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GİRİŞ

1- GİRİŞ
Göç; az gelişmişlik, iç savaşlar, otoriter yönetimler, yoksulluk, insan hakları gibi birçok küresel
sorunla ilgilidir. Her ne kadar göç ettikleri toplum tarafından yaygın bir şekilde tehdit olarak
algılansalar da göçmenler katıldıkları toplumların çoğunlukla en dinamik ve girişimci üyeleridir. Tarihsel olarak göç ekonomik büyümeyi hızlandırmış, ulus devletlerin inşasında önemli bir
rol oynamış ve kültürel yaşamı zenginleştirmişti. Öte yandan göç önemli sorunlar da ortaya
çıkarmıştır. Bazı göçmenler sömürüye, istismara maruz kalırken, uyum sorunları, farklı kültürlerle karşılaşma, vatandaşlık tartışmaları ve iş piyasasındaki rekabet toplumsal anlaşmazlıklara,
ideolojik farklılaşmalara, ayrımcılığa, ırkçılığa, çatışmalara ve toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin
derinleşmesine yol açmıştır. Ayrıca göç veren ülkeler önemli oranda nitelikli insan kaybıyla da
karşı karşıya kalmıştır. Bu sebeplerle göç hem kamu otoritelerini hem de toplumları ilgilendiren
önemli bir olgudur (Khalid, 2007). II. Dünya Savaşı sonrası sanayileşmiş ülkelere iş göçü hızla
artarken, özellikle daha az gelişmiş bölgelerdeki siyasi çatışmalar, iç savaşlar, baskıcı rejimler
birçok insanın yerinden edilmesine neden olmuştur. Ulaşım ve iletişimdeki gelişmeler küreselleşmeyle birlikte insan hareketliliğini tarihte görülmedik bir seviyeye ulaştırmıştır. Ayrıca, eğitim,
evlilik, emeklilik ve farklı yaşam biçimleri arayışı gibi yeni hareketlilik biçimleri de ortaya çıkmıştır
(Castles, de Haas, ve Miller, 2014).
1980’li yıllar Türkiye’nin “soydaş” göçlerinden ve geleneksel göç veren ülke durumundan farklı
bir göç olgusuyla karşılaştığı yıllar olmuştur. Özellikle Türkiye’nin komşusu olan ülkelerden gelen mültecilerin yanında Doğu Avrupa ve Orta Asya’dan Türkiye’ye çalışmaya gelen insan göçü
ortaya çıkmıştır. Öte yandan Afrika ve Orta Asya ve Orta Doğu’dan Avrupa’ya gitmeye çalışan
çok sayıda göçmen Türkiye’yi, özellikle de İstanbul’u bir geçiş bölgesi olarak kullanmaya başlamış ve Türkiye “transit ve düzensiz göçmen” olgusuyla karşılaşmıştır (İçduygu, Erder, ve Gençkaya, 2014). Göç böylece hem yerel hem de uluslararası yeni boyutlar kazanmıştır.
Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaş Türkiye’ye yönelik “zorunlu göçü” çok daha farklı boyutlara taşımıştır. Türkiye 1951 tarihli mültecilerle ilgili Cenevre Sözleşmesi’ni imzalamış fakat
coğrafi bir sınırlama getirerek, Avrupa dışından gelen mültecilere mülteci statüsü vermeyeceğini beyan etmiştir. 2011 “Arap Baharı” sonrası başlayan toplumsal olaylar bir süre sonra Suriye’ye sıçramış ve bir iç savaşa dönüşmüştür. Bunun sonucunda 2011 yılından itibaren Suriyeli
mülteciler Türkiye’ye gelmeye başlamış ve böylece Türkiye, tarihindeki en yoğun mülteci akımıyla karşı karşıya kalmıştır. Alışık olmadığı düzeyde bir mülteci nüfusuna ev sahipliği yapmak
durumunda kalan Türkiye, bu yeni durumu idare edebilmek için bir takım yasal ve kurumsal
düzenlemeler yapmıştır. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün verdiği bilgiye göre bu düzenlemelerden ilki, artan Suriyeli nüfusa hukuki bir altyapı sağlamak için 30/03/2012 tarihinde İçişleri
Bakanlığı tarafından Suriyeli mültecilerin kabul ve barındırılmasına yönelik bir yönerge çıkarılmasıdır. Daha sonra 2013’te Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çıkarılmış ve bu kanun
ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Türkiye’nin beklentilerinin aksine iç savaşın ve
mülteci akınının devam etmesi üzerine 2014 yılında Geçici Koruma Yönetmeliği çıkarılmıştır.
Bu çerçevede Suriyeli mültecilere eğitim, sağlık, çalışma gibi alanlarda belirli haklar sağlayan
“geçici koruma” statüsü verilmiş ve artık Suriyeli mülteciler “misafir” olarak değil “geçici koruma statüsü altındakiler” olarak anılmaya başlanarak hukuki bir statü kazanmışlardır. Ayrıca, Geçici Koruma Yönetmeliği, bu statü için bir süre şartı belirlememiş, hatta “uyum”dan
bahsedilerek Suriyeli mültecilerin uzun vadeli olarak kalabileceği ima edilmiştir. Başlangıçta
bazı şehirlere kurulan mülteci kampları, artan mülteci sayısı ve uzayan kalış sürelerinin yarattığı problemler dolayısıyla azaltılmış ve geçici koruma statüsü altındaki Suriyeli mülteciler
Türkiye’nin çeşitli illerine yerleşmiş-yönlendirilmişlerdir. Göç İdaresi’nin verdiği sayıya göre bu-
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gün Türkiye’de 3.600.000 civarında Suriyeli mülteci bulunmaktadır (GİGM, 2020). Yine Göç
İdaresi’nin sağladığı verilere göre Türkiye’deki Suriyeli nüfusun %46’sı 0-18 yaş aralığındadır.
Nüfusun %53,8’i erkektir. Kamplarda toplam 63.000 civarında mülteci kalırken geri kalanları
şehirlerde yaşamaktadır. Suriyeli mültecilerin yaş ortalaması 22,6 iken Türk vatandaşlarının
yaş ortalaması 32,4’tür. İstanbul 500.000 resmî “geçici koruma statüsüne” sahip en çok Suriyeli barındıran şehirdir (GİGM, 2020). Bu rakamlara ikamet yeri İstanbul olarak belirlenmeyen
çok sayıda Suriyeli dâhil değildir.
Türkiye’deki sayıları bazı Avrupa ülkelerinin nüfusuna yakın olan Suriyeli mültecilerin ikametleri başta eğitim, istihdam, konut, sağlık, uyum ve ayrımcılık olmak üzere çeşitli konularda
devlet kurumlarını, yerel yönetimleri ve T.C. vatandaşlarını ilgilendiren birçok problemin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Hükümet bu sorunları çözmek için bakanlıklar ve çeşitli devlet
kurumları aracılığıyla hem hukuki bir altyapı oluşturmaya çalışmış, hem de çeşitli politikalar
geliştirmiştir. Örneğin Suriyeli mültecilerin, sosyal yardım olmadan da hayatlarını idame ettirebilmeleri çocuk işçiliğinin ve kayıt dışı işçiliğin azaltılması için büyük bir öneme sahip olan çalışma izni ancak 15 Ocak 2016 tarihinde resmî gazetede yayımlanan “Geçici Koruma Sağlanan
Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik” ile tanınmıştır. Bu tarihe kadar, resmî olarak
çalışma izni olmadığı halde geçinmek için çalışmak zorunda kalan Suriyeli mülteciler, kayıt dışı
ekonomiye ucuz işgücü kaynağı oluşturmuşlardır. Nitelikli işgücü olarak tanımlanabilecek pek
çok Suriyeli ise mülteci statüsü alabildikleri ve çalışma iznine sahip olabilecekleri gelişmiş ülkelere iltica etmişlerdir. Yönetmeliğe göre geçici koruma altındaki kişiler çalışma izinleri olmadan çalışamamaktadır. Fakat mevsimlik tarım işçiliği ve hayvancılık için izin gerekmemektedir
(Aslantürk ve Tunç, 2018). Bununla birlikte çalışma izinleri birtakım şartlarla sınırlandırılmıştır.
Benzer şekilde Suriyeli mültecilerin kalış süreleri arttıkça eğitim alanında da önemli düzenlemeler ve uygulamalar geliştirilmiştir. Millî Eğitim Bakanlığı’nın 2013 yılında yayınladığı Kamp
Dışında Misafir Edilen Suriye Vatandaşlarına Yönelik Tedbirler başlıklı genelgeyle Suriyeli çocukların eğitimi için geçici eğitim merkezleri (GEM) kurulmuş, 2014 yılında Bakanlar Kurulu
kararı ile Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Geçici Koruma Yönetmeliğinin Eğitim
Hizmetleri başlıklı 28. maddesiyle Suriyeli çocukların eğitimi resmî statüye alınmış ve 2017
yılından itibaren daha önce Suriyeli çocuklara özel olarak açılan Geçici Eğitim Merkezleri kapatılarak, Suriyeli mülteci çocukların Türk eğitim sistemine entegrasyonu sağlanmaya başlanmıştır (Kılıç ve Özkor, Suriyeli Çocukların Eğitimi Araştırma Raporu, 2019).
Tüm bu girişimlere rağmen, mülteci nüfusunun büyüklüğü, tüm şehirlere yayılmış olması, eğitim,
sağlık, konut, sosyal yardım, iş piyasası gibi alanlarda ortaya çıkardığı ihtiyaçların yanında, sömürü, ayrımcılık, uyum, ırkçılık gibi toplumsal sorunlara da yol açmıştır. Bu sebeple resmî kurumların
yanında, sivil toplum kuruluşları ve akademi de konuya büyük ilgi göstermiştir. Kısa denilebilecek
bir sürede Türkiye’deki Suriyeli mültecilerle ilgili çeşitli çaplarda ve konularda raporlar ve makaleler
kaleme alınmış ve alınmaya devam etmektedir. Fakat hem Suriyeli mülteci nüfusun büyüklüğü
hem de sorunların çeşitliliği ve çok boyutluluğu yeni perspektifler ortaya koyan çalışmalara ihtiyaç
olduğunu göstermektedir. Bu çalışma Suriyeli mültecilerle ilgili, istihdam, ayrımcılık, mekânsal ayrışma, ırkçılık, sosyal uyum, sömürü, konut güvencesi, zarar görebilirlik, gelecek perspektifi ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği gibi olguları bir arada ele alırken, aynı zamanda İstanbulluların Suriyeli
mültecilere yönelik bakış açılarını ve algılarını da değerlendirmektedir.
Çalışmanın diğer bir özgünlüğü de Türkiye’ye yönelik yukarıda işaret edilen, Orta Asya ve Sahra
Altı Afrika’dan Türkiye’ye yönelen göçleri de İstanbul’da ortaya çıkardıkları sonuçlar açısından
Suriyeli mülteciler ile birlikte ele almasıdır. Zira akademik araştırmalar, raporlar veya kamu ve
sivil toplum girişimleri, konunun büyüklüğü ve çeşitliliği dolayısıyla göçmen gruplarına yönelik
bütüncül bir perspektifi nadiren ortaya koyabilmektedirler. Bu çalışma böylesi bir perspektif
9
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ortaya koyduğu iddiasında olmamakla birlikte, bu yönde yapılmış sınırlı ve mütevazı bir girişim
olarak görülebilir. Zorunlu göç, işçi göçü, transit göç gibi farklı kategorilere ait olsalar da
Türkiye’de, özellikle de İstanbul’da yarattıkları sonuçlar açısından yoğun göçmen topluluklarını
(Özbekistanlı, Afganistan’dan gelen, Afrika’dan gelen göçmenler ve “geçici koruma statüsü”ndeki
Suriyeli mülteciler) karşılaştırmalı bir yaklaşımla bir arada değerlendirmek, siyaset yapıcılar ve
yerel yöneticiler için bütüncül bir perspektif ortaya koymak önemli görünmektedir.
Türkiye’de son yıllarda dikkat çekmeye başlayan düzensiz göçmen gruplarının başında Afganistan’dan gelen göçmenler gelmektedir. Afganistan’da uzun dönemdir devam eden iç savaş Afganistanlı göçmenler için, Türkiye’yi hem hedef ülke hem de Avrupa ve Kuzey Amerika için bir geçiş
ülkesi haline getirmiştir. 2015 yılında AB’ye mültecilik için başvuranların sayısı 176.000’i bulurken
Türkiye’de mülteci başvurusu yapan Afganistanlı göçmenlerin sayısı 90.000’i aşmıştır (İçduygu ve
Karadağ, 2018). Afganistan’dan Türkiye’ye göç yeni bir olgu değildir. 1980’li yıllarda Türkiye’ye gelen ve vatandaşlık kazananların dışında, son yıllarda özellikle İstanbul’a para kazanıp geri dönmek,
yerleşmek veya Avrupa’ya geçmek için gelen Afganistanlı göçmenlerin sayısında büyük bir artış
olmuştur (Yazğan, 2019). Dolayısıyla Afganistan’dan gelen düzensiz göçün niteliğinin, İstanbul’da
yarattığı, istihdam, konut, sağlık, güvenlik, sömürü gibi hem kamu otoritelerini hem de toplumu
ilgilendiren konularda yarattığı sonuçların ortaya çıkarılması ihtiyacı vardır.
Türkiye’ye yönelik göçün önemli kaynak ülkelerinden birisi de Özbekistan’dır. 90’lı yıllardan itibaren dini baskılar dolayısıyla ülkelerinden kaçan, Türkiye’ye yerleşerek çeşitli dinÎ ve ticari faaliyetler de bulunan bir Özbek diasporası olsa da (Şendur, 2019) bu çalışmada daha çok 2000’li
yıllardan itibaren artan ve daha çok ev işlerinde ve hizmet sektöründe çalışan Özbekistan’dan
gelen göçmenler ele alınmıştır. Kızılay’ın 2017 yılında yayınladığı Göç İstatistik Raporu’na göre
Özbekistanlılar 24.000 kişi ile Türkiye’de kısa dönem ikamet iznine sahip yabancılar arasında
önde gelmektedir. Bu rakama aynı yıl içerisinde öğrenci ikamet izni olanlar ve illegal giriş yaptıkları için yakalananlar dâhil değildir (Türk Kızılayı, 2017). Düzensiz yollarla ülkeye giriş yapıp
yakalanmayanların sayısı da düşünüldüğünde, Türkiye’de hatırı sayılı bir Özbekistanlı göçmen
bulunduğu söylenebilir. Buna rağmen Özbekistanlı göçmenlerle ilgili az sayıda araştırma vardır
(Akalın, 2014). Özbekistanlıların bu raporda ele alınmasındaki amaç hem konuya dikkat çekmek
hem de daha çok ev içi emek eksenli işlerde çalışan göçmenlerin tecrübelerini ortaya koymak ve
bu tür göçlerin dinamiklerini ve yarattıkları sorunları anlamaktır. Diğer yandan, Özbekistanlıların, Türki Cumhuriyetlerden gelen göçmenlerin tecrübelerini de yansıttığı düşünülebilir.
Avrupa Birliği’nin 1990’lı yıllarda göç politikasını sıkılaştırması Avrupa Birliği’ne yakın bazı ülkelerin birer tampon bölge haline gelmesine yol açmıştır. Özellikle Sahra Altı Afrika ülkelerinden,
yoksulluk, işsizlik, iç savaşlar, otoriter yönetimler, refah arayışları sebebiyle 1990’lı yıllardan
itibaren Avrupa’ya yönelen büyük bir düzensiz göç akımı vardır. Bu göçmenlerin bir kısmı iltica
başvurusu yapmak amacıyla Türkiye’ye gelmektedirler. Fakat Türkiye Avrupa dışından gelenlere mülteci statüsü vermediği için, Afrika kıtasından gelen mülteciler için bir bekleme odasına
dönüşmekte ve bu durum çeşitli insani krizlere de yol açmaktadır (Yükseker ve Brewer, 2011).
Öte yandan Türkiye Afrika ülkelerinden gelen göçmenler için özellikle 2000’li yıllardan itibaren hedef ülke olarak da görülmeye başlanmıştır. Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin hem
kamu otoriteleri hem de akademik dünya tarafından sadece transit göçmen olarak düşünülmesi Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin iş piyasası, konut, ayrımcılık ve ırkçılık gibi alanlarda karşılaştıkları sorunlara görece ilgisiz kalınmasına yol açmıştır (De Clerck, 2013). Dolayısıyla bu araştırmanın temel amaçlarından biri de sayıları giderek artan Afrika ülkelerinden gelen
göçmenlerin yaşadıkları göç tecrübesini, karşılaştıkları sorunları ve bu göçün İstanbul şehri ve
halkı açısından etkilerini belirli sınırlar dâhil inde ortaya koymaktır.
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Çalışmanın Amacı, Yöntemi ve Kapsamı
İstanbul Göç Araştırması, İstanbul’daki kayıtlı veya düzensiz göçlere yoğunlaşarak, göç olgusunun istihdam, konut, mekân, eğitim, sosyal uyum, sömürü ve ayrımcılık gibi boyutlarını
ortaya koymayı hedeflemektedir. Bu çerçevede hem “geçici koruma statüsü” altındaki Suriyeli
mültecilerin, hem diğer göçmen gruplarının yukarıda ifade edilen konulardaki deneyimlerinin,
hem de İstanbul’da ikamet eden Türk vatandaşlarının söz konusu göçleri ve göçmenleri nasıl
algıladıklarının, göçlerden ekonomik, kültürel, sosyal ve mekânsal olarak nasıl etkilendiklerinin tespit edilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla gerçekleştirilen İstanbul Göç Araştırması’nın
nicel veri toplama ayağında resmî veriler dikkate alınarak, geçici koruma altındaki Suriyeli
Mültecileri temsilen 1.215, İstanbul halkını temsilen de 1.235 katılımcıdan oluşan hane halkı
görüşmeleri yüz yüze anket yöntemiyle yapılmıştır. Yerel halk anket çalışması örneklemi 2019
tuik adnk nüfus dağılımları verileri esas alınarak oluşturulmuştur. Her ilçeye nüfusa oranlı anket dağılımı planlanmıştır. Suriyeli anket çalışması örneklemi ise 2019 İl Göç İdaresi verilerine
dayanmaktadır. Her ilçeye kayıtlı Suriyeli nüfusa oranlı olarak, ilçe anket dağılımı gerçekleştirilmiştir. Nicel anket çalışması 1 Şubat-11 Mart 2020 tarihleri arasında Frekans Araştırma
Şirketi tarafından yapılmıştır.
İstanbul Göç Araştırması’nın nicel veri toplama çalışması nitel yöntemlerle de desteklenmiş,
mahallelerdeki toplumsal sorunları anlamak adına Suriyeli mültecilerin yoğun yaşadığı
mahallerdeki 20 muhtar ile derinlemesine görüşme yapılmıştır. Ayrıca 25 farklı demografik
özellikteki Suriyeli mülteci ile de derinlemesine görüşmeler yürütülmüştür. Bunların
yanında Suriyeli mülteciler ve Türk vatandaşları ile 4-8 kişilik 6 adet odak grup görüşmesi
gerçekleştirilmiştir.
Afganistanlı, Özbekistanlı ve Afrika ülkelerinden gelen göçmen grupları daha çok kayıtsız (unregistered), düzensiz (irregular) ve transit göçmen kategorilerine dâhildirler. Dolayısıyla bu
göçmen grupları için temsili bir örneklem oluşturmak mümkün olmamaktadır. Bu sebeple çeşitli ülkelerden 28 Afrika ülkelerinden gelen göçmen, iki de Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerle ilgili faaliyet yürüten dernek ile derinlemesine mülakat yapılmıştır. Benzer şekilde üçü
dernek temsilcisi olmak üzere 20 Özbekistanlı göçmen, yine üç dernek temsilcisi 20 Afganistanlı göçmen ile, anketlerde tespit edilen problem alanlarının daha iyi anlaşılması amacıyla
derinlemesine mülakatlar yapılmıştır.
Nitel görüşmeleri oluşturan derinlemesine mülakatlar ve odak grup görüşmeleri ise Frekans
Araştırma Şirketi ve İstanbul Göç Araştırması proje ekibi tarafından 15 Mart-30 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Covid-19 pandemisi sebebiyle yüz yüze görüşmelerin aksaması sebebiyle derinlemesine mülakatların bir kısmı telefon ile yapılmıştır.
Tüm bu gruplarla yapılan nicel ve nitel görüşmelerde, mültecilerle ilgili zarar görebilirlik, eğitim,
çalışma hayatı, ayrımcılık, mekân, uyum ve toplumsal cinsiyet problemleri etrafında sorular
sorulmuş, elde edilen veriler ikincil kaynaklarla desteklenerek analiz edilmiş ve yorumlanmıştır.
Çalışma iki temel bölüme ayrılmaktadır. İlk bölümde Suriyeli mültecilerin Türkiye’ye gelmesiyle
ortaya çıkan çeşitli toplumsal olgular analiz edilmektedir. Göçün ortaya çıkardığı toplumsal
sorunlar ve imkânlar doğal olarak ev sahibi toplumla ve onun oluşturduğu kurumlarla etkileşim
içerisinde biçimlenmektedir. Dolayısıyla ele alınan konular analiz edilirken Türk vatandaşlarının
tutum ve algıları da ele alınan başlıklar içerisinde ilişkisel bir bakışla değerlendirilmiştir.
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Mülteciler dünyanın her yerinde barınma, yiyecek ve giyecek başta olmak üzere büyük zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Birleşmiş Milletler (BM) bu olguyu dikkate alarak mültecilerle ilgili
“zarar görebilirlik” kavramını geliştirmiştir. Çalışmanın ilk bölümü Suriyeli mültecilerin barınma, gıda, sağlık gibi temel ihtiyaçlarını bu kavram çerçevesinde ortaya koymakta ve tartışmaktadır. İkinci bölüm ise Suriyeli mültecilerin genel olarak eğitim durumlarını, hangi alanlarda eğitime ihtiyaç duyduklarını tartışmakta ve özellikle Türkçe ve meslek eğitiminin ihtiyacına
dikkat çekmektedir. Ayrıca çocukların eğitime erişimlerindeki sorunları, eğitime katılan çocukların yaşadıkları temel sıkıntıları ve eğitim dışında kalan çocuk ve gençlerin yaşadıkları
tecrübeleri konu edinmektedir. Çalışmanın üçüncü bölümünü Suriyeli mültecilerin Türkiye iş
piyasası ve ekonomisindeki konumlarını, nitelik kaybına ve emek sömürüsüne maruz kalıp kalmadıklarını ve faaliyet gösterdikleri alanları ve mesleki becerilerini ele almaktadır.
Göç denince akla gelen konulardan bir tanesi de ayrımcılıktır. Türkiye’de son yıllarda özellikle
sosyal medyada mültecilere karşı ayrımcı söz ve tutumların artmakta olduğu gözlenmektedir.
Zaman zaman da mültecilere yönelik fiili saldırılar söz konusu olmaktadır. Bu tür vakaların
artma ve toplumsal huzuru bozma potansiyeli vardır. Ayrımcılık bölümü mültecilere yönelik
T.C. vatandaşının algıları, bu algıların sebeplerini araştırmakta ve tartışmaktadır. Ayrıca Suriyeli mültecilerin toplumsal hayatın çeşitli boyutlarında ayrımcılıkla karşılaşıp karşılaşmadıklarını verilere dayanarak değerlendirmektedir. Mekân kişi ve grupların toplumsal yaşamdaki
konumlarını yansıması, etkileşimlerinin gerçekleştiği yerler olmanın yanında, toplumsal ilişkilerin de yansımasıdır. Bu açıdan Suriyeli mültecilerin Türkiye’deki mekân tecrübeleri onların
toplumsal ilişkilerdeki konumlarını da yansıtmaktadır.
Raporda yer verilen bir diğer önemli bir konu da sosyal uyum konusudur. Suriyeli mültecilerin
“geçici koruma statüleri” bir kısmının Türk vatandaşlığı almış olması ve henüz geriye dönme
imkânlarının ve perspektiflerinin oluşmaması uyum (entegrasyon) konusunu Suriyeli mülteciler bağlamında da önemli bir boyut haline getirmektedir. Bu bölüm uyumun hem göçmen hem
de yerel halkı ilgilendiren, yasal ve yapısal boyutları da içeren bir sorun olarak ele almakta ve
yine nicel ve nitel verilere dayanarak çeşitli kuramsal bakış açılarıyla birlikte tartışmaktadır.
Suriyeli mültecilerin bir gün ülkelerine dönüp dönmeyecekleri, başka bir ülkeye geçmek isteyip
istemedikleri sıkça gündeme gelmektedir.
Araştırmanın diğer önemli ayağını ise çoğunluğu düzensiz göçmen kategorisinde olan Afrikalı,
Özbekistanlı ve Afganistanlı göçmenler oluşturmaktadır. İstanbul hem Avrupa’ya geçişte bir
köprü olması hem de iş imkânlarının görece çok olması dolayısıyla düzensiz göçmenlerin hedef
şehirleri arasındadır. Söz konusu göçmen grupları üzerine az sayıda akademik çalışma yapılmış olmakla birlikte, konuyu İstanbul’a göç bağlamında bütüncül bir şekilde değerlendiren bir
araştırma görebildiğimiz kadarıyla bulunmamaktadır. Bu göçmen grupları arasında özellikle
Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin yaşadıkları tecrübeler ırkçılık ve ayrımcılık bağlamında
istisnai bir durum arz etmektedir. Ayrıca çalışma hayatında karşılaştıkları sorunlar, sağlık hizmetlerine erişimde yaşadıkları sıkıntılar insani açıdan trajik olarak nitelenebilecek boyutlar taşımaktadır. Özbekistanlı göçmenlerse genelde Türkiye’ye yerleşme amacı taşımayan daha çok
para kazanıp dönmeyi amaçlayan geçici göçmen kategorisine girmektedir. Bu açıdan diğer
benzer göçmen gruplarını değerlendirmek için de bir örnek teşkil etmektedirler. Afganistan
kökenli düzensiz ve belgesiz göçmenlerin sayıları ise son yıllarda artmıştır. Sayıları yüz binleri
aşan Afganistanlı göçmenlerin İstanbul’daki tecrübeleri de hem belediye hem kamu açısından
önemli boyutlar taşımaktadır. Bu bölümlerdeki başlıklar daha çok nitel verilere ve ikincil istatistiki kaynaklara dayanmaktadır. Üç düzensiz göçmen grubun tecrübeleri de iş piyasasındaki
konumları, emek sömürüsü, ayrımcılık, eğitim, gelecek beklentileri, sağlık hizmetlerine erişim,
uyum gibi başlıklar çerçevesinde tartışılmaktadır.
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2- SURİYELİLERİN ZARAR GÖREBİLİRLİKLERİ
Bu bölümde İstanbul’daki Suriyeli sığınmacıların zarar görebilirlikleri ve karşı karşıya oldukları riskler üzerinde durulacaktır. Sığınmacılar yabancı bir ülkeye zorunlu olarak göç etmenin
getirdiği şartlar sonucu büyük sorunlarla karşılaşabilmektedir. Bunların başında sağlıklı şartlarda ev bulma, asgari giyeceğe, gıdaya, sağlık hizmetlerine ulaşma sorunları ve emek sömürüsü gibi olgular gelmektedir. BM Sosyal Politikalar biriminin tanımına göre zarar görebilirlik,
belirli risklere yüksek düzeylerle maruz kalma, bu risklerin olumsuz sonuçları ile başa çıkma ve
kendini koruma açısından düşük yeteneğe sahip olunması durumlarında ortaya çıkmaktadır.
Zarar görebilirlik bireylerin sosyoekonomik ve sağlık durumları gibi demografik faktörlerden
etkilenmektedir. Yapılan araştırmalarda zorunlu yerinden edilmiş kişilerin zarar görebilirliği
yüksek bireyler oldukları ve olumsuz sağlık koşullarına maruz kaldıkları sıklıkla vurgulanmıştır
(Siriwardhana, 2005; Pernice ve Brook, 1996).
Sosyal yardımlardan yoksun kalmak, zarar görebilirlik riskini daha da artırmaktadır. Bu nedenle zarar görebilirlik analizleri, çeşitli kuruluşlar tarafından yapılan yardımların en kırılgan
gruplara ulaşabilmesinde ve dolayısıyla sığınmacıların kendi ayakları üzerinde kalabilmelerinde önemli bir rol oynamaktadır (Patel vd., 2017). Bu tür analizler Ürdün ve Türkiye gibi ülkelerde
Suriye iç savaşının ardından yerinden edilen Suriyeli sığınmacılar ile ilgili olarak da yapılmıştır
(UNHCR, 2015, 2017; Kaya ve Kıraç, 2016). Bu değerlendirmelerde genellikle göçmenlerin yasal
statüleri, aile yapıları, ekonomik refahları, eğitime, gıdaya, sağlık ve barınak hizmetlerine ve
güvenli suya erişimleri araştırılmıştır. Bu bölümde Suriyelilerin İstanbul’daki zarar görebilirliğinin ölçülmesi amacıyla barınma, hijyen ve sağlık koşulları, gıda tüketimleri gibi zarar görebilirliği birebir etkileyen koşullar üzerinde durulacak ve ev sahibi toplumun sığınmacıların resmî
koruma statüsüne ve sığınmacılara verilen desteğe bakışları değerlendirilecektir.

