayılmış, halen tüm yetki emni-
yet genel müdürlüklerine bırakılmıştır. Geçiş 
sürecinin uzun olması devir işlemlerinin ya-
pılmasını engellerken Göç İdaresi bünyesine 
alınan çalışanların, emniyet müdürlüklerinin 
yabancılar şubesinde görev yapan polis me-
murlarından seçilmesi devir işlemleri tamam-
lansa dahi sorunun devam edeceğinin bir 
göstergesidir. Devletin güvenliğini ilk önce-
likli sıraya koyan bir zihniyetin, görev yaptığı 
kurumunun değişmesi, uygulamadaki sorunu 
ortadan kaldırmayacaktır. 

Havalimanı Yabancılar Bürosu, Gözetim 
Odası:  Yabancı, Türkiye’de mi, Değil mi?

Başvuru vakalarında karşılaştığımız durumla-
rı aktarmak, uygulamadan karşılaşılan sorun-
ların daha somut hale gelmesini sağlayacak-
tır. Yabancıların ülkeye girişlerinin yapıldığı 
havalimanları, avukatlar olarak en çok sorun 
yaşadığımız yerlerden birini oluşturmaktadır. 

Yabancı Türkiye’ye giriş yaparken burada pa-
saport ve vize kontrolüne tabi tutulmaktadır. 
Ancak pek tabidir ki, mülteci sığındığı ülkeye 
sadece yasal değil yasal olmayan yollarla da 
gelmeye çalışır. Ülkesinden birçok zorlukla 
ayrılmak zorunda kalan, can güvenliği ne-
deniyle farklı yollardan sığınacağı ülkeye gi-
riş yapmaya çalışan bir mülteciye “yasal giriş 
yapmadığı” gerekçesiyle kötü davranılmakta, 
talepleri göz ardı edilmektedir. Derneğimize 
yapılan başvurularda, havalimanında tutu-
lan ve ülkeye girişine izin verilemeyen, an-
cak menşei ülkeye ya da geldiği ikamet ya 
da transit ülkesine geri gönderildiğinde can 

güvenliği tehlikeye girecek olan yabancıların 
iltica taleplerinin, görevli memurlar tarafın-
dan kabul edilmediği tespit edilmiştir. İltica 
taleplerinin alınarak işleme konulması gerek-
tiği kendilerine hatırlatıldığında, başvurucu-
nun sahte pasaport ya da geçersiz vize sahibi 
olduğundan bu talebi alamayacakları cevabı 
ile karşılaşılmıştır. 

Yine havaalanlarında yaşanan bir diğer sorun, 
“transit bölge/gümrüklü saha” olarak adlandı-
rılan bölgeye avukatların geçişine izin veril-
memesidir. Yabancının tutulduğu bu bölgeye 
mesai saatleri içinde, Havaalanı Valiliği’nden 
alınan izinle girilebilmekte, ancak çoğu za-
man yabancı ile yüz yüze görüşülmesine izin 
verilmemektedir. Mesai saatleri dışında ise 
bu iznin alınmadığı ileri sürülerek bu bölgeye 
geçiş tamamen engellenmektedir. Bu durum, 
yabancı/mültecinin hukuki danışman ve avu-
katı ile görüşmesinin açıkça engellendiği bir 
hukuka aykırılıktır. Anayasal ve kanuni bir 
hak olan hukuk yollarına başvuru ve avukat 
desteği alma hakkı, emniyet yetkilileri tara-
fından kanuna aykırı olarak engellenmek-
tedir. Bu konuda Havaalanı Valiliği, Göç 
İdaresi Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü 
Yabancılar Şube Müdürlüğü yapılan görüş-
melere rağmen taleplerimiz olumsuz olarak 
sonuçlanmıştır.

Pasaportundaki harf hatası, vize cezasının 
ödenmemesi gibi basit gerekçelerle geri gön-
derilmek istenen yabancılar, sadece muhatap 
bulamadıkları için mağdur edilmektedirler. 
Bu mağduriyetin giderilmesi ve yetkililerle 
iletişim kurulması noktasında sivil toplum 
kuruluşu ya da avukat olarak müdahil olun-
ması gerektiğinde ise yukarıda bahsedilen en-
gelleme ile karşılaşılmaktadır.
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Yine, en önemli ve hayati sorun olarak iltica 
talebinin işleme konulmaması tamamen keyfi 
bir uygulamadır. Avukata erişim hakkı engel-
lenen/kısıtlanan yabancının talebini almayan 
emniyet yetkilileri hakkında işlem yapılması 
bile mümkün olamamaktadır. Zira, bu yabancı 
giriş yapmadığı için Türkiye’de değildir! İltica 
talebi yokmuş gibi davranılan, ülkeye giriş ya-
pamayan ve bir ilgili ya da kuruma ulaşamayan 
yabancı ya da mülteciler geri gönderilmektedir. 

Bu olumsuzlukların önüne geçebilmek için 
havalimanları yabancı geliş bölümüne avu-
katların/sivil toplum kuruluşu danışmanla-
rının girişi için gerekli düzenleme yapılmalı, 
görüşme odası ayarlanmalı ve görevlilerin 
kanun hakkında yeterli düzeyde bilgilendiril-
mesi sağlanarak başta iltica, kabul etmeme ve 
sınır dışı işlemleri olmak üzere yabancılar ve 
mültecilerle ilgili prosedürler hakkında yetkin 
olmaları sağlanmalıdır.

Yabancı Misafirhaneleri: 
Hakların Olmadığı Hapishaneler       

İdari gözetime alınan yabancılar, geri gönderme 
merkezlerinde tutulurlar. “Hakkında sınır dışı 
etme kararı alınanlardan; kaçma ve kaybolma ris-
ki bulunan, Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını 
ihlal eden, sahte ya da asılsız belge kullanan, ka-
bul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den 
çıkmaları için tanınan sürede çıkmayan, kamu dü-
zeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından 
tehdit oluşturanlar hakkında valilik tarafından 
idari gözetim kararı alınır. Hakkında idari göze-
tim kararı alınan yabancılar, yakalamayı yapan 
kolluk birimince geri gönderme merkezlerine kırk 
sekiz saat içinde götürülür. Geri gönderme merkez-
lerindeki idari gözetim süresi altı ayı geçemez.”5

5  6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 
madde 57-58-59

Yine YUKK(Yabancılar ve Uluslararası Ko-
ruma Kanunu)’a göre, geri gönderme mer-
kezlerinde; 

“a) Yabancı tarafından bedeli karşılanamayan 
acil ve temel sağlık hizmetleri ücretsiz verilir, 

b) Yabancıya; yakınlarına, notere, yasal temsilci-
ye ve avukata erişme ve bunlarla görüşme yapa-
bilme, ayrıca telefon hizmetlerine erişme imkânı 
sağlanır, 

c) Yabancıya; ziyaretçileri, vatandaşı olduğu ülke 
konsolosluk yetkilisi, Birleşmiş Milletler Mülte-
ciler Yüksek Komiserliği görevlisiyle görüşebilme 
imkânı sağlanır, 

ç) Çocukların yüksek yararları gözetilir, aileler 
ve refakatsiz çocuklar ayrı yerlerde barındırılır, 

d) Çocukların eğitim ve öğretimden yararlan-
dırılmaları hususunda, Millî Eğitim Bakan-
lığınca gerekli tedbirler alınır ve göç alanında 
uzmanlığı bulunan ilgili sivil toplum kurulu-
şu temsilcileri, Genel Müdürlüğün izniyle geri 
gönderme merkezlerini ziyaret edebilirler.” hü-
kümleri yer almaktadır.

Anılan hükümlerde idari gözetim kararının 
alınması, süresi, geri gönderme merkezlerinin 
koşulları vd. hususlar hakkında açık düzenle-
meler yer almaktadır. Ancak bu düzenlemele-
re rağmen uygulamada en çok bu merkezler 
ile idari gözetim kararlarının uygulanması 
hakkında sorun yaşanmaktadır.

Bu konuda yaşanan en önemli sıkıntı, idari 
gözetim kararının süre şartına uyulmamasıdır. 
Kanunda idari gözetim süresi “altı ayı” geçe-
mez ibaresi yer almasına rağmen bir yıl hatta 
iki yılı aşkın süreyle gözetim altında tutulan 
yabancılar bulunmaktadır. Yine kanunda kaç-
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ma şüphesi, kaybolma riski, kamu güvenliği 
gibi hallerde idari gözetim kararı uygulanır 
dendiği halde ikamet sorunu yaşayan ya da 
adli bir suç sebebiyle hakkında işlem başlatı-
lan hemen her yabancı potansiyel bir tehlike 
unsuru gibi görülüp gözetim altına alınmakta, 
aylarca gözetim altında tutulmaktadır.

Asıl olarak “yabancı misafirhanesi” olarak 
kabul gören “geri gönderme merkezleri” ise 
sorunun en büyük kaynağını oluşturmaktadır. 
Bugün için tutukevlerinde dahi mahkumların 
ve tutukluların havalandırmaya çıkarılması, 
aileleri ile görüştürülmesi, iletişim imkanla-
rından yararlandırılması söz konusu iken geri 
gönderme merkezlerinde bütün bunlar ya en-
gellenmekte ya da çok zorlu şartlarda yaban-
cılara “bahşedilmektedir!” 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yabancılar 
Şube Müdürlüğü’ne bağlı Kumkapı Geri 
Gönderme Merkezi’nde yabancı/mülteciler 
altı aydan fazla tutulduğu halde bir kez bile 
havalandırmaya çıkarılmamışlardır6. Yine, ka-
nunen hiçbir engel olmamasına rağmen mer-
keze gelen yabancıların telefonlarına güvenlik 
gerekçesi ile el konulmaktadır. Bununla bir-
likte özelde Kumkapı genelde ise Türkiye’de-
ki geri gönderme merkezleri fiziki anlamda 
da oldukça yetersiz ve sağlıksız durumda-
dırlar7. Kapasitesinin üzerinde barındırma 

6 Türkiye’nin Utandıran Merkezi: Kumkapı Geri 
Gönderme Merkezi http://www.multeci.net/index.
php?option=com_content&view=article&id=298%3A-
tuerkiyenin-utandran-merkezi-kumkap-geri-goender-
me-merkezi&catid=31%3Agenel&Itemid=1&lang=tr

7  TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Edirne, 
İstanbul ve Kırklareli İllerinde Bulunan Geri Gönderme 
Merkezleri Hakkında İnceleme Raporu

 http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/belge/
Edirne,%20%C4%B0stanbul%20ve%20K%C4%B1rk-
lareli%20%C4%B0llerinde%20Bulunan%20Geri%20
G%C3%B6nderme%20Merkezleri%20Hakk%C4%B1n-
da%20%C4%B0nceleme%20Raporu.pdf 

yaptığı için koridorlarda minderler üzerinde 
kaldıkları, dağıtılan yemeklerin içinden böcek 
çıktığı, ankesörlü telefonun –kalan kişi sayı-
sının fazla olması ve telefon sayısının yetersiz 
olması nedeniyle- kullanılamadığı, kadın ve 
çocukların özel durumlarına önem verilme-
diği, engellilerin daha büyük sorunlarla kar-
şılaştıkları8 bizzat yapılan ziyaretlerde ve der-
neğimiz başvurucularından alınan bilgilerle 
teyit edilmiştir.

Merkezlerde kalan yabancıların en önemli 
sorunlarından biri de bir avukata ulaşıncaya 
kadar niçin ve ne kadar süreyle tutulacakları 
hakkında bilgi verilmemesidir. İkamet süre-
sini uzatmak için gittiği Emniyet Müdürlü-
ğü’nde hiçbir bilgi verilmeden gözetim altına 
alınabilen yabancılar, günlerce hatta aylarca 
geri gönderme merkezinde ne için tutuldu-
ğunu bilmeden kalmaktadır.

Merkezlerin fiziki şartlarının kötülüğü, bu-
rada kalan yabancıların sağlıklarını da kötü 
olarak etkilemektedir. Temizliğin çok iyi 
olmadığı bu merkezlerde salgın hastalık ve 
tahta kurusu gibi böcekler nedeniyle de baş-
ka hastalık ve rahatsızlıklar çok sık olarak 
görülmektedir. Ayrıca, koğuş sisteminin uy-
gulandığı merkezlerde bulaşıcı hastalık taşı-
yan ya da uyuşturucu gibi bağımlılıkları olan 
yabancılarla diğer yabancıların aynı yerde ba-
rındırılması sağlık açısından önemli bir sorun 
oluşturmaktadır. Hiçbir hastalığı olmadığı 
halde bu merkezlerden çıktıktan sonra bu-
laşıcı hastalığa yakalanan onlarca yabancı/
mülteci vardır. Merkezlerde haftada bir gün 

8  ASALYA / TÜRKİYE BAŞVURUSU - CASE OF 
ASALYA v. TURKEY, (Application no. 43875/09) 15 
April 2014

 http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.
aspx?i=001-142399
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ve birkaç saat için doktor/sağlık görevlisi gö-
rev yapmaktadır. Bugün için sadece Kumkapı 
Geri Gönderme Merkezi’nde 200’ün üzerin-
de yabancının bulunduğu göz önüne alınır-
sa, durumun vahameti ortaya çıkmaktadır. 
Derneğimizin ilgilendiği Rusya vatandaşı bir 
mülteci, hamile iken iki ay süreyle Kumkapı 
Geri Gönderme Merkezi’nde tutulmuş, ya-
şadığı stres ve merkezin kötü koşulları nede-
niyle bebeğini kaybetme riski ile karşı karşıya 
kalmış, derneğimiz avukatlarının ısrarlı ta-
leplerine kadar şahsın doktora gitmesine izin 
verilmemiş, ancak başvurumuzdan sonra ve 
kanama geçirdiği halde doktora gönderilme-
sine izin verilmiştir.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 
(YUKK) ile birlikte bu sorunların aşılacağı-
nı, Kızılay ve diğer STK ile geri gönderme 
merkezlerinin işletilmeye başlaması ile en 
azından merkezlerin fiziki şartlarının iyileşe-
ceğini ümit ediyoruz. Ancak bu süreç boyun-
ca merkezlerdeki kötü koşulların çoğunun, 
kanun uygulayıcıları olan emniyet müdürlüğü 
ve diğer yetkililerce ortadan kaldırılabileceği 
açıktır. Tutukevlerinde dahi havalandırma ve 
açık görüş imkanları varken geri gönderme 
merkezlerinde idari gözetim altında olan “ya-
bancı misafirlerin” havalandırmaya çıkarılma-
ması kabul edilemez. Yine güvenlik ileri sü-
rülerek telefonla görüşme hakları, aileleri ve 
avukatları ile görüştürülmeleri engellenme-
meli, sağlıklı beslenmeleri sağlanmalı, doktor 
ve hastane imkanlarından yararlandırılmaları 
gerekmektedir.

Merkezlerin fiziki sorunlarının yanı sıra hu-
kukçular olarak karşılaştığımız başka sorunlar 
da mevcuttur. Avukatlık kanununda açıkça 

belirtildiği üzere9 dosyaların incelenmesi için 
vekaletname ibrazı gerekmemektedir. Ayrı-
ca YUKK’ un 81. ve 94. maddeleri gereği de 
avukat ve sivil toplum kuruluşu olarak dosya 
inceleme ve danışmanlık hizmeti verme yet-
kimiz açık şekilde bulunmaktadır. Ancak uy-
gulamada, geri gönderme merkezinde tutulan 
bir yabancı için önce dilekçe ile İl Emniyet 
Müdürlüğü’ne “dosya inceleme” için yazılı 
olarak başvuru yapılmakta, bu başvurunun 
kabulü uygun görülürse İl Emniyet Müdür-
lüğü tarafından geri gönderme merkezine 
haber verilmekte, yazılı başvurunun örneği 
ve onayın gelmesinden sonra geri gönderme 
merkezinde dosya incelemesi yapılabilmek-
tedir. Bu durum dosyalara erişimin zorlaştı-
rılması bir yana açıkça kanuna aykırılık teşkil 
etmektedir. Yapılan tüm görüşmelere, yazılı 
ve sözlü başvurulara rağmen uygulamadaki 
bu hata devam etmekte, iş yoğunluğu ve ele-
man yetersizliği ileri sürülmektedir.     

Tüm bunlar kanunların yapılması kadar uy-
gulanmasının da büyük önem taşıdığını bir 
kez daha ortaya çıkarmaktadır. Kanunlar ne 
kadar açıklayıcı düzenlemeler getirirse ge-
tirsin uygulamaya yansımayan ya da kanuna 
rağmen yapılan uygulamalar, hukuksuzlukla-
rın devamına neden olmaktadır. 