2.1. Zarar Görebilirliği Belirleyen Faktörler
Zarar görebilirlik ve kırılganlık analizlerine başlamadan önce Putnam’ın (1993) sosyal sermaye
kavramına değinmek gerekir. Bu kavram, topluluğun üç boyutlu sosyal bağlantılara sahip olması gerektiği üzerinde durmaktadır. Sosyal bağlantılar topluluğun kendi üyelerinin birbirleri
ile olan sosyal bağları, diğer topluluklar ve yerel halk ile oluşturdukları sosyal köprüler ve daha
geniş kurumlarla oluşturdukları sosyal ağları kapsamaktadır.
Göçmen gruplarının kendi içlerindeki bağlantılarını temsil eden sosyal bağlar göçmenlerin ve
mültecilerin zarar görebilirlik durumlarını azaltan ve sosyal sermayelerini artıran önemli bir
faktördür. Sosyal bağlar göçmenlerin dillerini konuşarak kültürlerini pratik etme ve kendilerini
evlerinde hissetmelerine olanak vermekte ve istihdam, evlilik, sağlık hizmetlerine erişim gibi
pek çok konuda bilgi kaynağı işlevi görmektedir. Ayrıca grup içi dayanışma sağlamakta ve
göçün yarattığı travmaları ve riskleri bertaraf etmede kritik rol oynamaktadır. Sosyal bağlar
akrabalık ve arkadaşlık ilişkilerinden resmî ya da gayriresmî örgütlenmelere kadar pek çok
şekilde karşımıza çıkabilir. Göçmenlerin ve mültecilerin sorunlarını etkili bir şekilde ifade etme,
kültürel ve sosyal aktiviteler yoluyla kültürlerini yaşatma, anadilini pratik ederek bilgi edinme
gibi pek çok imkânlar sağlayan bu sosyal bağlar (Duke vd., 1999: 119, Ager ve Strang, 2008:
178) kişilerin imkânlarını genişlettiği gibi sağlık, eğitim ya da istihdam gibi konularda iyi oluş
hallerini de desteklemektedir.
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Göçmen gruplarının kendi toplulukları dışındaki topluluklar ve toplum ile olan ilişkilerini temsil eden sosyal köprüler de zarar görebilirliği azaltan ve sosyal sermayeyi artıran başka bir
önemli faktördür. Sosyal köprüler göçmenlerin ve mültecilerin yaşadıkları toplumda ve mahallerinde kendilerini evlerinde ve güvende hissetmeleri halinde gelişmektedir. Bu bireylerin
yaşadıkları toplumda dostane ve samimi ilişkiler kurabilmeleri, yerel halk ile sosyal köprüler
inşa edebildiklerine işarettir. Tam tersi bir durum ise dışlanmışlık ve ayrımcılık deneyimlerini tetiklemekte, göçmenlerin ve mültecilerin toplum içinde marjinalleşmelerine yol açmaktadır. Ancak sosyal köprülerin oluşması dil ve kültürel bilgi gibi kolaylaştırıcıların mevcudiyetine
bağlıdır. Sosyal köprüler göçmenlerin ve mültecilerin zarar görebilirlik hallerini azaltmakta ve
toplumdaki kutuplaşma ve çatışma riskini düşürmektedir. Sosyal köprüler farklı toplumların
katılımını mümkün kılan spor, eğitim ve ibadet gibi bir dizi aktivite ile ölçülebilir. Nitekim bu tür
aktivitelere ortak katılım önyargıları kırarken, salt sokakta karşılaşma gibi sınırlı etkileşimler
önyargıları daha da güçlendirmektedir (Woolcock 1998: Ager ve Strang 2008: 181). Sosyal
köprülerden yoksunluk ise zarar görebilirliği artırmaktadır.
Mültecilerin ve göçmenlerin devlet kurumları ya da devlet hizmetleri ile olan sosyal ağları ise
sosyal sermayeyi artırırken, zarar görebilirliği azaltan başka bir faktördür. Yapılan araştırmalar göçmenlerin ve mültecilerin çevreyi tanımama ve yerel halkın dilini konuşmama gibi
handikaplar nedeniyle devlet hizmetlerinden yararlanmalarının kısıtlandığını ortaya koymaktadır. Bu durum devlet hizmetlerinin göçmenlerin erişimini kolaylaştıracak şekilde tasarlanmış olmasını ve özel durumlarını dikkate alacak hassasiyeti göstermelerini gerektirmektedir.
Örneğin, dil bilmeme sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlayan bir faktördür. Bu durumda tercüman sağlanması bu hizmete erişimi kolaylaştırır (Ager ve Strang. 2008). Sosyal ağları ölçmek
için göçmenlerin devlet kurumları ile ne derece etkileşim halinde oldukları, hangi hizmetlere
ihtiyaç duydukları ve ulaşabildikleri ve alabilecekleri hizmetler hakkında ne ölçüde bilgilendirildikleri ölçülerek elde edilebilir.
Yukarıda belirtilen sosyal sermayeyi belirleyen faktörlere ek olarak zarar görebilirliği belirleyen
bir başka faktör ise barınma koşullarıdır. Barınma hem bir insan hakkı hem de sağlığın sosyal
belirleyicisidir (WHO, 2011, Bentley vd., 2011) ve mültecilerin entegre olmalarını kolaylaştırıcı
bir faktör olarak göç literatüründe sıklıkla vurgulanmaktadır. Barınma sorunlarının genel iyilik
haline zarar verdiği, çeşitli psikolojik ve fiziksel sağlık sorunlarına yol açtığı da bilinmektedir
(Baker, 2017). İyi koşullarda barınma göçmenlerin ve mültecilerin fiziksel ve duygusal iyilik
halini beslemekte ve kendilerini “evde” hissetmelerine katkıda bulunmaktadır. Uygun barınma
koşullarının göstergeleri içinde de sıklıkla bakılan faktörler konutun fiziksel büyüklüğü, kalitesi ve sağladığı imkânlar, fiyatının makul olması ve kontrat süresinin güvenceli olması olarak
öne çıkmaktadır. Evin hane halkı için yeterli büyüklükte olmaması mahremiyetten yoksunluk
olarak belirtilmekte ve konut güvencesizliğine katkı yapmaktadır. Sağlıklı koşullarda barınma
zarar görebilirlik analizlerinde dikkate alınan önemli bir husustur. Barınma ile ilgili sorunlar
zarar görebilirliği artırmaktadır (Mallet vd., 2011, Ziersch vd., 2017).
Güvenceli konutun göstergeleri arasında konutun fiziksel çevresi, sosyal ve kültürel imkânları
bulunmakla birlikte güvenlik ve istikrar sağlaması da önemli görünmektedir (Mallet vd., 2011).
Güvenlik ve istikrar yoksunluğu kaynak ülkeden göç etmenin temel itici faktörüdür. Bu nedenle göçmenlerin ve mültecilerin yaşadıkları muhitte kendilerini güvende hissetmeleri, fiziksel,
sözel ya da cinsel şiddet riskine maruz kalmamaları ve evden çıkarılma korkularının olmaması
güvenlik ve istikrara eriştikleri şeklinde yorumlanabilir. Ayrıca göçmenlerin ve mültecilerin yaşadıkları mahallelerde ya da konutlarda herhangi bir çatışma ya da tartışmaya dâhil olmamak için kendilerini sürekli kontrol etme ihtiyacı hissetmesi de güvenlikten yoksunluk olarak
değerlendirilmelidir.
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Raporun bu bölümünde değinilecek olan mültecilerin zarar görebilirlik hallerini belirleyen bir
başka faktör ise sağlık hizmetlerine erişimleridir. Sağlık hizmetlerine erişim mültecilerin yeni
toplum ile aktif bir şekilde etkileşime geçmelerine fırsat verirken iyi sağlık çıktılarını desteklemekte ve zarar görebilirlik hallerini azaltmaktadır. Ancak göçmenlerin ve mültecilerin yeterli fiziksel ve ruhsal sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasının dil gibi kolaylaştırıcılardan geçtiğini
unutmamak gerekir. Yerel halkın dilini bilmeme sağlık personeli ile iletişim kurmalarını zorlaştırmakta ve sağlık sorunlarını etkili bir şekilde ifade edebilmelerini engellemektedir. Benzer
şekilde mültecilerin erişilebilir sağlık hizmetleri konusunda bilgilendirilmemeleri de sağlık hizmeti talep etmelerini engellemektedir (Ziersch vd., 2017).
Buna ek olarak zarar görebilirlik analizinde dil ve kültürel bilgi de önemlidir. Göçmenlerin ve
mültecilerin etrafında destek mekânizması olarak aile ya da kültürlerinden birilerinin olmaması ve yerel halkın dilini konuşamamaları (sosyal bağların kısıtlı olması) var olan hizmetlere
ulaşmalarını kısıtlamaktadır. Bu nedenle kolaylaştırıcı faktörler olarak dil ve kültürel bilgi sosyal bağların oluşmasında ve kaynakların etkin kullanılmasında kilit rol oynamaktadır. Yukarıda
belirtilen zarar görebilirlik göstergeleri bu bölümde tartışılırken, Türkçe dil becerileri dikkate
alınmakla birlikte, dil bilgisi detaylı olarak bu raporun eğitim ile ilgili üçüncü bölümünde ele
alınacaktır. Son olarak, zarar görebilirlik analizinde kesişimsellik faktörünü dikkate almak gerekmektedir. Yukarıda belirtilen kriterlerin bir grup olarak kadınlar ve erkekler üzerinde farklı
etki doğurduğu görülmektedir. Ancak kesişimsellik “Toplumsal Cinsiyet” başlıklı 8. bölümünde
detaylı olarak incelenecektir.

2.2. Suriyeli Sığınmacıların Genel İyi Olma Hali
Yukarıda belirlenen göstergeler doğrultusunda Suriyeli mültecilerin genel iyi olma halinde ilk
olarak yaşadıkları muhitten ne derece memnun oldukları ne tür sorunlar yaşadıkları ve kendilerini ne ölçüde güvende hissettikleri irdelenmiştir. Suriyeli mültecilerin kendi topluluklarının
üyeleri ile olan bağları İstanbul’a geliş ve yaşadıkları muhiti seçme sebepleri ile ilişkilendirilebilir. Bu raporun mekân ile ilgili bölümünde verilen Şekil 6.1’de görüldüğü gibi, Suriyeli mültecilere
İstanbul’a gelmelerindeki en önemli sebepler sorulduğunda, sırasıyla %66 oranı ile iş imkânları, %40 ile aile ve arkadaş çevresinin İstanbul’da olması, %36 ile de kendini güvende hissetme cevapları alınmıştır. İstanbul’a yerleşmede öne çıkan üç değişken bu konuda yapılan diğer
çalışmalardaki sonuçlarla da örtüşmektedir (Kaya ve Kıraç, 2016). Dolayısıyla İstanbul’a yerleşme sebeplerinde iş imkânları, sosyal bağlar ve güvenlik hissi hâlâ geçerliliğini korumaktadır.
Sosyal bağlar ve güvende hissetme durumu dışlanma ile birebir ilişkilidir. Bu nedenle pek çok
Suriyelinin dışlanmamak için İstanbul’a geldiği söylenebilir. Yine Şekil 6.2’de aktarıldığı üzere
ikamet için seçilen muhitin belirlenmesinde de benzer sebepler öne çıkmaktadır. Akrabaların
ve arkadaşların oturulan bölgenin seçilmesindeki etkisi %44 ile en önde gelmektedir. Bunu
%32’lik oranla yaşanılan bölgede başka Suriyeli mültecilerin olması ve %30 ile kiraların uygun
olması takip etmektedir. Anketlerde ortaya çıkan bu sonuç yapılan derinlemesine görüşmelerle de doğrulanmıştır. Suriyeli mültecilerin yoğun olarak yaşadığı Fatih gibi ilçelerde yapılan
derinlemesine görüşmelerde de sosyal bağların önemi vurgulanmıştır.
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Şekil 2.1’de görüldüğü gibi Suriyeli katılımcılara gündelik hayatta karşılaştıkları sorunlar sorulduğunda işsizlik, Türkçe bilmemek ve ayrımcılığın yanında, Suriyeli mültecilere sunulan hizmet
ve yardımlara erişememek seçeneği katılımcıların %86’sı tarafından belirtilmiştir. Katılımcıların %69’u da yalnızlık seçeneğini işaretlemiştir.
İstanbul’da ve yaşadıkları muhitte ikamet etme süresinin de zarar görebilirlik açısından belirleyici olduğunu söylemek yerinde olacaktır. Yeni gelen kişiler kendilerini belirsiz bir çevrede
bulmakta ve güvensiz hissetmektedir. Daha yerleşik olan kişiler ise yaşadıkları süre içinde başvurabilecekleri mekânizmalar hakkında bilgi edinmektedir. Ankete katılan Suriyeli mültecilerin
%46’sı 5-10 yıldır, %35’lik bir kısım ise 3-5 yıldır yaşadıkları muhitte ikamet etmektedir. Katılımcıların yaşadıkları muhitten memnuniyet dereceleri yüksektir. Anket çalışmasında katılımcıların %14’ünün yaşadıkları muhitten oldukça memnun, %66’sının da memnun olduğu anlaşılmaktadır. Yani katılımcıların %80’inin yaşadıkları muhitten memnun olduğu görülmektedir.
Memnun olmayanların oranı ise ancak %10’dur.
Araştırmanın verilerine göre memnuniyetsizliğin düşük gelir ve eğitim gruplarında yoğunlaştığı söylenebilir. Vatandaşlık istemeyen (özellikle erkekler) ve başka bir Avrupa ülkesine göç
etme arzusunda olanların memnuniyet seviyelerinin görece düşük olduğu görülmektedir.
Hane halkında çalışan olmayan kişilerin, gençlerin ve Türkiye’de daha uzun süre kalanların
memnuniyetsizlik oranları daha yüksektir. Memnun olmayanların aynı zamanda evde temel
eşyalardan yoksun olan gruplar olması da diğer bulguların yanında İstanbul’da yaşanan yoksulluk deneyimin bir tepkisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada önemli bir saptama Türkçeyi
iyi bir şekilde konuşup okuyabilenlerin de memnuniyetsiz olmasıdır. Bunu durumu ayrımcılık
deneyimlerini daha net algılayabilmelerine bağlamak mümkündür. 54 yaşında bir erkek görüşmeci ile yapılan mülakattan alınan aşağıdaki diyalog bu durumu doğrulamaktadır:
M: Nerelerde görüyorsunuz öyle bir ayrımcılık?
Genellikle otobüslerin içinde; bir tanesi Arapça konuştuğunda lafını bilmeyenler oluyor yani.
M: Peki bunlar kadın mı oluyor erkek mi?
Bazen kadın, bazen de erkek oluyor.
M: Peki böyle laf duyuyorsunuz; onun dışında üstüne yürüme gibi fiziksel şiddet oluyor mu?
Söyleniyor kendi kendine; ben bazen anlıyorum ama cevap vermiyorum. Bazen Araplar
hiç cevap vermez zaten; anlamıyor ya.
M: Burada olan en çok Türkçe bilenlere oluyor, çünkü duyuyorlar.
Ben kendim normal hiçbir şeye aldırmam; çünkü kadın, bazen de kendi kendine. Bana bir
ziyanı olmaz.
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Anket çalışmasında katılımcılara yaşadıkları muhitle ilgili güvende hissetme durumları sorulduğunuzda ise %82’si (“Oldukça güvende hissediyorum” + “Güvende hissediyorum”) cevaplarını vermiştir. Güvende hissetme durumu T.C. vatandaşı görüşmecilerde de irdelenmiştir. T.C.
vatandaşı kadınlar Akşemsettin Mahallesi gibi Suriyeli mültecilerin yoğun olarak yaşadıkları
yerlerde hareket alanlarının kısıtlandığını beyan etmiştir. Ayrıca bu mahallelerde yerel halk ile
Suriyeli mülteciler arasında bazı çatışma alanları da tespit edilmiştir. Bu çatışma unsurları
yerel halk açısından Suriyeli mültecilerin bağırarak konuşmaları, geç saatlere kadar oturup
gürültü yapmaları, çevreye karşı duyarsızlık, sıra beklememe gibi toplumsal kurallara aykırı
davranışlarından kaynaklanmaktadır. Bu farklılıklardan dolayı T.C. vatandaşı olanların Suriyeli mültecilerle muhatap olmaktan kaçındıkları görülmektedir. Kendini güvende hissetme
duygusunu etkileyen bağımsız değişkenlere bakıldığında evde temel ev eşyaları eksik olanların
güvensizlik duygusunun daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç, çalışma hayatının zorluğu ve aile içi ilişkilerde yarattığı yıpranma ve stres ile alakalı bir durum olarak yorumlanabilir.
Eğitim seviyesi düşük olanlar da kendilerini daha güvensiz hissetmektedirler.

2.3. Zarar Görebilirliğin Boyutları
2.3.1. Sağlık Hizmetlerine Erişim
Sağlıklı olmayı etkileyen iş sahibi olma, eğitim alma, sosyal ilişkiler kurma ve hizmetlere erişim
sağlama gibi çeşitli faktörler vardır (Ziersch vd. 2017). Dolayısıyla sağlık hizmetlerine erişim
bireylerin kırılganlığını ve zarar görebilirliği üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Birçok düzensiz göçmenden farklı olarak, geçici koruma statüsü altında oldukları için Suriyeli mültecilerin
sağlık hizmetlerine erişim hakları belirli şartlar dâhilinde resmî olarak garanti altına alınmıştır.
Ancak geçici koruma statüsündeki mülteciler kayıtlı oldukları il dışında sağlık hizmeti alamamaktadır. Anket sonuçlarına göre İstanbul dışındaki bir ile kayıtlı olan %7’lik bir kesimin olması İstanbul’da önemli bir Suriyeli nüfusun sağlık hizmetine erişimlerinin olmadığı anlamına
gelmektedir. Bu oranlar, 18-25 yaş arası gençlerde %11’e, 4 ve daha az yıldır Türkiye’de bulunanlarda ise %13’e çıkmaktadır. Bu grupların dışında Suriyeli mültecilerin sağlık hizmetlerine
erişimlerinde sorun olmadığı görülmektedir.
Ankete katılan Suriyeli mültecilerin %43’ü son bir ay içinde, %33’ü ise son 2-6 ay içinde bir
sağlık kuruluşuna gittiğini beyan etmiştir. Son 1 yıl içinde sağlık hizmetlerinden faydalanan
Suriyeli göçmen oranı %82’dir. Şekil 2.3’de Suriyeli mültecilerin sağlık hizmetlerine erişimde
yaşadıkları sorunlar sorulduğunda ise katılımcıların %65’i bir sorunla karşılaşmadığını ifade
ederken, %4’lük bir kesim sağlık çalışanlarının kötü davrandığını söylemiştir. Sağlık hizmetlerine erişimde karşılan en büyük sorunun %17 ile dil bilmemek olmasına özellikle dikkat çekilmelidir. İlaçları alamamak katılımcıların sadece %2’si tarafından bir sorun olarak dile getirilmiştir.
Derinlemesine görüşmelerde de Suriyeli mülteciler cüzi ücretler ödeyerek ya da ücretsiz olarak
ilaç alabildiklerini beyan etmişlerdir. Fakat bazı tahliller için ücret ödemeleri gerekmektedir.
Suriyeli kadınların en çok kullandıkları kamusal alan hastanelerdir. Hastanelerde sağlık çalışanlarından ve vatandaşlardan bir ayrımcılık görmediklerini ifade etmeleri önemlidir. Sağlık
sisteminden ve çalışanlarından memnuniyetini ifade eden genç bir Suriyeli kadının aşağıdaki
ifadelerinin temsili olduğu rahatlıkla söylenebilir.

Bize aynı bakıyorlar. Hiç fark yok. Doktorlar, danışmanlar filan hepsi çok
iyi. Memnunuz. İlaçlarımızı kodla, şifreyle bedavaya alıyoruz.
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Katılımcılar sağlık hizmetlerine erişim konusunda genellikle “10 numara”, “Türklerle aynı” gibi
ifadeler kullanmıştır ve bu durum cinsiyetten bağımsızdır. Aile hekimleri ve hastanelerden genel
olarak memnuniyetler aktarılmıştır. Suriyeli mültecilerin sağlık hizmetlerine erişimlerine ilişkin
bu pozitif bulgulara rağmen yapılan analizler ve görüşmeler doğrultusunda sağlık hizmetlerine
erişimlerini kısıtlayan altı temel faktörün mevcut olduğu anlaşılmıştır. Bunlar; 1) ayrımcılık
nedeniyle sağlık hizmetlerine başvurmayı erteleme, 2) yeterli derecede bilgilendirilmeme, 3)
hastaneye ulaşım maliyeti, 4) yoğunluktan dolayı randevu alamama, 5) dil sorunu nedeniyle
kendini ifade edememe ve 6) ataerkil kültürel değerlerin kadınlar üzerinde yarattığı kısıtlardır.
Bu maddelerin bir kısmı ilgili bölümlerde daha ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

Sosyal sermayenin temel kolaylaştırıcılarından olan dil becerilerinden yoksun olma halinin zarar görebilirliği artırdığı Şekil 2.2’deki verilerde net olarak okunmaktadır. Görüşmeciler arasında Arapça konuştuklarının fark edilmesiyle saati 60 lira karşılığında tercüman tutmaları
yönünde baskılarla karşılaştığını belirtenler olmuştur. Hastanelere ulaşım masrafını dahi karşılamakta güçlük çeken Suriyeli mülteciler için bu durum ayrı bir baskı unsuruna dönüşmekte
ve sağlık hizmetlerine daha az başvurmalarına neden olmaktadır. Dil bariyeri derinlemesine
görüşmelerde münhasıran kadınlar tarafından dile getirilen bir husustur. Nitekim bu raporun
“Eğitim Hizmetlerine Erişim” başlıklı 3. bölümünde ve “Toplumsal Cinsiyet” başlıklı 8. bölümünde belirtildiği gibi kadınlar Türkçe kendilerini ifade etme konusunda erkeklere göre daha
düşük yetkinliğe sahiptirler. Bu durum hem kadınların kendilerinin hem de onlara bağımlı olan
çocuklarının zaten olumsuz olan koşullardan daha fazla etkilenmelerine neden olmaktadır.
Yapılan derinlemesine görüşmelerde pek çok hanede astım, kolesterol ve diyabet gibi hastalıkların bulunduğu ve çocuklarda yaygın denebilecek oranda nöbet geçirme, bayılma vb. belirtiler gösteren hastalıkların olduğu saptanmıştır. Derinlemesine görüşme yapılan 12 kadından
2 tanesinin küçük çocuklarının, yüksek ateş nedeniyle kalıcı gelişim sorunları yaşadıkları görülmüş ancak kadınların bu sorunlarla baş etme becerilerinin son derece kısıtlı olduğu anlaşılmıştır. Pek çok Suriyeli kadın dil bariyeri nedeniyle özel hastane ya da “Suriyeli hastanesini” tercih
etmekte ve eşlerinin ya da Türkçe bilen yakınlarının uygun zamanını bekleyerek tedavilerini
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geciktirmektedirler. Son olarak kadınlar özelinde de ataerkil kültürel normlar, devlet hastanelerinde doktorların erkek olması ve jinekoloji muayenelerinde kadınların yanlarında kimsenin
muayeneye girmesine izin verilmemesi de bir kısıt olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca zaten
ataerkil normlar nedeni ile özel alana sıkışmış olan Suriyeli kadınların Türkçe bilmemeleri, hakları ve alabilecekleri hizmetler konusunda da daha az bilgi sahibi olmalarına yol açmakta ve
zarar görebilirlik hallerini erkek mültecilere göre daha yüksek derecede artırmaktadır.