9  1136 Sayılı Avukatlık Kanunu madde 2: “Yargı organları, 
emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile 
kamu iktisadi teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, 
noterler, sigorta şirketleri ve vakıflar avukatlara görevle-
rinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorundadır. 
Kanunlarındaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu 
kurumlar avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri in-
celemesine sunmakla yükümlüdür. Bu belgelerden örnek 
alınması vekaletname ibrazına bağlıdır.”
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Kanunu Öğretmemek Mazeret Sayılamaz

Türkiye, tarihi ve konumu gereği yıllardır 
mültecilik konusu ile iç içe olmuş, yoğun göç-
lerle karşı karşıya kalmış bir ülkedir. Balkan 
göçleri, ardından Irak Savaşı ile gelen mülteci 
akını, Ortadoğu’da ve komşu ülke Suriye’de 
yaşananların ardından kitlesel göçler ve yük-
selen ekonomi nedeniyle kurtuluş yeri olarak 
görülmesi nedeniyle pek çok farklı ülkeden 
göç alır hale gelen Türkiye, mültecilik sınavını 
vermekte zorlanmaktadır.

Bugün sadece ülkemizde değil dünyada en 
önemli insanlık ve hukuk sorunun haline ge-
len mültecilik sorunu için yerel çözümlerin 
yanı sıra uluslararası anlamda çözüm önerileri 
getirilmeli, devletler üstü çalışmalar yapılarak 
yeni sözleşmeler ortaya konulmalı ve asıl ola-
rak mülteciliğe sebep olan unsurların ortadan 
kaldırılması için küresel ve barışçıl çalışmalar 
yapılmalıdır.
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Uygulamada karşılaştığımız sorunlardan da 
yola çıkarak Türkiye’de mültecilik konusunda 
yapılması gerekenleri 

•	 Komşu ülkelerdeki sorunlar da göz önüne 
alınarak kitlesel göçler halinde yapılması 
gerekenlerin önceden belirlenecek bir yol 
haritası ile ortaya konulması

•	 Suriyeli mülteci sorunu özelinde, devlet 
olarak mültecilik hakkında uzun vadeli 
strateji belirlenmesi

•	 Çalışma hakkı başta olmak üzere mülte-
cilerin yiyecek, giyecek ve barınma gibi 
temel ihtiyaçları olan haklarının temi-
ninde kanuna ve somut gerçeklere uygun 
olarak hareket edilmesi

•	 Mültecilerin potansiyel bir tehlike olduğu 
algısından uzaklaşılarak iş gücü, kültürel 
kazanımlar ve çeşitlilik olarak görülmesi 
algısının yayılması

•	 Kanun uygulayıcıları ilk öncelikli olmak 
üzere toplumun ve mültecilerle ilgilenen 
yetkililerin, gerek kanunlar gerekse insan 
hakları anlamında bilgilendirme ve ye-
terliliğinin arttırılması, bunun için geniş 
çağlı kamuoyu çalışmalarının yapılması

•	 Devlet kurumlarının ve ilgililerinin mül-
tecilerle ilgili yapacakları kamuoyu çalış-
maları, kanun değişiklikleri ve diğer tüm 
durumlarda, alanda çalışan hukukçu, aka-
demisyen ve sivil toplum kuruluşları ile 
koordineli çalışmasının sağlanması

•	 Türkiye’nin üzerindeki mülteci yükünün 
diğer ülkelerle adil şekilde paylaştırılması 
için gerekenlerin yapılması olarak sırala-
yabiliriz.

Tüm bu sorunların aşılmasında, kanunların 
uygulanması, insan haklarına azami ölçü-
de riayet edilmesi ve toplumla mültecilerin 
uyumunun sağlanmasında hukuka uygunluk 
en önemli kriter olacaktır. Bunun için “kanu-
nu bilmemek mazeret sayılmaz” genel ilkesi 
yerine, “kanunu öğretmemek mazeret sayıl-
maz” ilkesini hayata geçirmek gerekmektedir. 
Havalimanları, sınır kapıları, geri gönderme 
merkezleri başta olmak üzere uygulamada ya-
şanılan sorunların temelinde, yetkililerin ka-
nunlar hakkında yeterli bilgi sahibi olmayıp, 
pek çok işlemde “idari takdir yetkisi” denilen 
amirlerinin ve diğer makamların emirleri ile 
hareket ettikleri görülmüştür. Bu durumun 
ortadan kaldırılması mültecilik hakkındaki 
pek çok sorunun temelden çözüme kavuşma-
sını, hukuksuzların önüne geçilmesini sağla-
yacaktır. 

Bir sivil toplum kuruluşu ve mülteci hakları 
savunucusu olarak kanunların uygulanması, 
hakların bildirilmesi ve sağlanması, toplumun 
mülteciler ve mültecilik hakkında, mültecile-
rin de haklarına öğrenmeleri anlamında çalış-
malarımız devam edecektir.
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Ü lkemizde, Batı’nın sömürgeci tarihini 
merkeze alan ve çoğunluğu tercüme olan 

eserlerin sayısı –kurgu olsun, kurgu dışı ol-
sun- son derece sınırlı. İngiliz edebiyatının 
önde gelen isimlerinden Joseph Conrad’ın 
Heart of Darkness (Karanlığın Yüreği)1 adlı 
eseri, bu sahada ilk akla gelenlerden biri olma 
özelliğini bugün de muhafaza ediyor.

19. yüzyılın son çeyreğinde uzun yıllar deniz-
cilik yapan ve bu süreçte İngiliz vatandaşlığı-
na geçen Conrad, ilerleyen yıllarda denizciliği 
bırakıp kendisini dünya çapında üne kavuştu-
racak eserlerini kaleme almaya başladığında, 
kuşkusuz Afrika’da geçirdiği uzun ve maceralı 
yaşantısından daha ilginç bir konu bulamaz-
dı. Nitekim Karanlığın Yüreği de, Conrad’ın 
1890’larda Kongo’da bulunduğu dönemi yan-
sıtan neredeyse bir özyaşam öyküsü. Con-
rad’ın; “(…) Karanlığın Yüreği yaşantıdır (…), 
ama bu yaşantı, okuyucunun zihnine ve yüreğine 
yerleştirildiği gibi –bence- çok geçerli bir amaçla, 
gerçek olayların azıcık (ama çok azıcık) ötesine 
gidilmiştir”2 ifadesi de bu gerçeği teyit ediyor.

1  Bu yazıda, eserin Sinan Fişek tarafından tercüme edilen 
ve İletişim Yayınları tarafından neşredilen, 2013 tarihli 
10. baskı esas alınmıştır.

2  s.7.

Hikayenin başkahramanı Charles Marlow3 
tarafından, Thames Nehri4 üzerindeki bir ge-
zinti teknesinde birkaç kişilik bir gruba akta-
rılan bu hikaye, artık bir nehir vapuru kaptanı 
olan Marlow’un yıllar önce Afrika’da yaşadığı 
döneme bir geri dönüş gibidir. Tıpkı Marlow 
gibi Conrad da, Karanlığın Yüreği’ni kaleme 
almadan yaklaşık on yıl önce Kongo’da bu-
harlı bir geminin kaptanlığını yapmış ve kar-
şılaştığı insanlık dışı manzaralara tahammül 
edemeyerek istifa etmiştir. Marlow’un kitap 
boyunca aktardığı hikaye, Conrad’ın bu acı 
tecrübelerinden izler taşır. Sömürgeciliğin 
vahşi uygulamalarına eserde pek fazla yer ve-
rilmez; Conrad karşılaştığı belki de yüzlerce 
hadiseden en çarpıcı bulduklarını aktararak 
bile bunu yapabilirdi. Fakat Conrad, açlıktan 
ölen bir insan göstermek yerine, açlığın bir 
insanı ruhen ve bedenen getireceği noktayı 
işaret etmeyi tercih eder.

3  Charles Marlow, Conrad’ın başka eserlerinde de karşı-
mıza çıkan ve yazarın alter egosu olarak da kabul edilen 
bir karakterdir.

4  İngiltere’nin güneyinde, Londra’nın içinden geçerek 
Kuzey Denizi’ne dökülen nehir.