2.3.2. Travmalar ve Psikolojik Durum
Suriyeli mültecilerin, özellikle de kadınların birçoğunun psikolojik desteğe ihtiyacı olduğu bu
çalışmanın önemli bulgularındandır. Bu durumun önemli sebepleri arasında savaş ortamında
birinci derece yakınlarını yitirmek gelmektedir. Nitekim katılımcıların %34’ü birinci derece aile
üyelerinden bir ya da daha fazlasının yaşamını yitirdiğini beyan etmiştir. Bu durum her üç
Suriyeliden birinin iç çatışmalardan dolayı ailesinden birini kaybettiğine işaret etmektedir. Bir
Suriyeli kadın görüşmeci, kızının Türkiye’ye geldikten sonra psikolojik yorgunluğu atamadığı
için çalışmak istemediğini belirtmiştir. Yaşanılan büyük travmaların izleri derinlemesine yapılan derinlemesine görüşmelerde de ortaya çıkmıştır. Bu acılara ekonomik sıkıntılar ve sağlık
sorunları da eklendiğinde özellikle de kadınlarda yaygın bir bıkkınlığın ve baş edememe psikolojisinin ortaya çıktığı gözlenmiştir. 2011 yılından beri yaşanılan travmaların, zor yaşam koşullarının, stresin ve çocuklarla tek başlarına ilgilenmelerinin kadınları psikolojik olarak yorgun
düşürdüğü görülmektedir.
Suriyeli mültecilere Türkiye’de en çok neyin özlemini duydukları sorulduğunda (Şekil 2.3) genellikle kaybedilen ya da uzakta bırakılan aile, akraba ya da arkadaşlar, memleket ve vatan,
geçmiş hayat, iş ya da okul ortamı gibi cevaplar alınmıştır. Genç kadınların büyük bir bölümü
küçük çocukları, gelir yetersizliği ve ev içi işlerin yoğunluğu nedeniyle evden çıkamadıklarını
vurgulamıştır. Bu durumla ilgili olarak genç bir Suriyeli kadının aşağıdaki ifadeleri yaygın bir
tecrübeyi yansıtmaktadır:

Eşim ustasıyla hep şehir dışına gidiyor. İstanbul’da işi yok. 2 kızım hasta.
Çok yorgunum ben bu durumdan dolayı. Ben de hastayım. Karaciğerde kitlelerim var, sırtımda bir kırık var. Yeni oldu. Psikolojim çok bozuk.
Durumlarım çok kötü. 1,5 yıldır Marmara Hastanesi’ne gidiyorum çocuk
için. Yol zaten 1,5 saat sürüyor. Kızımı arabayla taşıyorum hep taşıdığım
için bir kırık olmuş sırtımda. (…) Kimse yardım etmiyor. Otobüse ben
çıkarıyorum, ben indiriyorum kızımın arabasını; ondan dolayı kırık oldu.
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Bu tecrübelerin yanında yaşanan ayrımcılık deneyimleri ve bunları bastırma stratejilerinin
de kişilerin psikolojilerine zarar verdiği düşünülebilir. Bir görüşmeci ev kiralarken yaşadığı ayrımcılığı ifade ederken bazı komşularının kendilerini görünce yüzlerini ekşittiğini ve kendini bu
yüzden berbat hissettiğini belirtmiş, bu tür davranışlara maruz kaldığında da sesini hiç çıkarmadan yürüyüp gittiğini söylemiştir. Bu görüşmeci ayrıca “Saygı duyuyorum ben, Türkiye’de
kalıyorum, tamam, ne varsa susacağım” sözü ile bu durumu normalleştirdiğini göstermektedir. Bu tür bir olgunun varlığını bazı muhtarlar da aktarmıştır. Örneğin Bağcılar’da bir mahallenin muhtarı Suriyeli mültecilere karşı ön yargı olduğunu ve Suriyeli mültecilerin sokaklarda
mahcup bir halde gezdiklerini belirtmiştir. Cinsiyetten bağımsız olarak Suriyeli mültecilerin
ayrımcılık deneyimlerine karşı konuşmama, sessiz kalma, duymazdan gelme ve kavga gördüğünde oradan uzaklaşma gibi stratejiler geliştirdiği anlaşılmaktadır. Benzer şekilde, Suriyeli
mültecilerin altına yazılacak yorumları psikolojileri kaldırmayacağı için kimliklerini açığa çıkaracak herhangi bir sosyal medya paylaşımı yapmaktan çekindikleri anlaşılmaktadır.

2.3.3. Barınma Ve Hijyen
Sağlık açısından en temel ihtiyaçlardan biri de barınmadır. Yapılan araştırmalarda konutun
kişinin fiziksel ve ruhsal sağlığı üzerinde önemli etkisi olduğu saptanmıştır (Zierch vd 2017).
Barınma ayrıca göçmenlerin ve mültecilerin sosyal uyumunda kilit rol oynamaktadır (Phillimore,
2008). Barınma sorununun genel iyilik haline zarar verdiği, çeşitli psikolojik ve fiziksel sağlık
sorunlarına yol açtığı da bilinmektedir (Baker, 2017). Anketlerde mültecilerin yaşadıkları bölge
ve konutta kendilerini güvende hissedip hissetmedikleri, konutların aile üyeleri için yeterli
alana sahip olup olmadığı, temiz su ve ısınma imkânlarını olup olmadığı, kiraları ödeme
güçlüğü yaşayıp yaşamadıkları gibi sorular sorulmuştur. Alınan cevaplarda pek çok Suriyeli
mültecinin ev kirası vermekte zorlandığı, fiziksel olarak kötü koşullara sahip evlerde ikamet
ettikleri, güvenlik ve evden çıkarılma kaygısı taşıdıkları anlaşılmıştır. Bu koşulların mültecilerin
bedensel ve ruhsal sağlıklarında olumsuz etkiler yaptığı yapılan araştırmada ortaya çıkan
sonuçlar arasındadır.
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Araştırma boyunca belli süreler için sokakta kalmış mültecilere rastlanmakla birlikte bunun
yaygın bir tecrübe olmadığı anlaşılmaktadır. Hemen hemen tüm mültecilerin başlarını sokacak bir evleri olmakla birlikte, evlerin koşullarının sağlıklı bir yaşam için çoğu zaman uygun
olmadığı görülmektedir. Ancak ev kiralama konusunda da Suriyeli oldukları için kendilerine ev
verilmek istenmemesi ya da daha yüksek ücretler karşılığında ev verilmesi durumunun yaygın
olarak tecrübe edildiği gözlemlenmiştir. 25 yaşındaki Suriyeli bir genç taşınma esnasında yaşadıkları durumu şöyle aktarmıştır:

Babamın arkadaşı var; onunla birlikte iki saat boyunca ev baktık; sonuçta
bulamadık. Babamın arkadaşının bir evi var; bize, ‘Küçük ama gelin
isterseniz oturun ev bulana kadar’ dedi. ‘Tamam’ dedik, eşyaları
taşıdık. Bir araba taşıdık, ikinci arabayla gelirken bizim o binada
tutacağımız evin karşında bir aile var. Eşyalar taşınırken, ‘Ben bunlarla
yaşamam’ diyor. ‘Suriyeli mültecilerle, nasıl yaşayacağım bu aileyle’
diye. Ben duyunca dedim ‘Yine mi!’. Arkadaşlarım da vardı orada;
bayağı sinirlendirdiler; sakinleştirdim ben orada, sorun çıkmasın diye.
Çünkü bazı eşyalar evde yukarıda, bazıları sokakta, bir de arabada
var. Ne yapacağımızı yine bilemedik. Sonuçta bütün bina toplandı,
‘veremeyeceğiz’ dedi.

Ev sahipleri Suriyeli mültecilerin sık adres değiştirmesinden rahatsız olduklarını, çünkü bu durumun yüksek tadilat masrafları yarattığını vurgulamışlardır. Kendilerine ev verilmek istenmemesi gibi tecrübeler Suriyeli mültecilerde gücenme ve duygusal tepkilere yol açmaktadır.
Fakat bu duygularını çoğu zaman bastırma yoluna gittikleri görülmektedir.
Konut güvencesinin bir başka unsuru olan karşılanabilir olması durumu da incelenmiştir. Şekil
2.5’e göre Suriyeli mülteciler İstanbul’da ortalama 895 lira kira ödemektedir. Ancak hane halkı
gelirine bakıldığında Suriyeli mültecilerin %24’ünün 2000 lira ve altında gelire sahip oldukları
anlaşılmaktadır. Görüşülen kişilerin %25’i ise 2001-2500 lira aralığında gelirlerinin olduğunu
ifade etmiştir. Bu rakamlar ortalama kira ile karşılaştırıldığında kiraya ödenen meblağların
yaşam kalitesini düşürdüğünü ve eğitim, gıda gibi ihtiyaçlar açısından Suriyeli mültecileri çeşitli risklere açık hale getirdiğini ifade etmek yanlış olmayacaktır. Türkiye’ye yeni gelenlerin ve
okuryazar olmayanların ortalama aylık gelirlerinin 2000 liranın altında olduğu ve bu hanelerin
zarar görebilirlik riskinin yüksek olduğu görülmektedir.
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Şekil 2.4 ve Şekil 2.5’in verileri detaylı incelendiğinde ve çapraz analizlere tabii tutulduğunda
2000 lira ve altında gelir elde edenlerin ortalama 789 lira, 2001-3000 lira arasında gelir elde
edenlerin 850 lira, 3001 ve üzeri gelir elde edenler 1053 lira kira ödedikleri görülmektedir. Kira
ve gelir arasındaki bu dengesizlik, Suriyeli mültecilerin emek piyasalarında karşılaştıkları ayrımcılık (daha düşük ücretlere daha uzun saatler ve ağır işlerde çalışmaları), özellikle de düşük
kazanç elde etmeleri yaşam tarzlarını kısıtlamaktadır. Ayrımcılıktan dolayı vasıfsız türlü iş ve
düşük ücrete razı gelmek durumunda kalan Suriyeli haneler, masrafları bölüşmek için kalabalık ve eski evlerde yaşamak zorunda kalmaktadır. Bu durum da (özellikle kalabalık yaşam sürme) Türk vatandaşlarındaki olumsuz Suriyeli algısının kaynaklarından birisidir. Bunlara rağmen, Şekil 2.6’da da belirtildiği gibi, katılımcılara yaşadıkları muhitle ilgili memnuniyetsizlik
durumları sorulduğunda %43’ü (sorun yok diyenler ve fikri veya cevabı olmayanlar) yaşadığı
muhite ilişkin herhangi bir memnuniyetsizlik ifade etmezken (genellikle sosyal bağları olduğu
için), %36’sı kiraların yüksek olduğunu belirtmiştir. %15’lik bir kesim ise konutların kötü oldu23
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ğu cevabını vermiştir. Yaşanan bölgeden memnuniyetsizlik duyulmasının sebepleri arasında
ayrıca %8 ile ulaşım imkânlarının kısıtlı olması, %6 ile bölgenin güvenli olmaması ve %6 ile
kendilerine kötü muamele yapılması yer almaktadır.

Anket sonuçlarına göre Suriyeli mülteciler İstanbul’da yoğun olarak 3 odalı evlerde yaşamaktadır. Suriyeli hanelerde yaşayan kişi sayısı 1 ile 15 arasında değişmekle birlikte ortalama hane
büyüklüğü 5,11’dir. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre 2019 yılında T.C.
vatandaşı haneler için bu oran 3,35 kişidir ve İstanbul ortalaması 3,33’tür. Şekil 2.7’de görüldüğü gibi Suriyeli hanelerde yaygın aile tipi 4 ile 6 kişidir. Hanelerde yaşayan birey sayısı ile konut
büyüklüğünü karşılaştırdığımızda ise çıkan sonuçlar Tablo 2.1’de özetlenmiştir. Bu tabloda aktarılan verilere göre 3-4 kişiden oluşan hanelerin %64,2’si 3 odalı konutlarda barınmaktadır.
Ancak mahremiyetten yoksunluğa bağlı konut güvencesizliği özellikle 5-6 kişiden oluşan hanelerde belirgin olarak ortaya çıkmaktadır ve bu hanelerin %63,9’u salon dâhil olmak üzere 3
odalı konutlarda barınmaktadır.
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Benzer bir durum 7-8 kişilik hanelerde de mevcuttur. Bu hane tipinde de %54,3’lük bir kesimin
3 odalı evlerde konakladığı, 4 odalı evlerde konaklayanların %31,9 olduğu ve sadece %6,4’ünün
5 odalı evlerde konakladıkları görülmektedir. Daha büyük hanelerde ise konutlar büyümekle
birlikte mahremiyetten yoksunluk devam etmektedir. Nitekim 9-10 kişilik hanelerin %45’i 3
odalı, %43,3’ü ise 4 odalı evlerde barınmaktadır. 10 kişinin üstünde olan hanelerde de benzer
eğilim söz konusudur. Tablo 2.1’de aktarılan bu durum hane halkı büyüdükçe konutların büyümesine işaret ederken her durumda evlerin hanede yaşayan kişi sayısına yeterli büyüklükte
olmadığını ve mahremiyet sağlamadığını göstermektedir.

Tablo 2.1. Suriyeli mültecilerin hanehalkı büyüklükleri ve yaşadıkları evlerin büyüklüğü
1 Kişi
İşyeri
1 Oda
2 Oda
3 Oda
4 Oda
5 Oda
6 Oda

Sayı
2
8
18
17
0
1
0

2 Kişi
%
4,3
17,4
39,1
37,0
0,0
2,2
0,0

Sayı
2
5
30
50
4
1
0

%
2,2
5,4
32,6
54,3
4,3
1,1
0,0

3-4 Kişi

5-6 Kişi

7-8 Kişi

9-10 Kişi

10+ Kişi

Sayı
0
7
79
210
30
1
0

Sayı
0
4
54
288
92
11
2

Sayı
0
1
11
102
60
12
2

Sayı
0
0
4
27
26
2
1

Sayı
0
0
0
7
13
0
0

%
0,0
2,1
24,2
64,2
9,2
0,3
0,0

%
0,0
0,9
12,0
63,9
20,4
2,4
0,4

%
0,0
0,5
5,9
54,3
31,9
6,4
1,1

%
0,0
0,0
6,7
45,0
43,3
3,3
1,7

%
0
0
0
35
65
0
0

Suriyeli mültecilerin İstanbul’da mahremiyetten yoksun hayat sürmeleri derinlemesine görüşmelerde ve odak grup görüşmelerinde de görülmektedir. Bir kadın görüşmecinin aşağıdaki
ifadeleri Suriyeli bir ailenin barınma sorunları hakkında temsili bir örnek olarak düşünülebilir:

Ev iki oda. Biz burada kalıyoruz. Kaynanam orada yatıyor, biz burada yatıyoruz. Öyle işte. Çocuklar bizimle beraber. İsterim daha fazla odam
olsun, çocuklara da oda olsun. Meselâ şimdi benim odam çok rutubetli.
Fazla yatamıyorum. Bazen burada yatıyoruz hepimiz. Kış olduğunda duvarlar şey oluyor. Bunu kaç defa söyledim yapmıyor, ‘Yapamam, sen yap’
diyor. Duvarlar boş, yapmamışlar, yağmura dayanmıyor. Beton çekiyor.

Suriyeli mültecilerin kalabalık yaşam sürmesinin yapısal nedenleri ve sonuçları muhtarlarla
yapılan görüşmelerde derinlemesine irdelenmiştir. Fatih mahallesinde Suriyeli mültecilerin
aynı konutta 3-4 aile (15-20 kişiye kadar) barındığı ve bu durumun mahalledeki kira bedellerini
artırdığı ifade edilirken, kira bedellerinin ucuz olduğu Avcılar ve Sultangazi gibi semtlerde
bazı mahallelerin yoğun Suriyeli nüfus çektiği, Suriyeli nüfusun az olduğu mahallelerin
muhtarlarının da bunun nedenini mahallelerindeki kira bedellerinin yüksek olmasına bağladığı
25
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görülmektedir. Esenler semti muhtarlarından biri de Suriyeli mültecilere daha yüksek bedellere
kiraya verilmesi durumunu doğrulayarak mahallesindeki yerel nüfusun azaldığını şu sözleriyle
ifade etmiştir:

Biraz daha maddi olarak düşünelim; yani şimdi insanlar evi 500-600 lira
etmezken 1500-2000 liraya kiraya vermeye başladılar. Çünkü Suriyeli
mülteciler kalabalık kalıyorlar. Onlar için 5 kişi kiraladığı zaman da 2000
lira, hesapladığımız zaman kişi başı 400 liraya geldiği için onlar için, de
uygun oluyordu. Ondan dolayı diğer taraftaki insan da ben burada oturdum; artık yeter gideyim, daha farklı bir yerde oturayım mantığıyla, yani
o şekilde kiraya verip gittiler buradan.

Tablo 2.2’de Suriyeli mültecilerin ikamet ettikleri evler ve ısınma şekilleri karşılaştırılmıştır. Suriyeli mültecilerin ikamet ettikleri konut kalitesi ve özelliklerine daha yakından bakıldığında
önemli bir kısmı zemin katlar olmak üzere %93’ünün apartman tipi konutlarda kaldığı, %33’lük
kesimin evdeki oda sayısını yeterli bulmadığı, %70’inin doğalgaz, %13’ünün odun, %10’nun kömür, %8’nin ise elektrikli soba ile ısındıkları anlaşılmıştır.