Karanlığın Yüreği / 
Joseph Conrad
Hüseyin Türkan

d e n e m e
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Sahnenin diğer tarafı için de benzer bir yak-
laşım görülür. Conrad, sömürgeci bir ülkeyi 
resmederken, Marlow’un İngiltere’den Afri-
ka’ya gidiş sürecinde evrak işlerini takip eden 
bir memuru ya da onu muayene eden bir 
doktoru kullanır. Okur, onların ülkelerinin 
bu politikaları karşısındaki tepki(sizlik)lerin-
den doğan bir kara mizahla baş başa bırakılır. 
Aynı ironi hikayenin devamında, Afrika’da da 
devam edecektir.

Marlow’un Kongo Nehri boyunca devam 
eden zorlu bir yolculuğun ardından ulaştığı 
ve bölgede “yaşayan bir efsane” haline gelen 
–hatta kimi yerlilerce tanrı ilan edilen- bir 
başka sömürgeci Bay Kurtz’la ilişkisi ise fark-
lı bir bağlama işaret eder. Conrad’ın, kıtanın 
karanlığı üzerinden insanın karanlığını anla-
ma çabası, en çok da, kitap boyunca neredeyse 
hiç görünmeyip bir gölge gibi var olan, Mar-
low’un hikaye boyunca ulaşmaya çalıştığı ve 
ulaştığında kaybettiği Bay Kurtz’ta anlamını 
bulur.

Conrad’ı Afrika’da gördükleri karşısında is-
tifaya zorlayan şey, eğer içindeki vicdansa; 
bunun Marlow’da da bir yansıması olduğunu 
düşünmek için nedenimiz var. Çünkü Mar-
low, Bay Kurtz’un ölürken kendisine emanet 
ettiği evrakları, hikayenin sonunda İngilte-
re’deki nişanlısına teslim etmek için gittiğin-
de, nişanlısının, Bay Kurtz’un ölmeden önce-
ki son sözlerinin ne olduğu sorusuna Marlow 
“Sizin adınızdı” yanıtını verir. Marlow hika-
yesinin sonunda bunun sebebini şöyle açık-
lar: “Yalnız adalet istediğini söylememiş miydi? 
Ama yapamadım. Söyleyemedim kıza. Çok ka-
ranlık bir şey olurdu söyleseydim – fazla ka-
ranlık olurdu…”5

5  s.118.
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Şimdilik…
iki arada bir derede 
anıların git gide silikleştiği, ümitlere gölge düşmeye başladığı yerde, arafta
geçmişin bittiği ve geleceğin başlamadığı, zamanın geçtiği ve hayatın devam etmediği o donmuş anda 
beklenenden uzunca çırpınmak

bugünlük…
sorgusuz sualsiz, muhatapsız yaşamak, zalim değilse de haksız olmak
vücuda geldiği topraktan biçilerek ayrılan sap gibi bırakılmak, bu halde başka bir toprağa kök salmaya 
çalışmak, ta oralarda ölmek ve ister istemez buralarda dirilmek

belirsizlik…
her şeye uzaktan bakmak, yersiz olmak, yurtsuz kalmak, denizden geçmek ve karaya varamamak
başkalarının evlerinde güne bakmayan pencereler açmak, ufku görememek, yönünü bilememek

dilsizlik…
yerinden olmuşların gürültülü sessizliğine palan pandıras yuvarlanmak, mukimlerin iktidarına 
konu olmak, adını unutmak, sesine yabancılaşmak, sözünü duyuramamak, sözsüz yetkesiz hü-
kümsüz olmak

olmak ya da olmamak meselenin aslıyken…
dünyanın tortusu sayılmak
olmasa daha iyi olmak 

“gibi bir şey” mültecilik...

yeni bir yer’de varlık arayışıydı halbuki.

Dünyanın Tortusu
Nezire Demir

d e n e m e
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Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Alev Erkilet ile mültecilik ve göçmenlik üzerine bir 
söyleşi gerçekleştirdik.

 Suriye’de neredeyse dört yıla yaklaşan, son bir senedir de “iç savaş” ibaresini kullandığımız 
korkunç bir durum yaşanıyor. Orada yaşananların sonuçlarından birisi de evlerinden vatanla-
rından ayrılmak zorunda kalanlar. 2013’te Mazlum-Der’in hazırlamış olduğu Mülteciler Ra-
poru’nda dünyada neredeyse 2 milyon Suriyeli mültecinin olduğu, bunun 600 bine yakınının 
da Türkiye’de olduğu belirtilmiş. Yakın zamanda yaşanılan olayları göz önünde bulundurur-
sak, sayının arttığını söylemek mümkün. Tarihsel olarak her zaman mültecileri ve göçmenleri 
misafir etmiş –ve aynı zamanda bunlara neden olmuş- topraklarda yaşayan birisi olarak ülke-
mizde bu durumu ele alış biçimimizi ve ona yaklaşımımızı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ülkemizde Suriyeli mültecilere nasıl yaklaşıl-
dığını, tek katmanlı bir değerlendirmeyle hak-
kını vererek analiz etmek mümkün değil ben-
ce. Zira mesele sadece değerlerle alakalı değil, 
aynı zamanda yoksullukla, tabakalaşmayla ve 
çıkar çatışmalarıyla alakalı. Türkiye halkı ola-
rak bizim dini temellere dayanan bir “Ensar 
olma” geleneğini tevarüs ettiğimiz doğrudur. 
Bu açıdan bakıldığında, Mekke’den göç eden 
Müslümanlara, ciddi bir tehdidin varlığına 
rağmen kapısını açan Medineli Müslümanla-
rın modeli hepimiz için anlamlı ve önemli-

dir. Ancak son dönemlerde giderek hızlanmış 
olan küreselleşme ve kapitalist kentleşme sü-
reçlerinin etkisiyle ortaya çıkan yoksullaşma, 
bu temeli aşındırmaktadır. Bizim İstanbul’da 
gözlemekte olduğumuz ve pek çok kentte de 
tekrarlandığını bildiğimiz bir örüntü var. Su-
riyeli göçmenlerin yoksul olanları Türkiyeli 
yoksullardan daha zor durumda oldukları için 
Marx’ın tabiriyle bir rezerv ordusu oluşturu-
yorlar. Bu kitle geçmişte iç göçle büyük şehir-
lere gelen ve kayıt dışı olarak sosyal güvence-
siz çalışan kişilerin aldığı ücretin daha altına 

Alev Erkilet:
“Küresel Kapitalizme Eklemlenme  
Süreci Değerlerde ve Toplumsal 

Hayatta Önemli Bir Tahribata Yol Açtı.”
Feyza Betül Aydın
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çalışmaya razı. İşverenler, mevcut “kayıtsız” 
çalışanlarını işten çıkartarak birçoğu resmen 
çalışma hakkına sahip bulunmayan Suriyeli 
göçmenleri işe alıyor ve böylece emek sömü-
rüsünü daha da katmerlendiriyor. Kendileri 
de yoksul göçmenler olan ve kente tutunma-
ya çalışan yerli nüfusun yerini alıyorlar. Bu 
süreç, İstanbul’a çalışmaya gelen erkeklerin 
toplu olarak kaldığı bekâr odalarının nüfus 
bileşimine bakıldığında bile açık olarak görü-
lebiliyor. Bu durum, “göçmenlere tanınan ay-
rıcalıklar” bağlamında değerlendiriliyor. Öfke 
birikmelerine yol açıyor. Tekrar altını çizmek 
istiyorum, yoksullar birbirlerinin ekmeğini 
küçültüyor ama işverenleri daha da zengin 
ediyorlar. Giderek kapitalizme eklemlenen bir 
toplumda yaşıyoruz ve bu tür istismarlar “En-
sar olma” bilincini gölgeliyor. Yoksulları birbi-
rine düşman ediyor. Buna bir de Suriyelilerin 
gelişiyle beraber arsa, bina ve kira fiyatlarının 
yükselmesi nedeniyle hem göçmenlerin hem 
de yerlilerin yaşadığı ekonomik mağduriyeti 
eklemek gerekir. Özetleyecek olursak, işve-
renlerin ve mülk sahiplerinin çıkarına işleyen 
ve mülksüzleri ve çalışanları daha da yoksul-
laştıran sömürü mekanizmalarıyla kararlılıkla 
mücadele edilmediği takdirde, gelecekte çok 
daha ciddi toplumsal patlamalarla karşılaşa-
biliriz. 

Suriye’de savaşın bu kadar uzaması, toprak-
larından ayrılmak zorunda kalanların evle-
rine geri dönememeleri, mülteci, sığınmacı 
olma hallerinin uzaması... Kısaca vatansız 
olmalarının Filistin Fenomeni olarak ad-
landırılan durumun bir ikincisinin Suriye 
Fenomeninin ortaya çıkmasına neden ola-

cağı, bir Suriye diasporası oluşacağı söy-
leniyor. Bu durumun sizce ne gibi etkileri 
olacaktır?

Aslında önceki sorunuz bağlamında bu ko-
nuya da değinmeye çalışmıştım. Belki birkaç 
ilave yapabiliriz. Nefret söylemine ve hatta 
nefret suçuna varan yabancı düşmanlığının 
IŞİD’in etkisiyle daha da yoğunlaşması söz 
konusu. Bu kitlesel ve denetimsiz akış içinde 
terör örgütü üyelerinin de bulunabileceğinden 
duyulan endişe tüm kentlerde ifade edilmeye 
başlanmış durumda. Dahası, kendi yoksulla-
rıyla bile muhatap olmak istemeyen ve kapalı 
sitelerine çekilme eğiliminde olan büyük kent 
insanlarının, Suriyeli göçmende cisimleşen 
daha da yoğunlaşmış yoksulluk ve çaresizlikle 
yüzleşmekten kaçınma eğilimi var. Sokakta 
yaşamak zorunda kalan ya da dilenen Suriye-
liler bugün Fatih gibi en geleneksel değerle-
rin taşıyıcısı olan semtlerde bile istenmiyorlar 
ise, küresel kapitalizme eklemlenme sürecinin 
değerlerde ve toplumsal hayatta önemli bir 
tahribata yol açtığını söylemek haksızlık ol-
maz. Dahası, bu sürecin göç alan bölgeler hal-
kına daha doğrusu Türkiye kamuoyuna daha 
iyi anlatılması, sürecin daha iyi yönetilmesi 
gerekiyor. Aksi takdirde, yabancı düşmanlığı-
nı kitle hareketlerine ve linçlere kadar varan 
bir vandalizme dönüştüren “şayiaların” süreci 
yönetmesine izin verilmiş olacaktır. Her iki 
halkın birbirine karşı asılsız kalıp yargılar ve 
önyargılar geliştirmesine, ayrımcılığın ortaya 
çıkmasına engel olunmalıdır.       
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Suriye’den ayrılmak zorunda kalan aşağı 
yukarı 2 milyon mülteciden bahsetmiştik. 
Savaşın, ölümlerin arasından çıkmayı ve 
başka ülkelere sığınmayı başaran mülteciler 
ve göç ettikleri ülke halklarını bu durum-
dan nasıl etkileniyor? 

Göç alan ülke halklarından uzunca bahsettik, 
biraz da göçmenlerden bahsetmek gerekir. 
Sürecin zorluğunu en ağır bedelleri ödeyerek 
yaşayanlar göçmenler kuşkusuz. Göçmenlik, 
yerinden yurdundan, bölgenden, şehrinden, 
köyünden kısacası geçmişinden, belleğinden, 
seni sen yapan şeylerden kopmak anlamına 
geliyor. Bu tür göçlerde, kırdan kente ya da 
Almanya’ya çalışmaya giderken olduğu gibi 
taşı toprağı altın diye yola çıkılmıyor. Zorun-
lu göç, umutsuzlukla, çoğu örnekte de mülk-
süzleşme, yoksullaşma ve ötekileştirilmeyle 
sonuçlanıyor. Gelir ve servetinden, toprak-
larından, geldiği yerde sahip olduğu onur ve 
saygınlıktan, hatta ailesinden yoksun kalan 
göçmenler, bir de sokakta kalıyorlarsa, fuhuş 
çetelerinin ve organ mafyalarının hedefi olu-
yor. Cinsel istismara uğrama yanında, Türki-
yeli erkeklerin ikinci ya da üçüncü karısı ol-
mak üzere aileleri tarafından satılmakta olan 
genç kızlardan ve kadınlardan bahsediliyor. 
Savaştan kaçan bir göçmen olmanın yarattığı 
travma, göçmen bir kadınsa daha da ağırla-
şıyor. Sığınmacılar, belirsiz bir süre boyunca 
kampta yaşamak ya da kendilerine yöneltil-
miş şiddet ve nefretle başa çıkmaya çalışmak 
gibi birbirinden zor iki seçenekle karşı karşıya 
kalıyorlar. Bu konuların şiddet, terör ve sava-
şın etkileri; göçün etkileri; yoksulluğun etki-
leri; cinsel istismarın etkileri bağlamında ayrı 

ayrı değerlendirilmesi gerekiyor. Göçmenle-
rin sağlık, konut, eğitim, çalışma gibi temel 
ihtiyaçlarının güvence altına alınması ve aile 
hayatlarının ve mahremiyetlerinin korunması 
gerekiyor. Tüm bunların toplumun kendi yar-
dımlaşma kapasitesi içinde çözümlenmesini 
beklemek gerçekçi olmaz. Devletin sağladığı 
hukuksal altyapı, güvence ve hizmetlerin, sivil 
toplumun sağladığı desteklerle takviye edil-
mesinin daha gerçekçi ve sağlıklı olacağını 
düşünüyorum. 

“Mülteci” olarak yani “ırkı, dini, tabiiyeti, 
belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya 
siyasi düşünceleri yüzünden, zulme uğraya-
cağından haklı sebeplerle korktuğu için va-
tandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve 
bu ülkenin korumasından yararlanamayan 
ya da söz konusu korku nedeniyle, yararlan-
mak istemeyen yahut tabiiyeti yoksa ve bu 
tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet 
ülkesinin dışında bulunan, oraya döneme-
yen veya söz konusu korku nedeniyle dön-
mek istemeyen her şahıs” olarak tanınmak 
için, vatansız olabilmek için Avrupa’dan 
göçmüş olmanız gereken bir yerin göçmen-
lerin üzerindeki etkisi ve uzun vadede bu 
durumun iki taraf için de nasıl olabileceği 
konusunda bir şeyler söyleyebilir misiniz?

Sorunuzun hukuksal boyutuna, ayrı bir uz-
manlık gerektirdiği için girmeyeceğim ama 
bu durumun Türkiye’nin yüzünü geçmişte 
Avrupa’ya çevirmiş olmasıyla yakından alaka-
lı olduğunu söyleyebiliriz. Son on yıl boyunca 
Türkiye’nin yönelimlerinde ciddi değişiklikler 
oldu. Doğu’ya ve İslam dünyasına yönelik red-
diyeci yaklaşımlar terk edildi. Lakin bu sefer 
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de, yeni tercihlerin yol açtığı dalgalanmalara 
hazırlıksız yakalanıldı. Gerek hukuk, gerek si-
yaset gerekse toplum açısından başa çıkılma-
sı zor bir göç dalgasıyla karşı karşıya kalındı. 
600 bin göçmenden söz ediyorsunuz, bunlar 
resmi kanallardan giriş yapanlar ama bu yılın 
sonuna kadar göçmen sayısının 1,4 hatta 1,6 
milyona varacağı da basında yer alan haberler 
arasında.  Bu durumda gelenlerin hukuksal 
statüsünün bir an önce tanımlanması ve be-
lirsizliklerin getirdiği sıkıntıların ortadan kal-
dırılması çok öncelikli bir mesele olarak kar-
şımıza çıkıyor. Geçici koruma statüsü ya da 
misafirlik tanımı belirsiz olduğu için kamp-
larda bulunmayan göçmenlerin hizmetlere 
erişiminde ciddi sıkıntılar var. Göçmenlerin 
tam olarak kayıt altına alınamaması da bu so-
runları ağırlaştıran bir başka etmen.    