Tablo 2.2. İkamet edilen ev ve ısınma şekli

Nasıl bir evde ikamet ediyorsunuz?
Cevap (Baz: %200)
Apartman dairesi (1. kat ve üstü)
Apartman zemin kat
Bodrum kat
Müstakil gecekondu
Dükkân
Terkedilmiş bina
Baraka
FY/CY

26

%
73
20
3
2
0
0
0
2

Yaşadığınız evde ısınma ihtiyacını
nasıl gideriyorsunuz?
Cevap (Baz: %184)
%
Doğalgaz
70
Odun
14
Kömür
10
Elektrikli soba
8
Gaz sobası
1
Diğer
0
Isınma yok
1
FY/CY
0
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Şekil 2.9’daki verilere göre Suriyeli mültecilerin elektrik ve su gibi temel hizmetlere erişim sağlamakta bir sorunları olmadığı görülmektedir. Buna karşın mültecilerin %60’ı konutların eski
ve rutubetli olduğunu belirtmiştir. Benzer şekilde derinlemesine görüşmelerde de sıklıkla binaların çok eski olduğu, tavanların aktığı, duvarların döküldüğü, banyo ve merdivenlerin sorunlu
olduğu, doğalgazın sürekli bozulduğu dile getirilmiş, tadilat ve tamirat taleplerinin ev sahipleri tarafından karşılanmadığı vurgulanmıştır. Doğalgazlı evlerde kombilerin bozulması, sobalı
evlerde de kömür ihtiyacı derinlemesine görüşmelerde genel bir ısınma sorununun mevcudiyetine işaret etmektedir. Bazı belediyeler ihtiyacı olan az sayıda haneye kömür yardımı yapmaktadır ancak verilen yeşil kömür rutubetli evlerde yaygın bir şekilde görülen astım hastaları
için olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Suriyeli mültecilerin sık ev değiştirmesi bu sorunlar ile
yakından ilgilidir. Ayrıca bu sorunlar Suriyeli mültecilerde çeşitli hastalıkların yaygınlaşmasına
yol açmaktadır. 5 çocuğu ve eşi ile birlikte 1+1 bir evde 7 kişi olarak ikamet eden Suriyeli genç
bir kadın görüşmecinin bu durumla ilgili aktardıkları yaygın bir tecrübeyi yansıtmaktadır.

Çok rutubetli ve küflenen bir ev. Çocuklar hastalanıyordu. Ben de hastalansım. Kış gelince çok rutubetliydi. Bir de çatıdan su damlıyordu.

32 yaşındaki Suriyeli görüşmeci ev sahibi ile kiralama konusunda bir sıkıntı yaşamadıklarını,
ama evin çok eski olduğunu ve yağmur yağdığında tüm odaların suyla dolduğunu söylemiştir.
“Neden başka bir ev aramıyorsunuz?” sorusuna ise “Ev arıyorum ama ailem olmayınca vermiyorlar. Bir ara metro durağında yattım çünkü hiçbir yer bulamadım” şeklinde cevap vermiştir.
Aynı görüşmeci evde ısınamadığını, battaniyelerle idare ettiğini, halı gibi birçok eşyasının da
olmadığını belirtmiştir. 18 yaşındaki görüşmeci dayısının kendi çalıştığı parayı aldığını, sonunda evi terk ettiğini ve sokakta kaldığını ve ev bulmak için çeşitli kurumlara başvurduğunu,
fakat kendisine gösterilen yerlerin son derece kötü olmasından dolayı oralarda kalmadığını ve
arkadaşlarıyla birlikte ev tuttuklarını ifade etmiştir.
Tüm bu veriler Suriyeli mültecilerin tecrübelerinin Mallet’in vd. (2011) tanımladığı konut güvencesizliğine işaret etmektedir. Konut güvencesizliği kavramı konutun donanımı, fiziksel özellikleri, çevresi, hanede yaşayan kişi sayısına bağlı olarak hane halkına mahremiyet sağlaması,
fiyatının uygunluğu ve kontrat güvencesi gibi değişkenlere bağlı olarak ölçülmekte ve genel
sağlık halini etkilemektedir. Yukarıda vurgulanan en temel sorun kalabalık yaşamaktan dolayı konutun mahremiyet sağlamaması ve donanım bakımından yetersiz olmasıdır. Bunlara ek
olarak derinlemesine görüşmelerde sıklıkla evlerin Suriyeli mültecilere hemen hemen her yerde
daha yüksek fiyata kiralandığı, bazı kişilerin Suriyeli mültecilere ev vermediği ve daha yüksek
zamlar yapıldığı ifade edilmiştir. Bu koşullar Suriyeli mültecilerde çeşitli sağlık sorunlarına yol
açmaktadır. Fatih’te bir mahalle muhtarının aşağıdaki sözleri Suriyeli mültecilerin emlak piyasasında ne ölçüde sömürüldüklerini gözler önüne sermektedir:
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İşte bu Suriyeli mülteciler de geldikten sonra bölgemizin bu göç olayı
da devam ettiği için ve ağırlık ahşap binaların bakımsız ve sahipsiz
oluşundan dolayı Suriyeli mülteciler zeminde, boş dükkânlarda, beş altı
aile olarak, mecburiyetten diyeceğim ben, kalmaya başladılar. Tabi evler
o zaman iki yüz lira kiraya veremediği yeri bir anda bin liraya çıkardı.
Suriyeli de tutmak zorunda. Ona da kızıyorduk, kızdık ama para etmedi
yani, dedik ayıptır, günahtır, yazıktır. Her ne kadar Suriyelinin burada
kalmasını istemesek de bu da vicdansızlık. İki yüz lira etmez senin evin, bin
lira istiyorsun bu insanlardan, bu insanlar nasıl verecek bu parayı?
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Hane halkı eşya sahipliği (Şekil 2.9) incelenerek, analiz için ağırlıklı bir toplam endeks puan
oluşturulmuştur. Puan aralıkları düşük, orta ve yüksek olmak üzere 3 kısma bölünmüştür. Yüksek grup olarak tanımlanan %32’lik kesim baz alındığında en önemli farklılıkların eğitim, Türkçe
bilgisi ve gelir değişkenlerinde olduğu görülmektedir. Diğer bir deyişle gerekli ev eşyaları daha
yüksek olanlar daha eğitimli, Türkçe bilen ve gelir seviyesi yüksek olan gruptur. Aynı zamanda
daha uzun süredir Türkiye’de olanlarda eşya sahiplik oranı daha yüksektir. Bu durum daha
kısa süredir Türkiye’de olan, dar gelirli ve kalabalık yaşayan ailelerin özellikle korumaya ihtiyacı
olduğu şeklinde yorumlanabilir. Sultanbeyli ilçesinde ikamet eden bir kadın görüşmeci 18 aylık
ve 3 aylık iki bebeği bulunmasına rağmen, evdeki yaşam koşullarını şu şekilde açıklamaktadır:

Evde cam yoktu. Biz taktık. Evin eşyaları yok. Yerde yatıyor çocuklar…
Sünger bile yok. Halıda yatıyorlar. Eşimle birlikte de öyle yatıyoruz biz.
Battaniyeleri katlayıp battaniyelerin üstüne yatıyoruz… Yardım istedik,
eve tespite geldiler, gördüler gittiler. Mutfak eşyası getirdiler 2 tencere
4 bardak. Bir de yardım için başvurduk. Hijyen yardımı geldi. O da 2 diş
macunu 2 fırça var içinde 2 tane de havlu var.

2.3.4. Gıda ve Beslenme
Bir önceki bölümde Suriyeli mültecilerin elde ettiği aylık gelir ortalaması (bkz. Şekil 2.6) ile
kira bedelleri (bkz. Şekil 2.5) arasındaki uyumsuzluğun mültecileri kalabalık evlerde yaşamaya
ittiği anlaşılmıştır.
Şekil 2.10 ise Suriyeli mültecilerin gelirleri ile ihtiyaçlarını karşılama durumuna ilişkin algılarını
yansıtmaktadır. Elde edilen sonuçlara göre Suriyeli mültecilerin %12’si ihtiyaçlarını hiç karşılayamadıklarını, %36’sı ise karşılayamadığını belirtmiştir. Bu iki değeri topladığımızda Suriyeli
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mültecilerin %48’inin gelirleri ile ihtiyaçlarını karşılayamadığı anlaşılmaktadır. Bu önemsenmesi gereken ciddi bir rakamdır. Nitekim T.C. vatandaşları ile yapılan odak grup görüşmelerinde de vatandaşların tecrübelerinden hareketle ekonomik zorlukların Suriyeli mültecilerin hayatlarında barınma ve hijyene bağlı sorunlar oluşturduğu anlaşılmaktadır. Elde edilen gelir ilk
olarak barınma ihtiyacı olarak harcanmakta sonra ise faturalar ve gıda giderleri gelmektedir.

Şekil 2.11’de Suriyeli mültecilerin son bir yılda ekonomik sorunlarının azalıp azalmadığı sorusuna verdiği yanıtlar gösterilmiştir. Türkiye’nin yaşadığı ekonomik krizler göz önünde bulundurularak mültecilerin krizden daha fazla etkilendikleri varsayılmıştır. Sonuçların varsayımlarla uygun olduğu görülmüştür. Suriyeli mültecilerin %18’i ekonomik durumlarının geçen seneden çok
daha kötü, %32’si de geçen seneden biraz daha kötü seçeneğini işaretlemiştir. Bu iki seçenek
toplamı %49’a tekabül etmektedir. Katılımcıların sadece %10’u geçen yıla göre durumunun
daha iyi olduğunu beyan etmiştir. Bu da Türkiye’de bulundukları süre zarfında Suriyeli mültecilerin yoksullaştıkları şeklinde okunabilir. Şekil 2.13’de verilen ekonomik krizin Suriyeli mülteciler
üzerindeki sonuçları incelendiğinde katılımcıların %56’sının son yıllarda daha ucuz gıdalara
yöneldikleri, %32’sinin yatak, koltuk, masa vb. temel eşyalara sahip olmadan yaşadıkları anlaşılmıştır. Ayrıca geçim sıkıntısından dolayı mültecilerin %31’i günlük öğün sayısını düşürdüğünü, %24’ünün çamaşır ve bulaşık deterjanı olmadığı için temizlik yapamadığını belirtmiştir.
%23’lük bir kesim ise kadınlara özel hijyen malzemeleri kullanamamaktadır. %22’lik bir kesim
son bir yılda geçim sıkıntısından dolayı eşyalarını veya takılarını satmıştır. Mültecilerin %21’i
yakacak sıkıntısından dolayı soğukta kalmış, yine aynı oranda bir nüfus yemek bulamadığı için
ekmekle yetindiği bir veya daha fazla gün yaşamıştır. Diş fırçası vb. kişisel temizlik maddeleri
kullanamayan katılımcıların oranı da %19’dur. Yine görüşülen kişilerin %15’i akraba ve tanıdıklarından gıda yardımı aldığını ve %11’lik bölümü de masraflardan dolayı çocuklarını okula
gönderemediğini ifade etmiştir.
12 maddeden oluşan zorluklar üzerinden bir endeks puan oluşturulup bakıldığında en fazla
zorluğu Türkçe konuşamayan, okuryazar olmayan düşük gelir grubundaki katılımcıların yaşadığı görülmektedir. En çok zorluk yaşayanların da çoğunlukla bir Avrupa ülkesine göç etmeyi
düşünenler olduğu anlaşılmıştır. Bir başka önemli tespit de toplumsal cinsiyetle ilgili bölümde
detaylı tartışıldığı gibi kadınların erkeklere göre daha fazla zorluk yaşadıkları gerçeğidir.
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2.4. Zarar Görebilirlik Durumu ile Mücadele: Koruma ve Yardım
Zarar görebilirlik halini azaltmak için göçmenlerin ve mültecilerin kamu ve sivil toplum kuruluşlarından destek almaları gerekmektedir. Yapılan destekler kısa vadede zarar görebilirliği düşürürken, uzun vadede göçmenlerin ve mültecilerin benzer durumlarla kendi başlarına
ayakta kalmalarını sağlayacak şekilde güçlendirilmelerini hedeflemelidir. Ancak göç alan ülkedeki yerel halk yapılan yardımlara genellikle karşı çıkmaktadır. Bu da doğal olarak zarar
görebilirliği azaltıcı politikaların ve önlemlerin geliştirilmesini zorlaştırmaktadır. Bu bölümde
Suriyeli mültecilerin yukarıda tespit edilen ihtiyaçları doğrultusunda hakları ve alabilecekleri
hizmetler konusunda ne ölçüde bilgilendirildikleri ve ne tür yardımlara ulaşabildikleri incelenecektir. Sonrasında ise yerel halkın Suriyeli mültecilere yapılacak yardımlara karşı algıları
aktarılacaktır.
2.4.1. Suriyeli Mültecilerin Yardım Alma Durumları Ve Beklentileri
Şekil 2.13 katılımcıların hakları ve alabilecekleri hizmetler hakkında ne ölçüde bilgilendirildiklerini göstermektedir. Elde edilen verilere göre katılımcıların %47’si hiç bilgilendirilmediklerini, %24’ü ise bilgilendirilmediklerini beyan etmiştir. Bu iki değer toplandığında katılımcıların
%71’inin Türkiye’de hakları ve alabilecekleri hizmetler konusunda bilgi sahibi olmadığı görülmektedir. Bu durum bilgi elde edememenin, sahip oldukları haklara ulaşmada önemli bir engel
oluşturduğu şeklinde okunabilir.
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Halkları ve alabilecekleri hizmetler konusunda bilgilendirilmediğini beyan edenlerin daha çok
kimler olduğuna bakıldığında, bir grup olarak kadınların yanında nitelik olarak Türkçe konuşamayanlar ve vatandaşlık istemeyenlerin olması dikkate değerdir. Buna ek olarak Türkiye’ye
geliş süresi ve eğitim seviyesi düştükçe hakları ve alabilecekleri hizmetler konusunda bilgilendirilmediğini söyleyen Suriyeli mültecilerin oranı artmaktadır.
Türkçe bilgisi, eğitim seviyesi ve göç edilen ülkede (Türkiye’de) kalış süresi uyumu kolaylaştırıcı
faktörler olarak Putnam (1993) tarafından vurgulanmıştır (bkz. Ager ve Strang 2008). Bu durumda iki çarpıcı sonuç ortaya çıkmaktadır. Birincisi Türkçe bilgisi ve eğitim seviyesinin düşük
olması zarar görebilirlik riskini artırmaktadır. Bu zorlukları yaşayan kişilerin Türk vatandaşı olmak istememesi ise gelecekten umutsuz oldukları ve yaşadıkları topluma kızgınlık duydukları
şeklinde okunabilir. İkincisi ise bu kolaylaştırıcılardan yoksun olanların ağırlıklı olarak kadınlar
olması nedeniyle kadınların hak ve hizmetlere erişimlerinin kısıtlı olmasıdır. Araştırmanın sonuçlarına göre, kadınların zarar görebilirliğinin erkeklere göre daha yüksek olduğu yadsınamaz bir gerçektir.
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Aldıkları yardımlarla ilgili Suriyeli mültecilerin kendilerine sorular yönelttiğimizde ise yerel halkın yardımlarla ilgili aşağıda aktarılan bilgilerinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkmaktadır.
Suriyeli mültecilere uygulanan ankette son bir yıl içinde bir yerden yardım alıp almadıkları sorulmuştur. Bu soruya verilen cevaplara bakıldığında (Şekil 2.14) katılımcıların %71’i son bir yıl
içinde herhangi bir yardım almadığını beyan etmiştir. Katılımcıların %2’si belediyeden, %1’de
devletten maddi yardım aldığını belirtmiştir. Alınan yardımın düzenli olup olmadığına bakıldığında ise yardım alan katılımcıların %69’u bu yardımları düzenli aldığını belirtmiştir. Şekil
2.15’de aktarılan verilere göre de katılımcıların %94’ü de son bir yıl içinde ayni bir yardım almadığını beyan etmiştir. Suriyeli mültecilerin aldıkları yardım Kızılay aracılığıyla dağıtılan ve
18 yaş altı 3 çocuğu olan hanelere verilen (hanede yaşayan kişi başına 120 lira) yardımdır. Bu
yardım düzenli olmakla birlikte 3 yıl ile sınırlıdır. Oysa yerel halk bu yardımların süresiz olduğunu düşünmektedir. Şekil 2.14’de de görüldüğü gibi Suriyeli mültecilerin %26’sı Kızılay yardımı
aldıklarını beyan etmiştir. Bunun dışındaki yardımlar da hayırseverler ve sivil toplum kuruluşlarının dağıttıkları yardımlardır ve yardım veren kuruluşun hedefleri doğrultusunda bu yardımlar
dağıtılmaktadır. Şekil 2.15’de görüldüğü gibi Suriyeli katılımcıların sadece %4’ü yiyecek yardımı
almıştır. Yakacak ve giyecek yardımı alanlar ise %1’i geçmemektedir.
Şekil 2.14’deki verilere göre Suriyeli mültecilerin sadece %0,2’sinin sivil toplum kuruluşlarından
yardım alması da kendi toplulukları içinde örgütlenmelerin zarar görebilirlikleri üzerine sınırlı
bir etkisi olduğunu göstermektedir. Ancak bazı semtlerde bulunan Suriyeli mülteciler bu konuda daha avantajlı görünmektedir. Örneğin, Sultanbeyli semtinde 2014 yılında kurulan Mülteciler ve Sığınmacılarla Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Mülteciler Derneği) sivil toplum
kuruluşu statüsünde olduğu için belediyeden bağımsız hareket edebilmektedir. Bu derneğin
Suriyeli mültecilerin kamu kurumları ile sosyal ağlarını güçlendirmede kilit rol oynadığı görülmektedir. Özellikle kayıtlı olmayan ve acil sağlık ihtiyacına sahip olan kişilerin sağlık hizmetlerine erişimine verdikleri destek nedeniyle bu derneği mültecilerin zarar görebilirlik hallerini
azaltan önemli bir aktör olarak saymak yerinde olacaktır. Mülteciler Derneği dışında pek çok
sivil toplum kuruluşunun benzer roller oynadığı da vurgulanmaktadır.
Ancak yapılan araştırmalarda hem sivil toplum kuruluşları hem de kamu kurumları arasında
bir koordinasyonsuzluğun bulunduğu ve bu durumun aynı hedef kitleye hizmet verme ihtimalini doğurduğu anlaşılmaktadır. Sivil toplum kuruluşları kişisel verilerin gizliliği nedeniyle
kimlerin ne tür yardımlara ulaşabildiklerini görememekte ve bu tür bir istismarı önlemek için
derinlikli incelemeleri ancak bireysel olarak yapabilmektedir.
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2.4.2. Yerel Halkın Suriyeli Mültecilere Yapılan Yardımlarla İlgili Tutumları
Yerel halkın genel olarak Suriyeli mültecilerin zarar görebilirliği hakkındaki eğilimleri de toplumsal uyum için önemli bir meseledir. Araştırmaya katılan T.C. vatandaşlarının %84’ü Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri gönderilmesini, %80’i de başka ülkelere gönderilmelerinin teşvik edilmesi gerektiği yönünde görüş bildirmiştir. Bu durum genel olarak yerel halkın Suriyeli
mültecileri geçici misafir olarak gördüklerini ortaya koymaktadır. Nitekim Suriye’deki iç savaş
bitene kadar Türkiye’de misafir olarak kalmaları görüşü de ankete katılan Türklerin %61’i tarafından kabul görmektedir. Bununla birlikte yerel halk bu misafirliğin nasıl olması gerektiği
konusunda ayrışmaktadır ve bu noktada birbiriyle taban tabana zıt iki görüş ortaya çıkmaktadır. Birinci kesim Suriyeli mültecileri istememekte ve Suriyeli mültecilerden rahatsızlık duymaktadır. İkinci görüşü temsil edenler ise daha ılımlı ve Suriyeli mülteciler ile yakın ilişkiler kurmuş ya da kurmak isteyen kişilerdir. Bu konudaki ayrıntılı değerlendirmeler uyum bölümünde
açıklanmıştır.
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3. EĞİTİM HİZMETLERİNE ERİŞİM
Suriyeli mültecilerin eğitim hizmetlerine ilişkin ilk mevzuat 26 Nisan 2013 tarihinde yayınlanan
Ülkemizde Kamp Dışında Misafir Edilen Suriye Vatandaşlarına Yönelik Tedbirler başlıklı MEB
genelgesidir. Bu genelge daha sonra 23 Eylül 2014 tarihinde genişletilmiştir ve Türkiye’deki
geçici koruma statüsündeki çocuklar Türkiye’deki resmî okullara da yasal olarak kaydolma
hakkı kazanmışlardır (MEB, 2017). 22 Ekim 2014 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Geçici
Koruma Yönetmeliğinin Eğitim Hizmeti başlığı altında ise Suriyeli mültecilerin eğitim konuları
yasal bir çerçeve ile düzenlenmiştir. Böylece, Suriyeli öğrenciler kademeli olarak örgün eğitime
dâhil edilmiştir ve okul çağındaki çocukların eğitimlerinin yarıda kesilmemesi için kurulan ve
Arapça eğitim veren “geçici eğitim merkezleri” 2019-2020 yılı itibariyle tamamen kapatılmıştır (MEB, 2017).
Türkiye’de 5-17 yaş aralığındaki Suriyeli öğrencilerde artış görülmektedir. 2019-2020 yılı itibariyle bu yaş aralığı Suriyeli mültecilerin %29,40’ını oluşturmaktadır. Yani toplamda 1.082.172
eğitim çağında olan Suriyeli bulunmaktadır (MEB, 2020). Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmî
e-okul sistemine kayıtlı 648.108 öğrenci eğitim öğretim görmektedir. YÖBİS’e (Yabancı Öğrenci Bilgi İşletim Sistemi) 10.720 kayıtlı öğrencinin yanı sıra, açık okullara kayıtlı 26.091 öğrenci
bulunmaktadır. Erkek öğrencilerin oranı %50,82 (348.103) ve kız çocukların oranı ise %49,18’dir
(336.816). Suriyeli mültecilerin 2019-2020 yılındaki okullaşma oranları Tablo 3.1’de verilmiştir.