Edward Said, Kış Uykusu’nda “Sürgün, bir 
insan ile doğup büyüdüğü yer arasında, ben-
lik ile benliğin gerçek yuvası arasında zorla 
açılmış olan onarılamaz bir gediktir: Özün-
deki kederin üstesinden gelmek mümkün 
değildir. Tarihin ve edebiyatın, sürgünü in-
san hayatında kahramanca, romantik, şanlı 
ve hatta muzafferane sayfalar açan bir du-
rum olarak betimleyen hikâyeler barındır-
dıkları doğrudur. Ama bunlar hikâyeden, 
yabancılaşmanın kötürümleştirici hüznü-
nü alt etme çabasından ibarettir. Sürgünde 
elde edilen kazanımlar sonsuza dek arkada 
bırakılmış bir şeyin kaybedilmesiyle sürekli 
olarak baltalanır” diyor. Belki de mülteciliği 
en iyi ifadelerinden sayılabilir. Hiç değilse 
yukarıda verdiğimiz mülteci tanımından 
çok daha insancıl ve kapsayıcı, bir mülteci-

nin yazmış olması gibi bir ayrıntı var tabi. 
“Benlik ile benliğin gerçek yuvası arasında 
zorla açılmış olan onarılamaz bir gedik”le 
misafirimiz olan binlerce insana yaptığımız 
ev sahipliğini nasıl buluyorsunuz?

Burada sözünü ettiğimiz konular bir yanıy-
la Said’in o güzel ifadelerinde karşılık bulan 
duygusal, içsel, kişisel deneyimler ve acılar-
dır kuşkusuz. Asla telafisi olmayacak kayıp-
ların hikâyesidir. Daha önce de belirttiğimiz 
gibi, seçmediğiniz tam tersine zorlandığınız, 
mahkûm bırakıldığınız süreçlerdir. Lakin bu 
sürecin bir de sonrası var. Eğer göçmenleri in-
san onuruna yaraşır bir biçimde ağırlayamaz, 
sürgünlerini “kahramanca, romantik, şanlı ve 
hatta muzafferane sayfalar açan bir durum 
olarak” tanımlamalarına bile imkân verme-
yecek bir sefilleşme sürecine dönüştürürsek, 
bunun her iki toplum için de ahlaki, sosyal, 
ekonomik ve politik sonuçları olacaktır. İşte 
tam da bu nedenle, konunun insani dramların 
algılanması ve hissedilmesi ve telafisi yanında, 
ekonomi-politik açısından ve siyasal olarak 
analiz edilmesi gereken reel, dışsal ve toplum-
sal bir olgu olduğunu unutmamak gerekiyor. 
Sahanın ve problemlerinin nicel ve nitel araş-
tırmalarla kavranması, hukuksal ve ekonomik 
tedbirlerin alınması, halkların birbirlerine 
yaklaştırılması, yapılanların gerekçeleriyle 
halka anlatılması, sürgünü göçmenler için en 
azından anlamlı kılabilmemizi sağlayacaktır 
diye düşünüyorum.   

 

61

M
Ü

L
T

E
C

İ
 

B
Ü

L
T

E
N

İ



Ege denizinde ya da İtalya kıyılarında batan 
teknelerde ölen onlarca, yüzlerce insan… Ça-
tışma ve zulümden kaçıp başka ülkelerdeki 
kamplarda yaşamak zorunda kalan milyon-
lar… Gittikleri yerlerde kayıt dışı ve günde 1 
doların altında ücretlerle çalışmak zorunda ka-
lanlar… Bu anlatılanların zihinlerdeki karşılığı 
bilinmez ama uluslararası siyasetteki sözlük 
karşılığı: Mültecilik. Yani yurtlarından edilmiş 
milyonlarca insan. Edward Said’in “Bir insan 
ile doğup büyüdüğü yer arasında zorla açıl-
mış olan gedik” olarak ifade ettiği mülteciliğin 
ekonomi-politiği, giderek büyüyen bir sorunu 
gözler önüne sermek anlamına geliyor. 

Kuzey-Güney Arasındaki Gelir Adaletsizliği

Soğuk Savaş sonrasına, iki temel ‘dünya düze-
ni’ kurgusuyla girdik. Bunlardan biri ‘Tarihin 
Sonu mu?’ diğeri ise ‘Medeniyetler Çatışması’ 
tezleriydi. Francis Fukuyama, ‘Tarihin Sonu 
mu?’ diye sorup kendi cevaplarken, liberaliz-
min mevcut ideolojilere karşı zaferini de ilan 

ediyordu. Fukuyama’ya göre, artık dünya tari-
hinin bundan sonraki kısmı ekonomik, siyasal 
ve kültürel açıdan liberal ekonomiler tarafın-
dan yazılacaktı. Ama hikayenin bugüne ka-
dar ki bölümü Fukuyama’nın öngördüğü gibi 
işbirliği içinde olmadı. Hatta sınırların artık 
öneminin kalmadığı, dünyanın küresel bir 
köye dönüştüğü söylemi, yerini çatışmaların 
eksik olmadığı ve Kuzey-Güney ülkeleri ara-
sındaki gelir uçurumunun arttığı bir ortama 
bıraktı. 

Yurtlarından Edilmiş Milyonlarca İnsan

Samuel Huntington ise ‘Medeniyetler Çatış-
ması’ adlı kitabında, dünyanın Soğuk Savaş 
dönemine göre daha çatışmacı bir yer olaca-
ğını, bunun da kültürel-dinsel temelli yaşana-
cağını söylüyordu. 11 Eylül sonrası yaşanan 
Irak savaşı, Afganistan işgali gibi ilk akla 
gelen örnekler, Huntington’ın haklılığından 
ziyade çatışma ve sömürünün yeni bahanesini 
ortaya koyuyordu sanki. Güneşin altında bir 

Mülteciliğin 
Ekonomi-Politiği
‘İnsan ve Toprağı Arasında 
Zorla Açılan Gedik’
Orhan Orhun Ünal

m a k a l e

62

M
Ü

L
T

E
C

İ
 

B
Ü

L
T

E
N

İ



63

M
Ü

L
T

E
C

İ
 

B
Ü

L
T

E
N

İ



64

M
Ü

L
T

E
C

İ
 

B
Ü

L
T

E
N

İ



şeyin değişmediği, uluslararası siyasette olan 
yine savaşların öznesi olan ülke halklarına 
oldu. Dünya kamuoyu gelişen iletişim tekno-
lojileri sayesinde savaşlar yanında yüzbinlerce 
hatta milyonlarca insanın yurtlarından edi-
lişlerini televizyonlarından izliyordu. 2003’te  
ABD’nin Irak’ı işgali sonrasında 4.5 milyon 
Iraklı komşu ülkelere sığınırken, 5.7 milyon 
Filistinlinin başka topraklarda yaşamak zo-
runda bırakılması,  mültecilik sorununu ye-
niden dünya gündemine taşıdı. Somali’deki 
iç çatışmalar yüzünden nüfusun yarısının sı-
nırları dışında hayat mücadelesi vermesi, 4.1 
milyon Afgan’ın farklı ülkelere yerleşmek zo-
runda kalması küresel düzenin mülteci soru-
nuna ilişkin örneklerden sadece birkaçı. 

Sığındıkları Ülkeye Ekonomik Yük

Savaştan kaçan mülteciler için aslında hika-
ye aslında yeni başlamış oluyor. Kendi top-
raklarındaki savaşın ne zaman biteceği belli 
olmayan bu insanlar, zamanla  sığındıkları 
ülke için yük olmaya başlıyorlar. Barınma, 
beslenme, güvenlik ve alt yapı gibi maliyet 
getiren birçok yatırım bekleyen mültecilerin 
sayıları arttıkça, birçok imkan ve yardımdan 
yoksun yaşamak zorunda kalıyorlar. Özellik-
le bu konuda, Birleşmiş Milletler bünyesinde 
yaptırımı olmayan birkaç anlaşma dışında ül-
kelerarası işbirliği  söz ya da ortak küresel bir 
politika yok. Uluslararası yardım örgütleri ve 
dernekler gibi sivil girişimlerin çabalarından 
başka yeterli destek söz konusu değil. Günü-
müzde birçok ülkenin göç ve mülteci politi-
kası olmadığı gibi, özellikle Avrupa Birliği 
ülkeleri ve ABD’nin mülteci ve göçmenlere 
kapılarını kapatması, katı sınır politikaları bu 
yükün gelişmekte olan ya da bölge ülkelerin 
omuzlarına binmesine neden oluyor.
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Kayıtdışı ve Yarınsız Çalışmak

Konunun mültecilerle ilgili kısmında ise as-
lında tam bir dram yaşanıyor, Özellikle ülke-
lerine dönüş süresi uzayınca,  birçoğu bulun-
duğu yerde kendine bir hayat kurma çabasına 
girişiyor. Ancak, çok büyük bir bölümünün 
kimliği ve çalışma izni olmadığı için bu ül-
kelerde kayıt dışı işlerde çalışıyorlar. Kayıt 
dışı olmak ise; günlük düşük ücretlerle, ağır 
şartlarda, güvencesiz (yarınsız), çalışmak ve 
dünyanın olanca ağırlığını günlük yevmiye 
ile hissetmek anlamına geliyor. Neticede bir-
çoğu merdivenaltı üretim yapan işletmelerin 
sermayesi oluyor.  Uluslararası Çalışma Ör-
gütü’ne (ILO) göre, dünya çapında tahminen 
20.9 milyon kişi yoksulluk ve göç nedeniyle, 
evlerinden uzakta zorla çalıştırılıyor. Bunların 
9.1 milyonu, yani yüzde 44’ü göçmenlerden 
oluşuyor. Resmi istatistikler 21 milyon olsa 
da gerçek rakamın çok daha fazla olduğu 
tahmin ediliyor. Yine ILO’nun tahminleri-
ne göre içinde mültecilerin de olduğu kaçak 
işgücü sayesinde yılda 150 milyar dolarlık 
haksız kazanç sağlanıyor. Benzer şekilde 5-14 
yaş grubunda 250 milyon çocuk ağır şartlarda 
çalışmak zorunda kalıyor. 

Dünyanın Hayalet Çocukları

Başka ülkelere sığınan veya kaçan insanla-
rın birçoğu imkansızlıklar yüzünden mülteci 
kamplarının dışında yaşamak zorunda kalıyor. 
Kayıt dışı olarak ülkede barındıkları için ne 
tam olarak sayıları ne de yaptıkları iş biliniyor. 
Burada doğan çocukların büyük bir kısmının 
kimliği bulunmuyor. Dolayısıyla, eğitim, sağ-
lık gibi haklardan mahrum hatta adları bile 
bilinmeden sığındıkları ülkede yaşamak zo-
runda kalıyorlar. Bu durumun gelecekte ne-
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den olacağı sorunlara dikkat çekmek isteyen 
uzmanlar ise, kimliksiz büyüyen milyonlarca 
yeni nesli ‘Hayalet Çocuk’ olarak da adlan-
dırıyor. Örneğin, UNICEF raporlarına göre, 
1.2 milyon Suriyeli çocuk ülkelerinin dışında, 
bunların 450 bin kadarı da Türkiye’de. Ancak 
kaç tanesinin kayıtlı olduğu belli değil. 

Türkiye’nin ‘Ulusal Göç Politikası’ Olmalı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(A-
FAD)’nın sunduğu rakamlara göre, Türki-
ye’deki kamplarda 30 bin bebek doğdu. An-
cak ülkemizdeki sayılar 1.5 milyonu bulan 
Suriyeli mülteciler düşünüldüğünde doğan 
çocuk sayısının bu rakamın çok daha üzerinde 
olduğu tahmin ediliyor. Uzmanlar  ise Türki-
ye’de doğan ve kayıt altına alınmayan on bin-
lerce Suriyeli mülteci çocuğun ‘geleceğin ha-
yalet çocukları’ haline dönüşmesinden endişe 
ediyor. On binlerce çocuk, kimlikleri olmadı-
ğı için  eğitim ve sosyal haklardan mahrum 
büyüyecek. Çalışma hayatına resmen dahil 
olmadan merdiven altı işletmelerde çalışmak 
zorunda kalacaklar. Birçok uzman ülkenin 
gelecekteki sosyo-ekonomik durumu açısın-
dan sorunları da beraberinde getirebileceğini 
vurguluyor. Bu nedenle, ulusal göç politika-
sı yanında, kısa-orta ve uzun vadeli dönemi 
kapsayan bir mülteci uyum stratejisine ihti-
yaç duyulduğunu dile getiriyor.  Bu nedenle 
birçok uzman yasal ve idari düzenlemelerin 
yanında Türkiye’nin göç alan bir ülke olarak 
“Ulusal Göç Politikası” hazırlaması gerektiği-
ne dikkat çekiyor. 

Milyonlarca Dolarlık Sektör: İnsan Kaçakçılığı 

Mültecilerle ilgili en önemli sorunlardan biri 
de milyonlarca dolarlık bir sektörü olan insan 
kaçaklığı işinin yaygınlaşması. Bulundukla-
rı ülkeden kaçmak isteyen yüz binlerce in-
san kaçakçılarına binlerce, on binlerce dolar 
vererek Avrupa başta olmak üzere gelişmiş 
ülkelere ulaşmaya çalışmaktadır. İnsan ka-
çakçılığının güzergahında yer alan ülkemiz 
gündemine Ege denizinde batan tekneler ve 
ölümlerle gelen bu konu, dünyanın en önemli 
ve insani sorunları arasında yer almaktadır.

Sonu Edward Said Yazsın

Siyasal yanı kadar ekonomik bir sorun ola-
rak giderek ağırlaşan mültecilik sorunu nasıl 
çözülür, ülkeler nasıl bir işbirliğine gider bi-
linmez ama bu yazının sonunu yine Edward 
Said yazsın:  “Sürgün, bir insan ile doğup bü-
yüdüğü yer arasında, benlik ile benliğin gerçek 
yuvası arasında zorla açılmış olan onarılamaz 
bir gediktir: Özündeki kederin üstesinden 
gelmek mümkün değildir. Tarihin ve edebi-
yatın, sürgünü insan hayatında kahramanca, 
romantik, şanlı ve hatta muzafferane sayfalar 
açan bir durum olarak betimleyen hikâyeler 
barındırdıkları doğrudur. Ama bunlar hikâye-
den, yabancılaşmanın kötürümleştirici hüz-
nünü alt etme çabasından ibarettir. Sürgünde 
elde edilen kazanımlar sonsuza dek arkada 
bırakılmış bir şeyin kaybedilmesiyle sürekli 
olarak baltalanır.” (Edward Said/Kış Uykusu)
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Her şey işte tam burada oldu. Bu toprak ze-
minde, gözümün önünde bir anda kesili-

verdi nefesler. İsimler öldü, toprak kırmızıya 
çaldı. 

Önce tanrılarının ismini aldılar. O’na,  O’nun 
hitap edilmesini istediği gibi hitap edilmesine 
izin vermediler. İsminin alınmasını dahi en-
gelleyemeyen bir tanrının emirlerinin yerine 
getirilmesi manasız olacağından emirlerini de 
kaldırdılar. Koskoca tanrının ismini alanlar, 
O’na inananların isimlerini almakta elbette ki 
bir beis görmeyeceklerdi: Onların da isimleri-
ni aldılar.  Fısıldamayı yasakladılar. 

***

Yağmur yağıyordu. Aylık belirli bir geliri olan 
herkes Ìlidzca caddesinde eşlerini Paris’te gö-
rebileceğiniz kafelerin içerisinde yağmurun 
dinmesini bekliyordu. Yağmur, yağmurun 
altında top oynayan çocuklar, “içeride” olan-
lar için hayli romantik bir görsel sunuyordu. 
Hafif bir müzik eşliğinde kahve ve şaraplarını 
yudumlayarak şehri izleyen orta yaş ortalama-
lı şehir sakinlerinin huzuru içten bir çığlıkla 
bozuldu. Bu çığlık çocukluğumdan beri içim-
de biriken çığlığın çaresizliği katmerlenmiş 

bir tonda seslendirilmesiydi. Oysa çoğu şey 
sıradanlaşmıştı benim için: Kahvemi içerken 
nasıl da onlar gibiydim ya da işime giderken, 
tramvaya binerken, sabahları sigaramı alır-
ken… Varlığını unutmaya çalıştığım, iyiden 
iyiye derinliklere bastırdığımı sandığım o çığ-
lık, kendi çığlığım, rahatlatmıştı beni. Üzerime 
yönelmiş olan tedirgin bakışları bertaraf et-
meli, çığlığın sebebini garsona açıklamalı diye 
düşündüm. Açıklama yapmak üzere kafamı 
kaldırdığımda bakışların benim üzerimde de-
ğil de, bir arayış içerisinde olduğunu gördüm. 
Herkes bir yere odaklanmış meraklı ve tedirgin 
gözlerle çığlığın kaynağını arıyorlardı. Ardın-
dan bir kaç el kalktı havaya, işaret parmakları 
insanların bakması gereken yeri gösterdi. Orta 
yaş ortalamalı insanların hepsi ona bakıyordu 
artık. İşaret parmakları çığlığın kaynağı olarak 
beni değil aksi istikametimdeki  caddeyi işa-
ret ediyordu. Gözümü caddeye çevirdim yağ-
murun altında, yüzünü yağmura açmış, elinde 
bir top haykırıyor ve top oynayan çocukların 
üzerine koşuyordu. Hep aynı tonda, hep aynı 
uzunlukta, hep aynı isyanla, bana ait olan çığ-
lığı atıyordu, yağmur altında tedirgin gözler ile 
izlenen iyi giyimli meczup. Çığlık kesildiğinde 
karnımda bir sıcaklık hissettim.