Tablo 3.1. Eğitim kademelerine göre okullaşma
Okul Öncesi

İlkokul

Ortaokul

Lise

Kız Öğrenci Sayısı

16.964

164.816

109.875

45.161

Erkek Öğrenci Sayısı

17.754

174.725

113.307

42.317

Okullaşma Oranı

%30,77

%88,80

%70,13

%32,55

Kaynak: Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Göç ve Acil Durum Eğitim Daire Başkanlığı, 2020.

Eğitim, göçmenlerin yaşadıkları topluma uyumunu hızlandıracak en önemli faktörlerden biri
olmakla birlikte, göçmenlerin kamusal alana dâhil olmalarına da imkân vermektedir (Keddie,
2012). Dernekler ve Suriyeli mültecilerle yapılan görüşmelerin çoğunda örgün eğitimden dil
eğitimine kadar, Türkiye’de eğitim alabilmenin ve Türkçeyi akıcı konuşabilmenin önemi vurgulanmıştır. Dolayısıyla bu bölümde sadece okul çağındaki örgün eğitime değil aynı zamanda,
meslek ve dil eğitimi gibi yetişkin eğitimini ilgilendiren noktalara da değinilmektedir.
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3.1. Demografik Bilgiler
Ankete katılan Suriyeli mültecilerin eğitim seviyeleri okuryazar olmayanlardan lisansüstü eğitimine kadar heterojen bir dağılım göstermektedir. Şekil 3.1’de verildiği gibi ankete katılan
Suriyeli mültecilerin %8’inin okuryazar olmadığı, %6’sının herhangi bir eğitim kademesinden
mezuniyeti olmayıp okuryazar olduğu, %30’unun ilkokul, %28’inin ortaokul, %17’sinin lise ve
%10’nun üniversite ve üstü mezuniyetinin bulunduğu görülmüştür. Az bir kesim (%2) ise bu
soruya cevap vermemiştir. Bu rakamların cinsiyete göre dağılımı aşağıda verilmiş olup, görüldüğü üzere, kadınlar ve erkekler arasındaki en keskin fark okuryazar olmama durumunda
kendini göstermektedir. Kadınlarda bu rakam %11,7 iken erkeklerde %4,5’tir. Bu durum eğitim
seviyesi bakımından kadınların erkeklerin çok daha gerisinde kaldığını göstermektedir.

3.2. Suriyeli Çocukların Örgün Eğitime Erişimleri
Suriyeli çocukların örgün eğitime erişimi ve okul deneyimlerine dair yapılan çalışmalar (Şirin ve
Aber, 2018; Semerci ve Erdoğan, 2018; Kılıç ve Özkor, 2019), öğrencilerin Türk eğitim sisteminde karşılaştıkları sorunlara, kimlerin eğitim olanaklara ulaşıp kimlerin ulaşamadığına, eğitime
ulaşımdaki engellere, öğrencilerin ihtiyaçlarına ve savaş ve göçün çocuklar üzerinde yarattığı
travmanın etkilerine dikkat çekmişlerdir. Bu araştırma sürecinde görüştüğümüz Suriyeli katılımcılar ve dernekler çocukların örgün eğitime erişiminde yaşanan sorunlara, eğitim sürecinde ortaya çıkan engellere, çocuk işçiliğine, çocuk yoksulluğuna ve kız çocuklarının yaşadıkları
problemlere dikkat çekmişlerdir.
Yapılan çalışmalar Suriyeli çocukların önündeki en büyük eğitim engelinin maddi imkânsızlıklar olduğunu göstermektedir. Maddi imkânsızlıklardan dolayı bazı ailelerin önceliği çocukların
eğitiminden ziyade geçim kaygısı olmaktadır. Özellikle kalabalık hanelerde çocukların eğitimi
için yeteri kadar kaynak ayrılamadığı bu çalışmada tespit edilmekte ve daha önce yapılmış
çalışmaların (Erdoğan ve Semerci, 2018; Lordoğlu ve Aslan, 2018) bulgularını teyit etmektedir.
Çalışmamızda okul çağındaki çocukların eğitime erişimini engelleyen ve çocuk yoksulluğu ile
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ilişkilendirilebilecek iki unsur ön plana çıkmıştır: ekonomik zorluklar ve çocuk işçiliği. Şekil 3.2’de
görüldüğü üzere, okul yaşında çocuğu olup, maddi imkânsızlıklardan dolayı çocuğunu okula
gönderemeyen hanelerin oranları %61 iken, %14’ü de çocuklarının çalışmak zorunda oldukları
için okula gidemediğini belirtmiştir. Ankete katılan Suriyeli mültecilerin %7’si de çocuklarını kız
olduğu için okula göndermediğini söylemiştir.

Maddi imkânsızlıklar ve özellikle çocuk işçiliği, çalışma hayatı bölümünde de belirttiğimiz gibi
Suriyeli mülteciler arasında oldukça fazladır. Birçok araştırmada çocuk işçiliği, eğitiminin
önündeki en büyük engel olarak belirlenmiştir. Örneğin, Lordoğlu ve Aslan 2018 yılında İstanbul’da yaptıkları araştırmada, Suriyeli çocukların çok düşük ücretler karşılığında uzun çalışma
saatleriyle emek sömürüsüne maruz kaldıklarını ve bundan dolayı eğitimlerinin engellendiğini tespit etmişlerdir. Aynı şekilde Kılıç ve Özkor’un (2019) araştırmasında, Suriyeli çocukların
maddi sıkıntılarına ve bundan kaynaklı öğrenme eksikliklerine dikkat çekilmektedir. Ücretsiz
eğitim hakkı her ne kadar fırsat eşitliğini sağlamada önemli bir husus olarak görülse de eğitimin ücretsiz olması, eğitim dolaylı masraflarını (eğitim materyalleri, okul yemeği, okula ulaşım, eğitimin içi ve dışı ücret gerektiren aktiviteler) ortadan kaldırmamaktadır (Chandrasekhar and Mukhopadhyay, 2006). Bu masrafları karşılayamayan birçok Suriyeli aile çocuklarını
okula gönderememektedir.
Kâğıthane’de bir mahalle muhtarı Suriyeli mültecilerin çocuklarını küçük yaşta alıp işe verdiklerini, geçim sıkıntısı nedeniyle çocukların tekstilde haftalık 50-100 lira arası ücretlerle çalıştıran Suriyeli ailelerin bulunduğunu belirtmiştir ve sözlerini şöyle sürdürmüştür:

38

İstanbul Göç Araştırması 2020

Yani onların bu hâline üzülüyorum açıkçası.
Keşke olmasa! Ben isterdim ki o çocuklar da okusun. Onlar da bir
doktor, öğretmen, polis olabilirler. Neden olmasın? Ama maalesef ki
çoğunluğu bunu yaptılar. Bir tane aile biliyorum. Kadın kanser hastası,
kocası da ölmüş.

Ben şunu isterdim Büyükşehir’den:
Hani bu çocuklara bir destek sağlansa, bu çocuklar okusa çok iyi olurdu.
Çünkü o çocuklar Türkçeyi bilmeden okula geldiler. Bize dertlerini anlatamıyorlardı. Ama bir hevesle okumayı öğrenmeye çalışıyorlardı. Öğretmenleri kâğıt yolluyordu, anlamıyorlardı ve hemen beni arıyorlardı. Ben
çocuğa izah ediyordum, o da annesine izah edebiliyordu. Diyorum ya;
Türkçeyi bilmiyordu ama çocuğun okuma hevesi vardı. Ama bu çocukların hepsi maalesef küçük yaşta okuldan alındılar ve işe koyuldular. Yani
çok bir gelirleri yok ama gelecekleri için iyi olmadı diyorum.
Üzülüyorum bu duruma.

Maddi imkânsızlıkların ve çocukların iş gücünün aileler için önemli bir geçim kaynağı görülmesinin yanı sıra, Suriyeli mülteciler arasında artan yoksulluğun aslında çocukların hayatlarını farklı şekillerde etkilediği ve çocuk yoksulluğunu giderek derinleştirdiği de görülmektedir.
Yaptığımız anket çalışmasında da geçtiğimiz bir yıl içinde geçim sıkıntısından dolayı Suriyeli
mültecilerin %14’ü çocuğunu okula gönderemediğini ifade ederken, %8,8’i ise 15 yaşından küçük çocuklarının çalışmak zorunda olduğunu belirtmiştir. Aynı şekilde, %56,1’i daha ucuz gıdalara yönelirken, %31’i günlük öğün sayılarını düşürdüğünü söylemiştir. Bu durum çocuğun eğitim, sosyalleşme ve çocuk olma hali gibi temel haklarına erişimlerini zorlaştırırken, beslenme
süreçlerini de etkilemektedir. Roelen ve Notten, (2011), Biggeri ve arkadaşları (2006) çocuk
yoksulluğunu maddi yetersizliklerin ötesinde, çocuk olma halini yaşayamama, duygusal açıdan kendini güvensiz hissetme ya da sosyal dışlanma içerisinde olma gibi duygusal, bilişsel ve
sosyal boyutları ile tanımlamıştır. Bölüm 3.2.2, 3.2.3 ve 3.2.4’de bahsettiğimiz gibi çocukların
sömürü, şiddet ve ayrımcılıklara maruz kalarak büyümesi de çocuk yoksulluğunun kapsamına
girmektedir. Dahası, yoksulluk sonraki kuşaklara aktarıldığından, kırılması zor bir döngü oluşmaktadır. Tüm bunların sonucunda çocuklar hayatlarını devam ettirecek ekonomik ve sosyal
imkânlardan yoksun kalmaktadırlar (UNICEF, 2016).
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3.3. Kız Çocukların Eğitimi
Suriyeli mülteciler arasında kız çocukların okula gitmesini destekleyenlerin oranı %82, çocuk yaşta evliliğe karşı çıkanların oranı ise %83’tür. Buna karşın karma eğitimden dolayı kız
çocuklarını okula göndermeyenlerin ve bu konuda kararsız olanların oranı da %26’dır. Şekil
3.3’de görüldüğü gibi, kız çocukların eğitimine yönelik genel olarak olumlu bir tutum mevcuttur. Bunun temel sebebi olarak da Türkiye’ye uyum sağlama arzuları gösterilmiştir. Yapılan
mülakatlara baktığımızda da özellikle Suriyeli mülteci kadınların, kız çocuklarının mümkünse
üniversite eğimini tamamlamalarını, kendi hayatlarını kuracak bir iş sahibi olmalarını arzuladıkları anlaşılmaktadır. Anneler kendilerinin olumsuz tecrübelerini çocuklarının yaşamasını
istememekte ve bu yüzden kız çocuklarının eğitim almalarını ve kendi ayakları üzerinde duracak bir meslek sahibi olmalarını arzu etmektedirler. Muhtarlarla yapılan görüşmelerde de kız
çocuklarını okutma konusunda pek bir sıkıntı olmadığı teyit edilmiştir.
Derinlemesine görüşmelerde tespit edilen ve vurgulanması gereken önemli bir husus ise Suriyeli mültecilerin kız çocuklarının eğitimi ve topluma/işgücü piyasasına katılımı konusundaki
görüşlerinin İstanbul’a geldikten sonra değişmesidir. Bunda Türkiye’de kadınların çalışma hayatında Suriye’ye göre daha aktif şekilde bulunması ve daha eğitimli olmalarının etkili olduğu
anlaşılmaktadır. Suriyeli mülteciler ayrıca eğitimin topluma uyum için çok önemli bir araç olduğunu, dolayısıyla Türk toplumuna uyum sağlamak için çocuklarının eğitime katılımını arzu
ettiklerini vurgulamışlardır. Aynı şekilde Suriyeli mülteciler arasında erkeklerin de kadınlara
göre daha az olmakla birlikte kız çocuklarının eğitimini destekledikleri söylenebilir. Suriyeli babalar kız çocuklarının kendilerini geliştirmeleri ve mümkünse çalışma hayatına katılabilmeleri
adına eğitim almalarını önemli görmektedir. Yaptığımız görüşmelerde öne çıkan noktalardan
birisi de bazı ailelerin normal şartlarda Suriye’de kız çocuklarını okutmayacak iken, Türkiye’de
oldukları için ve kız çocuklarının eğitimin hem devlet hem de Türkler tarafından çok desteklenmesi ve ön plana çıkarılmasından dolayı, kız çocuklarını okula göndermeye karar vermesidir.
Bu görüşmecilerden bir tanesi, Türkiye’de kızının okula gitmesinden rahatsız olmadığını, çünkü
toplumun bunu desteklediği ve toplumdaki insanlar tarafından da dedikodu yapılmadığını belirtmiştir. Bu durum toplumsal cinsiyet bölümünde belirttiğimiz gibi, mültecilerin hayatlarındaki toplumsal cinsiyet normlarının yavaş yavaş değişmesine işaret etmektedir ve Suriye’ye
kıyasla toplumsal cinsiyet eşitliğinin daha öne çıktığı bir toplumda yaşamaktan ötürü, günlük
pratiklerinin farklılaştığını göstermektedir.
Tüm bunlara karşın özellikle maddi kaynakların yetersizliğinden dolayı eğitimde erkek çocuklara öncelik verilmesi sıklıkla karşılaşılan bir durumdur (UNHCR, 2018). Bunun en büyük
sebeplerinden birisi, erkeklerin aldıkları eğitim ile kadınlara göre daha rahat ve daha fazla
ücretle iş bulabilecekleri inancıdır. Bu eşitsizlik aynı zamanda, kız çocukların erken yaşlarda
evlendirilmesine yol açmaktadır. Yapılan görüşmelerde 18 yaş altı evliliklerin yaygın olmasa da
gerçekleştiği anlaşılmıştır.
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3.4. Suriyeli Öğrencilerin Okullarda Karşılaştıkları Sorunlar
Şekil 3.4’de görüldüğü üzere, Suriyeli katılımcılara okul çağında olan ve herhangi bir öğretim
kurumunda kayıtlı olan çocukların en çok karşılaştıkları sorunların neler olduğu sorulduğunda
“dışlanma” cevabı alınmıştır. Suriyeli mültecilerin %29’u dışlanmanın Türk öğrenciler, %9’u da
öğretmenler tarafından yapıldığını belirtmişlerdir. Bu cevapları maddi imkânsızlıklardan ötürü
çocuklara okul araç gereçleri alamamak, okul aktivitelerine katılamamak, kalabalık sınıflar ve
dil sorunları gibi farklı eşitsizlikleri pekiştiren durumlar izlemektedir.
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Yapılan derinlemesine görüşmelerde de birçok Suriyeli ebeveyn, çocuklarının okullarda dışlandığını ifade etmiştir. Bu durum uyum problemlerinden dolayı Suriyeli öğrencilere ayrı sınıflar
açılmasıyla daha da belirgin hale gelmiştir. Bir başka Suriyeli ebeveyn de oğlunun okulda sistematik olarak Türk öğrenciler tarafından dışlandığını şöyle belirtmiştir:

Okulda benim oğlum, anlatıyor evet, en büyük oğlum. ‘Suriyeli mültecileri istemiyoruz’ diye. Okuldaki öğretmen Suriyeli mültecileri başka bir
odaya aldı. Sadece Suriyeli olarak kaldı o sınıf, çünkü anlaşamıyorlar.
Türk öğrenciler Suriyeli öğrencileri istemiyor. Ben istiyordum çocuk Türk
sınıfında kalsın, Türkçe öğrensin, daha iyi olur onun için ama izin vermiyorlar. Çocuğum şimdi okula gidiyor ama bilgi geliyor bize, çocuğunuz
okula gitmiyor diye. Öğretmen onları başka bir sınıfa aldı ya, sanki onlar
yokmuş gibi okulda.
Suriyeli öğrencilerin okullarda karşılaştıkları bu dışlanmışlık ve ait olamama hissi çocukları
umutsuz olmaya, özgüvenlerini kaybetmeye, akademik olarak başarısız olmaya ve okulu bırakmaya itmektedir. Özellikle Suriyeli mültecilerin ayrı sınıflara alınması uygulaması Mülteciler Derneği temsilcisi tarafından şu şekilde karşılanmıştır:

Normalde keşke bir karar alınırken veya o konu hakkında bir fikir yürütürken, etraftaki paydaşların hepsi davet edilse! Millî Eğitim’den birkaç
arkadaş çıktı, iyi niyetle, çünkü çocuk sınıfta problemli, Türkçe de bilmiyor, bir sosyal uyum sınıfı diye Avrupa’dan fonlanan bir sistem ürettiler.
Aslında bana sorsalar kökten karşı çıkardım. İmkânsız olmaz derdim.
Şöyle yaparsan olur; akşam hafta sonu yap, ekstra destek ver ama asla
o çocuğu o sınıftan ayırma.

Devam ediyor mu bu uygulama?
“Ediyor ama oldukça azaldı. Bu sene biter diye düşünüyorum; önümüzdeki sene yapacaklarını zannetmiyorum; çünkü çok mantıksız bir şey ve o çocukları kazandıramıyorlar
geri. Ben iki üç sınıfı ziyaret ettim, hatta yönlendirdiğimiz okullarla devamlı diyalog hâlindeyiz. O diyaloglarda gördüğümüz dönüş çok kötü. Yani çok kötü ve asla devam ettirilmemesini de biz Millî Eğitim’e söyledik.”

Yukarıdaki dışlanma ve uyum sorularına ek olarak Suriyeli görüşmecilerden bazıları, Arapça
eğitim verilen Geçici Eğitim Merkezlerine devam eden çocukların, bu merkezler kapatılmaya
başlandıktan sonra Millî Eğitim Bakanlığı’nın okullarına gitmediğini belirtmiştir. Geçici Eğitim
Merkezlerinde Arapça eğitim alan çocukların büyük kısmı da MEB okullarına geçtikten sonra
çok az Türkçe bildikleri için çeşitli sorunlarla karşılaşmışlardır.
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Esenyurt ilçesi muhtarlarından olan bir görüşmeci yoğun Suriyeli mülteci nüfusundan dolayı,
bölgedeki okullarda sınıfların kalabalıklaştığını ve bunun veliler arasında memnuniyetsizliğe
yol açtığını belirtmiştir. Buna ek olarak da Suriyeli çocukların rahatça Türk çocuklarla sosyalleşebilmeleri için oyun gruplarının arttırılması gerektiğine vurgu yapmıştır:

Şu anki konumu ben söyleyeyim; takriben 100.000 nüfuslu benim mahallem. Şu anda kaç tane salıncak var biliyor musun? 4 tane salıncak. Şu
anda 100.000 nüfuslu mahallede hava çok güzel, sadece 8 çocuk sallanabiliyor. Bak 9. çocuk yok. 9. çocuk şimdi ne yapıyor biliyor musun? Sıra
bekliyor. O binen çocuk iki tur yapacak inecek, sonra öbürü yapacak. O
yüzden oyun grupları artırılmalı. İşte sıra bekleyen çocuğumuz Suriyeli,
ben arkasında bekliyorum, Türküm, sizin çocuğunuz sallanıyor, o indikten sonra da sıradaki çocuk Suriyeli olduğu için o biniyor. Ben diyorum ki
bunlar olmasaydı benim çocuğum sallanacaktı.

Muhtarın dikkat çektiği gibi, olan sınırlı kaynakların hem Suriyeli mülteciler hem Türkler arasında paylaşılması, iki grup arasında gerilim yaratmakta ve birlikte uyum içinde yaşam konusunda önemli bir engel oluşturmaktadır. Bu durum benzer şekilde çalışma hayatında da var
olan kısıtlı iş imkânlarının, Suriyeli mültecilerin belirli sektörlerde bir tehdit olarak algılanmasına da sebebiyet vermektedir.

3.5. Suriyeli Mültecilerin Gençlik Çağındaki Çocukları ile Yaşadıkları Temel Sorunlar
Birçok Suriyeli çocuk Türkiye’de doğup büyüdüğü, eğitim gördüğü için Türk ve Suriye kültürü
arasında kalmaktadır. Bu durum zaman zaman aileler ve çocukları arasında iletişimsizlik ya
da kuşak farkının daha da belirgin hale gelmesine sebebiyet vermektedir. Suriyeli görüşmecilere ergenlik çağındaki çocukları ile yaşadıkları en büyük sorunların neler olduğu sorulduğunda
(Şekil 3.5), sırasıyla çocukların kavga etmesi (%36), Suriye kültüründen uzaklaşmaları (29%),
Türk arkadaşlarının olmaması (29%), okulda başarısız olmaları (23%), ders çalışmamaları
(20%), Türkiye’de mutsuz olmaları (%18), Türk arkadaşları tarafından hor görülmeleri (%13)
ve ibadetlerini yerine getirmemeleri (5%) cevaplarını vermişlerdir.
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Tüm bu faktörlerin, çocukların erken yaşlarda okulu bırakmaları ve eğitim hayatlarını yarıda
kesmelerine neden olduğu görülmektedir. Bu bağlamda çocuklara verilecek olan rehberlik ve
psiko-sosyal desteğin önemi de ortaya çıkmaktadır. Muhtarlar da Suriyeli çocukların eğitime
katılmalarıyla birlikte uyum sağlama konusunda önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtmiştir.
Örneğin Suriyeli mültecilerin yoğun olarak yaşadığı Fatih’teki bir mahallenin muhtarı Suriyeli
çocukların ilk zamanlar ürkek olmakla birlikte okula devam ettiklerinde ürkekliklerini attıklarını
vurgulamıştır. Bunun yanı sıra Suriyeli mültecilerle yaptığımız görüşmelerde ise, birçok kişi çocuklarının giderek Türk kültürüne uyum sağladığını ve Türk kültürünün adetlerini ve sosyalleşme pratiklerini benimsediklerini belirtmişlerdir. Birçok aile bu durumu olağan karşılamaktadır.

3.6. Türkçe Dil Eğitimi Kursları
Göç edilen ülkenin dilini öğrenmek, göçmen ve yerel halk arasındaki uyumun asgari şartını
oluşturmaktadır. Yapılan araştırmalar zaman geçtikçe Suriyeli mültecilerin kalıcı olma
ihtimalinin artmaya başladığını göstermektedir. Dolayısıyla Türkçe dil bilgisi hem Suriyeli
mültecilerin yaşadıkları sorunların azaltılması açısından hem de yerel halk ile ilişkileri açısından
büyük öneme sahiptir. Yapılan akademik araştırmalar da dil bilmenin uyum, istihdam ve resmî
süreçlerin yürütülmesi açısından önemli olduğunu vurgulamaktadır (Nimer, 2019). Millî Eğitim
Bakanlığı örgün eğitim faaliyetleri yanında Suriyeli mültecilere yönelik Türkçe öğretimi ve
mesleki eğitimleri vermektedir. Bu rakamlara baktığımızda, Türkiye genelinde 2014-2019 yılları
arasında Türkçe kurslarına katılan Suriyeli mültecilerin sayısı 302.096’dır. Bunların %58,4’ünü
kadınlar ve %41,6’sını erkekler oluşturmaktadır (MEB, 2020). Fakat Suriyeli mültecilerin
Türkiye’ye gelişleri üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen Türkçe dil ve konuşma becerisinin arzu
edilen düzeyde gelişmediği ortaya çıkmaktadır. Nitekim Şekil 3.6’da görüldüğü üzere çalışmaya
katılan Suriyeli mültecilerin %18,8’i hiç Türkçe konuşamazken, çok az Türkçe konuşanların
oranı %55,9’dur. Türkçeyi konuşan ama okuyup yazamayanlar %14,9, iyi şekilde konuşanlar
sadece %10,1’dir.
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Önemle değinilmesi gereken bir diğer nokta ise bu oraların cinsiyete göre farklılık göstermesidir. Çalışmaya katılan erkeklerden %11,3’ü hiç Türkçe konuşamazken, kadınlarda hiç konuşamayanların oranı %27,5’tir. Türkçe dil bilgisinin toplum ile iletişimde önemli olduğu yapılan
anketlerde ortaya çıkmıştır. Türkçeyi az konuşan ve hiç konuşamayanların %69’u Türk komşularıyla iletişim kuramazken, Türkçe konuşanlarda bu oran %59’a inmektedir.

Şekil 3.7 çoğunluğun önceliklerini açıkça ortaya koymaktadır. Türkçe eğitimi, çocuk bakımı ve
ebeveynlik eğitimi ve meslek eğitimi mültecilerin hayatlarındaki önem teşkil eden ihtiyaçları
göstermektedir. Şekil 3.8’de görüldüğü gibi Suriyeli mültecilerin %88’i gündelik hayatta Türkçeye ihtiyaç duymaktadır. Muhtarlıklarda ve kamu kurumlarında Türkçe bilmeyen Suriyeli mülteciler telefonla Türkçe bilen birilerini arayarak bu sorunu aşmaya çalışmaktadır.
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Türkiye’ye uyum sağlamak için Türkçe bilmenin önemli olduğunu düşünen Suriyeli mültecilerin
oranı %78 olmasına rağmen, %82’si Türkçe kursuna hiç gitmediğini belirtmiştir (Tablo 3.2). Bu
oranın yukarıda verilen MEB rakamlarının çok altında olmasının sebeplerinden bir tanesi uzun
saatler çalışmak zorunda kaldıkları için, birçoğunun kurslara gitme imkânı bulamamasıdır.
Türkçeyi sınırlı düzeyde bilenler büyük ölçüde komşularıyla ve arkadaşlarıyla konuşarak (%59)
ve televizyon izleyerek öğrenmişlerdir (%34). Yapılan derinlemesine mülakatlarda katılımcıların çoğunun belediyelerin veya çeşitli derneklerin ve kurumların verdiği ücretsiz dil eğitimlerinden bihaber oldukları, haberdar olanların ise çalışmak zorunda kaldıklarından veya ev işlerinin
getirdiği sorumluluklarından dolayı kurslara gidemedikleri anlaşılmıştır.

Tablo 3.2. Türkçe kurslarına ve mesleki eğitim kurslarına katılım durumu
Evet

Hayır

FY-CY

Türkçe kursuna gittiniz mi?

%17

%82

%1

Mesleki eğitim vb. kurslara gitti mi?

%3

%97

Buna karşın Suriyeli mültecilerin çoğunluğu Türkçe öğrenmeye istekli olduklarını belirtmişlerdir. Belediyeden ne tür bir hizmet beklediklerine ilişkin soruya (Şekil 3.7) öncelikli olarak
(%65) dil eğitimi cevabını vermişlerdir. Bunu %41 ile ebeveynlik eğitimi ve %32 ile de meslek
eğitimi izlemektedir. Mülakatlarda çoğu kişi Türkçe bilmediğinden dolayı kendini hayattan
dışlanmış hissettiğini ve iş bulmakta zorlandığını belirtmiştir. Türkçe bilmek ayrımcılığı azaltmak açısından da önemli olduğu dikkate alındığında, dil eğitiminin gerekliliği Suriyeli mülteciler tarafından yaygın bir şekilde vurgulanmıştır. Bayrampaşa ilçesi muhtarlarından biri mahallesinde yaşayan Suriyeli mülteciler arasında 10 yaş altındaki çocukların genellikle Türkçe
bildiğini fakat yetişkinler arasında Türkçe bilme oranının %5 oranında olduğunu belirtmiştir.
Muhtar, Suriyeli mültecilerle yapılan pek çok derinlemesine görüşmede sıklıkla vurgulanan bir
duruma şu şekilde işaret etmiştir:
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Halk Eğitim vasıtasıyla kaymakamlık bayağı bir şey yaptı o ara. Dil kursu
açtılar. Bazısı gitti, bazıları da gidemiyorlar. Çünkü çalışmak zorundalar.
Nihayetinde bir kiraları var, yemeleri var. Yani nihayetinde onların da
yaşamaları lazım. Pek de katılan olmadı.

Başakşehir ilçesi muhtarlarından biri de Suriyeli mültecilerin eğitim alanında ciddi sıkıntılar
yaşadığını, çocukların zaten okullara gittiğini ancak anne-babalar ve yetişkinler için dil öğrenme
konusunda sıkıntılar olduğunu ve bu durumun iş bulmalarını engellediğini, belediyeden dil kursları
açılması yönünde talepler olduğunu belirtmiştir. Fatih ilçesi muhtarlarından biri de Suriyeli
mültecilere verilecek eğitimlerin “sosyal uyum” konusunu içermesi gerektiğinin altını çizmiştir.