Tihomir
Ömer Faruk Aydın

d e n e m e
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***

Küçük bir çocuğum, arkadaşlarım var, yağmur 
yağıyor, top oynuyoruz, çok da kalabalık ol-
madığımız bir ülkenin kısmen kalabalık ol-
duğumuz bir muhitinin sokağında. Öndeyiz, 
üç gol bırakmışım rakip dostlarımızın taşları-
nın arasına, her golden sonra adımı haykırıyor 
arkadaşlarım. O küçük sokağın duvarlarında 
ismim yankılanıyordu. Mahallemiz küçüktü 
bu sebeple herkesi tanırdık. Topun üzerine 
basan ayağı, kahverengi takım elbiseli ve ar-
kasındaki yeşil kıyafetli, siyah postallı adam-
ların mahallemizden olmadığını rahatlıkla 
anlamamızı sağlayan da bu oldu. Mahallemi-
zin abileri geldi. Bizleri arkalarına alıp yaban-
cılarla konuşmaya başladılar. Topumuzu geri 
vermelerini istiyordu büyük ihtimalle abile-
rimiz. Yabancılar ise bağırıyorlar topumu-
zu geri vermemekte ısrar ediyorlardı. Yeşilli 
olanlardan küçükçe olanı konuşan abimizin 
suratına elinde tuttuğu silahın arkasıyla vur-
du. Abimizin alnı kanadı, yere düştü. Koştum 
abimizi kontrol ederken “ tamam, siz de oy-
nayabilirsiniz” dedim. Yabancılar topa vurup 
gittiler. Keşke en başta topu verseydim diye 
düşündüm. Çok geçmeden yabancılar çok 
daha kalabalık ve çok büyük arabalarla tekrar 
geldiler. Hepimizi o kamyonlara koyup yola 
çıkardılar. Annemler ağlıyordu bense biraz-
dan yabancılarla yapacağımız maç için hazır-
lanıyordum. Belli ki onların statları vardı ve 
bizi oraya götürüyorlardı. Keşke Dimitri’nin 
ayakkabılarını alsaydım benimkiler çivisiz 
maç boyunca kayacağım diye düşündüm. An-
neme ağlamamasını onları yeneceğimizi söy-
ledim. Annem ağlamaya devam ederken bana 
sarıldı. “ Ben Dimitri’nin ayakkabısını alacak-
tım !”    

Annem artık annem değil komşumuz Mar-
gareth teyze babam ise artık babam değil 
marangoz Costa amca olmuştu. Ben ise daha 
önce hiç tanımadığım biri olmuş, üç gol at-
mamın cezasını çekiyordum. Artık arkadaş-
larım nasıl bağırdılarsa ismimi, ismim her 
yerden duyulmuş ve onları sinirlendirmişti. 
O goller o kadar rahatsız etmiş ki yabancıla-
rı, artık gollerden sonra ismimi haykıramasın 
diye arkadaşlarım, herkesin ismini değiştirdi-
ler. Tihomir, ne gol atabiliyor ne de konuşabi-
liyordu. Sevmemiştim onu. Dolu dolu ismin 
haykırılmadıkça gol atmanın ne manası var-
dı? Sevmediğim ben, Tihomir, ile olan birlik-
teliğimiz böyle başladı. 

Okula başladık. Sınıfta Tihomir’in bir tane 
bile arkadaşı yoktu. O da benim gibi yalnızdı. 
Evet sevmemiştim onu başlarda çünkü Tiho-
mir’in bir köyü vardı benim ise doğduğum bile 
meçhuldü, Tihomir’in bir ailesi vardı benim 
ise annem ve babam “meçhule giden yolda 
ağır aksak ilerliyordu”, birileri ona seslenebi-
liyor, beni ise görmüyorlardı.  Öğretmenimiz 
komşumuz Margareth teyze ile marangoz 
Costa amcayı Tihomir hakkında konuşmak 
için okula çağırdı. Annem ile babam ortadan 
kaybolduğundan beri Tihomirler’de kalıyor-
dum. Margareth teyze sürekli ağlıyor Costa 
amca ise kısa sürede yaşlanmış, elinde sigara-
sıyla düşünüyordu. Akşam eve döndüğümüz-
de Margareth teyze ile Costa amca Tihomir’e 
öğütler veriyordu. Margareth teyze beni göğ-
süne bastırdı ve ağlamaya devam etti. 
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*** 

Tihomir ile bir antlaşma yaptık. Sokaklar 
benim içerisi ise onun olacaktı. gün geçtikçe 
Tihomir içeriye daha çok alıştı, ben ise içerden 
iyiden iyiye uzaklaştım. Bunca yıllık birlikte-
liğimiz yavaş yavaş sonlanıyordu. Ne o bendi 
ne de ben o. Bunun farkına varmamız uzunca 
bir zaman almıştı. Sokaklarda huzurluydum 
onunda içeride huzurlu olduğunu varsayıyor-
dum. Ona yardım etmek için gerçekten ça-
balamıştım ancak varlığı meçhul, ismi dahi 
olmayan biri, adı olan annesi ve babası olan 
birine nasıl yardım edebilirdi ki? Ben üzerime 
düşeni yaptım, bu yol en iyisi.

Yağmur yağıyordu.  Ìlidzca caddesinde eşle-
rini Paris’te görebileceğiniz kafelerin arasında 

yürüyordum. Yağmurun içeridekiler için hiç 
bir his ve anlam ifade etmiyordu. Gök iyice 
kapanmış yağmur hızını arttırmıştı. Yerini 
beğenmemiş bir arnavut taşının üzerine bas-
mam onu rahatsız etmiş olacak ki, paçalarıma 
su sıçrattı. Eğilmiş paçalarımda ki suyu vu-
rarak azaltmaya çalışırken meşini soyulmuş 
bir top ayak uçlarıma geldi. Çocuklar yağmur 
altında gol atan arkadaşlarının ismini haykır-
maya başladı. Duvarlar o küçücük çocuğun 
ismi ile yankılanıyordu. Ne güzeldi bir insa-
nın isminin olması. Sonra korktum! Çocu-
ğun ismini elinden alacaklar diye korktum. 
Çocuklara doğru koşup uyarmak istedim 
onları. “Yapmayın, ismini söylemeyin” demek 
istiyorken tek yapabildiğim hırlamaktı. Ben 
çocuklara doğru koştukça onlar kaçıyor çığlık 
atıyorlardı. Durdum. Yağmur atan göğe doğru 
yıllardır benden alınan ismi haykırdım. Yirmi 
bir yıl sonra nefes aldığımı hissettim. Bir kez 
daha haykırdım ismimi. Yeniden “biri” oldu-
ğumu hissettim. Bir kez daha haykırdım is-
mimi ve elimde ki top patladı. Karnımda bir 
sıcaklık hissettim. Vücudum bana ağır geldi, 
dizlerimin üstüne düştüm. Ìlidzca caddesinde 
dizlerimin üstünde iki polisi görüyordum. Bir 
tanesinin bana doğrulttuğu tabancadan hala 
duman çıkıyordu. İsmimi duyar duymaz gel-
mişlerdi işte yine. Elim karnımdaki sıcaklığa 
gitti. Parmaklarım yağmurdan daha sıcak ve 
yoğun bir sıvıyla temas etti. Uykum gelmişti 
ve dizlerim beni taşıyamıyordu. Ìlidzca cad-
desine yağmur altında son kez uzandığımda 
ismim, herkesin kulağında yankılanıyordu. 

*Sükunet ve huzur sahibi kimse manasına gelen 
Bulgarca isim.  Bu deneme, Çalıntı Gözler filmi 
vesilesiyle bakışları ve isimleri çalınanlara ithaf 
edilmiştir.     
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