3.7. Mesleki Eğitim Kursları ve Erişim
Türkçe dil kurslarına ek olarak, Millî Eğitim Bakanlığı (2020) verilerine göre, 2014-2019 yılları
arasında genel kurslara katılan kursiyer sayısı 505.922’dir; bunların %60’ını kadınlar (301.582)
ve %40’ını (204.340) erkekler oluşturmaktadır. Meslek kurslarına ise toplamda 93.553 kişi katılmıştır; bunların %72’sini kadınlar (67.512) ve %28’ini (26.041) erkekler oluşturmaktadır. İŞKUR ve çeşitli belediyeler Suriyeli mültecilere yönelik ücretsiz mesleki eğitim kursları düzenlemelerine rağmen, Tablo 3.2’de görüldüğü gibi çalışmaya katılan mültecilerden sadece %3’ü bu
eğitimlere erişebilmiştir. Mülakatlarda bunun sebebi olarak yeteri kadar bilgi sahibi olmamak,
çalışmak zorunda olmak, özellikle kadınlar için ev içi yükümlülükleri ve bazı kursların pahalı
olması öne çıkmıştır. Meslek eğitimi alan %3’lük kesim ise İSMEK ve İŞKUR’un bilgisayar, ilk
yardım, kuaförlük ya da grafik tasarım gibi kurslarına katılmışlardır.
Mesleki eğitim ayrıca kişilerin işgücü piyasasına katılımlarını doğrudan etkilemektedir. Katılımcılardan %44’ü eğitim ve becerilerine uygun bir işte çalıştığını söylerken, %36’sı becerilerinin
altında bir işte çalıştığını belirtmiştir. Her üç çalışandan biri yaptığı işin eğitim ve becerilerine uymadığını vurgulamıştır. Ayrıca çalışma hayatı bölümünde değinildiği gibi eğitim seviyesi
arttıkça da yeteneklerine uygun işlerde çalışmadığını söyleyenlerin oranı da artmaktadır. Bu
da daha eğitimli olan kişilerin ilgili sektörlerde çalışma izni alma sorunu ile karşılaştığı için,
kayıt dışı olarak daha düşük seviyeli işlerde çalıştığını göstermektedir. Kişilerin sahip oldukları
mesleki beceriler göz önüne alındığında, geçici koruma altındaki Suriyeli mülteciler sırasıyla en
çok yemek, ticaret ve tekstil alanında katkı yapabileceklerini belirtmişlerdir.
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"Toplumsal Cinsiyet" bölümünde de tartıştığımız ve belirttiğimiz üzere hem dil kurslarına
hem de mesleki eğitim kurslarına katılımda kadınların önündeki en büyük engeller evdeki yaşlı
ve çocuk bakımı, eşlerinin izin vermemesi iken, birçok erkek de çalışmak zorunda oldukları için
bu eğitimlere ulaşamamaktadır. Ayrıca bu tür eğitimler, kamusal alana katılımı kısıtlı olan
Suriyeli kadınlar için birer sosyalleşme ve sosyal ağ oluşturma imkânı sunması açısından da
önem taşımaktadır.
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4. ÇALIŞMA HAYATI
Bu bölümde İstanbul’da yaşayan Suriyeli mültecilerin çalışma hayatına katılım tecrübeleri ve
yerel halkın bu konudaki tutumları ele alınacaktır. Göçmenlerin gittikleri ülkelerdeki emek piyasasındaki rolleri ve etkileri akademik çalışmalarda olduğu kadar güncel politik tartışmalarda da en çok yer tutan konulardan biridir. İlerleyen kısımlarda önce saha çalışması kapsamında görüşülenlerin ve ikamet ettikleri hanelerdeki bütün bireylerin işgücüne katılım durumu ele
alınacak, sonrasında ise emek piyasasına uyumları değerlendirilecektir. Son olarak ise İstanbul’da yaşayan yerel halkın Suriyeli mültecilerin çalışma hayatına katılımı ile ilgili tutumları
analiz edilecektir.
İstanbul’da yaşayan Suriyeli mültecilerin emek piyasası tecrübelerini analiz etmeden önce
Türkiye genelinde Suriyeli mültecilerin emek piyasasındaki hukuki statülerini ve işgücüne katılım durumlarını kısaca ele almak faydalı olacaktır. Uzunca süre yurt dışına işçi göçü veren bir
ülke olan Türkiye’nin 1990’lardan itibaren önce transit ülke sonra hem transit hem de ev sahibi
ülkeye dönüşmesiyle yabancıların iş hayatına katılımı ile ilgili yasal düzenlemeler zaruri hale
gelmiştir. AB’ye uyum sürecinin de etkisi ile bu alanda yapılan ilk kapsamlı hukuki düzenleme
2003 yılında yürürlüğe giren 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun olmuştur (Dönmez Kara, 2016; İçduygu ve Diker, 2017). Bu kanun ile vatandaş olmayanların için
emek piyasasının ihtiyaçları temelinde çalışma izni ve diğer süreçler belirlenmiştir. 2013 yılında
çıkarılan 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile de vatandaş olmayanların
haklarının korunması ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.
2011 yılında Türkiye’ye giriş yapmaya başlayan ve 2013 tarihli 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 91. maddesi uyarınca geçici koruma statüsü verilen Suriyeli mülteciler ise özel statülerinden dolayı bu düzenlemelerden yararlanamamışlardır. 6458 sayılı yasada çalışma durumları Bakanlar Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen Suriyeli mülteciler için
15/1/2016 tarihli ve 29594 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik” çıkarılmıştır (İçduygu ve Diker,
2017). Bu düzenlemenin çıkışına kadar Suriyeli mültecilerin çalışma hayatına katılımı kayıt
dışı olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılında çıkan yönetmelik ile Suriyeli mültecilere geçici koruma
statüsünü kazandıktan 6 ay sonra çalışma iznine başvurma hakkı tanınmıştır. Fakat izinler
(yenileme başvurusu hakkı ile) 1 yıl ile sınırlı tutulmuş ve çeşitli kota kısıtlamaları konulmuştur. Bu durum da çalışma izni alan ve resmî olarak çalışan Suriyeli mülteci sayısını düşük tutmuştur. Son ulaşılabilir verilere göre 2018 itibariyle Türkiye’de çalışma izni bulunan (42,759’u
İstanbul’da olmak üzere) 115,826 yabancı bulunmaktadır. Bunların ise 34,573’ü (31,526 erkek ve
3,047 kadın) Suriyelidir (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2018).
16 Temmuz 2020 itibariyle Türkiye’de ikamet eden Suriyeli mülteci sayısı 3,600,710 kişidir. Bunların 2,097,554’ü (1,163,562 erkek ve 933,992 kadın) işgücü tanımlamalarında kullanılan 15-64
yaş grubundadır (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 2020). Suriyeli mültecilerin işgücüne katılımı
ile ilgili kesin veriler ne yazık ki yoktur. ILO’nun TÜİK Hane Halkı İşgücü Anketi'ne dayanarak
yaptığı hesaplamaya göre 2017 yılı itibariyle Türkiye’de işgücüne katılan Suriyeli mülteci sayısı

İstanbul Göç Araştırması 2020

940,921’dir (Caro, 2020). Genel olarak 2017 yılı için Türkiye vatandaşları arasındaki işgücüne
katılım oranının bir miktar altında olan bu değer, erkekler arasında Türkiye vatandaşı erkeklerin üstünde iken kadınlar arasında ise Türkiye vatandaşı kadınların işgücüne katılım oranının
oldukça altındadır (%37’ye %13).
ILO tarafından yapılan diğer değerlendirmelere göre ise Suriyeli mülteciler arasında çocuk
istihdamı Türkiye ortalamasının üstünde, ortalama kazançlar ise altındadır (Caro, 2020). Çalışılan sektörlere bakıldığında ise tekstil, ayakkabı ve mobilya gibi imalat sektörleri ile inşaatın Suriyeli mülteciler arasında istihdamın %60’dan fazlasına karşılık geldiği görülmektedir
(Caro, 2020). Türkiye genelinde istihdamın yarıdan fazlasının imalat, inşaat, madencilik ve
tarım gibi sektörleri içermeyen hizmet sektöründe olduğu göz önüne alınırsa, Suriyeli mültecilerin emek piyasasındaki bulabildikleri fırsatların çoğunlukla kayıt dışılığın yüksek olduğu ve
ucuz emeğe dayanan sektörlerde olduğu göze çarpmaktadır.

4.1. İşgücüne Katılım
Bu saha çalışmasının nicel araştırma kısmında görüşülen (18 yaş ve üstü) bireylerin işgücüne katılımına bakıldığında, katılımın yüksek olduğu görülmektedir. Şekil 4.1 görüşülen kişilerin
yaklaşık %53’ünün çalışma hayatına katıldığını göstermektedir. Bu oran, 15 yaş üstü için 2019
yılında Türkiye genelinde %53 olan işgücüne katılım oranı ile aynıdır (TÜİK, 2020a). Bu durum
Suriyeli mülteciler arasında işgücüne katılım konusunda Türkiye toplumuna bir benzerlik olduğunu göstermektedir. Görüşülenlerin yaklaşık %39’u düzenli bir işte çalışırken yaklaşık %6’sı
ise gündelik işlerde çalışmaktadır. Dikkat çeken başka bir husus ise görüşülen kişilerin yaklaşık %8’nin işyeri sahibi olmasıdır. Bunların çoğunluğu tek başına (kendi hesabına) çalışırken
(%4,9), bir kısmı (%2,8) ise işçi çalıştırmaktadır. 2019 yılında tarım dışı sektörlerde çalışan Türk
vatandaşlarının %81,7’si ücretli çalışan iken, %10.8’i kendi hesabına çalışan, %5.1’i işveren ve
%2.3’ü ise ücretsiz aile işçisidir (TÜİK, 2020a).

(tek başına ya da aileden birileriyle çalışıyor)
(yanında ücretli başka işçi çalıştırılıyor)
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Şekil 4.2 ise görüşülen kişilerin çalışma durumunu cinsiyete göre vermektedir. Buraya bakıldığında kadınlar arasında işgücüne katılımın %15,8’e düştüğü görülmektedir. Bu oran ülkemizde
kadınlar arasında 15 yaş üstü için 2019 yılında %34,4 olan işgücüne katılım oranının oldukça altındadır (TÜİK, 2020a). Suriyeli mültecilerle yapılan derinlemesine görüşmelerde bu durumun
sebepleri irdelendiğinde kültürel normların kadının çalışmasına zaruri durumlar dışında onay
vermemesi öne çıkmıştır. İki kadın katılımcı bu durumu şu şekilde ifade etmiştir: “Evdeyim.
Evden çıkmıyoruz. Bizim gelenekte böyle kız çalışmaz. İhtiyaç olursa çalışabilir. Dilencilik falan
yapmasın, çalışsın daha iyi”; “Türkiye’de kadın ve erkek olmak Suriye’den çok farklı. Burada kadın çalışabilir, Suriye’de çalışamaz. (...) Eşi için çocukları için. Mecburiyet varsa çalışabilir yani.”
Bir erkek katılımcının Suriyeli kadınların Suriye’de çalışıp çalışmadığı sorusuna verdiği cevapta
yine benzer bir durum göze çarpmaktadır: “Çok nadir; çünkü ihtiyaç yoktu ama burada ihtiyaç
olduğu için çalışıyor.”

Suriyeli erkeklere bakıldığında ise işgücüne katılım oranının %83,5 olduğu görülmektedir. Ülkemizde 2019 yılında 15 yaş üstü erkekler için işgücüne katılım oranı %72’dir (TÜİK, 2020a). Bu
durum Suriyeli mülteciler arasında kadının işgücüne düşük katılımının doğurduğu refah açığının erkeklerin işgücüne yüksek katılımı ile telafi edildiğini düşündürmektedir. Suriyeli erkekler
arasında dikkat çeken başka bir husus ise parça başı ve gündelik işlerin (%9,9) ve işyeri sahipliğinin (%13,1) yaygın olmasıdır. Ülkemizde erkekler arasında işveren ve kendi hesabına çalışan oranı 2019 yılında tarım dışı sektörlerde erkekler arasında %18,4 iken kadınlar arasında
%10,2’dir (TÜİK, 2020a). Bu orana bakıldığında, Suriyeli erkekler ile Türk vatandaşı erkeklerin
benzer bir durum sergilediği görülürken, kadınlar arasında ise fark yüksektir.
Görüşülen kişilerin Suriye’deki çalışma durumuna bakıldığında ise (Şekil 4.3) işgücüne katılımın
Türkiye’de görece arttığını söylemek mümkündür. Tabii, burada görüşülen kişilerin %70’inin 5
yıl ve daha fazla süredir Türkiye’de olduğu ve bazılarının Suriye’de iken işgücüne katılım yaşında olmayabileceği hatırdan çıkarılmamalıdır.
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Tablo 4.1 görüşülen kişilerin yaş ve cinsiyete göre işgücüne katılımlarını göstermektedir. Görüşülen kişilerin tümüne bakıldığında, işgücüne katılımın en yüksek olduğu yaş grubunun yaklaşık
%60 ile 30-39 yaş grubu olduğu görülmektedir. Ülkemizde de 2019 yılında en yüksek işgücü
katılımı oranı %71 ile bu yaş grubundadır (TÜİK, 2020a). Burada dikkat çeken bir husus ise 65
yaş üstü grupta işgücüne katılımın %35 düzeyinde olmasıdır. Ülkemizde TÜİK (2020) verilerine göre bu yaş grubunda işgücüne katılım 2019 yılında %12 civarında gerçekleşmiştir. Suriyeli
mültecilerin emeklilik gibi sosyal güvenceye sahip olmamaları bu durumda etkili olmuş olabilir.
Önümüzdeki yıllarda da Suriyeli mültecilerin bu güvencelerden yoksun kalmaları yaşlı refahı
ile ilgili sorunları artırabilir ve ileri yaş güvencesi olarak yüksek doğum oranlarının devam etmesine sebep olabilir.
Erkek ve kadınlara ayrı bakıldığında ise görüşülenlerin tümüne benzer eğilimler göze çarpmakla birlikte kadınlarda 65 yaş üstü işgücüne katılım oranının daha yüksek olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra 18-29 yaş grubundaki genç kadınlar arasında işgücüne katılımın orta
yaş gruplarına göre daha yüksektir. Genç kadınların işgücüne katılımı ekonomik ve kültürel
dönüşüm içinde olan toplum ve topluluklarda ileri yaş gruplarına göre daha yüksektir. Genç
kadınların eğitim seviyesinin daha yüksek ve geleneksel cinsiyet rollerine bağlılıkların daha az
olması bunda etken olmakla birlikte, evlenmemiş genç kadınların bir süre emek piyasasına
katılım gösterdikten sonra evlilik ile birlikte geleneksel ev içi rolüne dönmesi de sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Suriyeli mülteciler arasında kadınların işgücüne katılımının önümüzdeki
yıllarda nasıl bir seyir izleyeceği ve işgücüne katılan genç kadınların kalıcı bir varlığa sahip olup
olmayacakları araştırmacılar tarafından takip edilmesi gereken bir husustur.
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Tablo 4.1: Yaş ve cinsiyete göre çalışma durumu
18-29

30-39

40-49

50-64

65+

Çalışmıyor
Düzenli bir işte, ücretli
Parça başı, gündelik
İşyeri sahibi (tek başına ya da aileden birileriyle)
İşyeri sahibi (yanında ücretli başka işçi çalıştırıyor)
Öğrenci
Diğer

41,6
43,0
7,2
2,5
2,1
2,6
0,9

38,2
42,6
5,8
6,7
3,5
0,0
3,2

55,4
30,4
2,4
7,7
3,6
0,0
0,6

65,1
18,3
2,8
7,3
3,7
0,0
2,8

56,5
26,1
4,3
4,3
0,0
0,0
8,7

Erkek
Çalışmıyor
Düzenli bir işte, ücretli
Parça başı, gündelik
İşyeri sahibi (tek başına ya da aileden birileriyle)
İşyeri sahibi (yanında ücretli başka işçi çalıştırıyor)
Öğrenci
Diğer

9,0
67,7
12,3
4,2
2,9
3,9
0,0

4,7
67,4
10,0
11,6
6,3
0,0
0,0

19,4
49,3
6,0
17,9
7,5
0,0
0,0

52,3
26,2
4,6
10,8
6,2
0,0
0,0

57,1
21,4
0,0
7,1
0,0
0,0
14,3

Kadın
Çalışmıyor
Düzenli bir işte, ücretli
Parça başı, gündelik
İşyeri sahibi (tek başına ya da aileden birileriyle)
İşyeri sahibi (yanında ücretli başka işçi çalıştırıyor)
Öğrenci
Diğer

80,9
13,2
1,2
0,4
1,2
1,2
1,9

79,7
11,8
0,7
0,7
0,0
0,0
7,2

79,2
17,8
0,0
1,0
1,0
0,0
1,0

84,1
6,8
0,0
2,3
0,0
0,0
6,8

55,6
33,3
11,1
0,0
0,0
0,0
0,0

Tümü

4.2. Hanelerdeki Bütün Bireyler
İstanbul’da yaşayan Suriyeli mülteciler arasında işgücüne katılımını anlamak için sadece anket çalışması kapsamında görüşülen kişilerin durumuna bakmak yeterli değildir. Anket çalışmasında görüşülen kişilerin önce hane büyüklüğü sorulmuş, sonrasında ise hanedeki bireyler
hakkında tek tek bilgi toplanmıştır. Bu bağlamda hanedeki bireylerin çalışma hayatına katılım
bilgileri de alınmıştır. Bu da bize hanelerin tüm bireylerinin çalışma hayatına katılımını analiz
etme imkânı tanımaktadır.
Anket verilerine göre anket çalışması yapılan 1210 hanede toplam 6186 kişi yaşamaktadır ve
bunların 3720’si yetişkindir (18 ve üstü). İşgücü hesaplamalarında kullanılan bir ölçüt olan 15
yaş üstü nüfus ise toplam 3937 kişidir. Tablo 4.2 hanelerde çalışan bireylerin çalışma biçimlerini göstermektedir. Buna göre toplam 1949 kişi işgücüne katılım göstermektedir. Bunların
219’u kadın, 1699’u ise erkektir. Yaklaşık %50 olan hane halkı işgücü katılımı, görüşülen kişilere
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ve Türkiye ortalamasına yakındır. Yine görüşülen kişilerde işgücüne katılım erkekler arasında
kadınlara göre çok daha yüksektir. Yukarıda da açıklandığı gibi, derinlemesine görüşmeler bu
durumun daha çok ataerkil aile yapısından kaynaklandığı görülmektedir. İşgücü piyasasına
katılabilecek durumda olan kadınlar genellikle küçük çocukları olduğu için evden dahi çıkamamakta, çalışmasına ve evden çıkmasına eşleri izin vermemektedir. Suriyeli kadın ve erkeklerle
yapılan derinlemesine görüşmelerde ve odak grup görüşmelerinde kadınların çalışmasının ancak “ihtiyacı olursa” olabilecek bir durum olduğu anlaşılmıştır. Kadınlar arasında dikkat çeken
başka bir husus ise düzenli bir işte çalışma oranı erkeklere göre yüksek iken işyeri sahipliği
oranının daha düşük olmasıdır.

Tablo 4.2. Hanelerde yaşayan bireylerin çalışma durumu

Kadın
Sayı
Düzenli bir işte, ücretli
180
Parça başı, gündelik
28
Mevsimlik
0
İşyeri sahibi (tek başına ya da aileden birileriyle çalışıyor) 5
İşyeri sahibi (yanında ücretli başka işçi çalıştırıyor)
6
Toplam
219

FY/
CY
Toplam

Erkek
%
82,2
12,8
0,0
2,3
2,7
100

Sayı
1272
280
5
67
55
1699

%
74,9
16,5
0,3
3,9
3,2
100

Sayı
26
3
0
2
0
31

Sayı
1478
311
5
74
61
1949

%
75,8
16,0
0,3
3,8
3,1
100

Hanelerde işgücüne katılan toplam birey sayısına baktığımızda ise hanelerin yaklaşık %57’sinde tek kişinin çalıştığı görülmektedir (Tablo 4.3). Anket çalışması yapılan hanelerin %60’ının
5 kişi ve üzerinde olduğu düşünüldüğünde bağımlılık oranının yüksek olduğu görülmektedir.
Bağımlılığın yüksek olmasında çocuk sayılarının görece yüksek olması ve kadınların işgücüne
katılımının düşük olması en önemli etkenler olarak öne çıkmaktadır. Öne çıkan diğer bir husus
ise %6,3 oranında hanede hiç çalışan olmayışıdır. Bunun yanı sıra, az sayıda hanede yüksek
sayıda çalışan bulunmaktadır. Bu, bazı hanelerde yetişkin olmayanlar da dâhil olmak üzere
tüm bireylerin işgücüne katıldığına işaret etmektedir.

Tablo 4.3. Çalışan kişi sayısına göre haneler
Çalışan Sayısı
0
1
2
3
4
5
6
7
8
10

Hane Sayısı
76
688
238
120
50
18
13
3
2
2

%
6,28
56,86
19,67
9,92
4,13
1,49
1,07
0,25
0,17
0,17
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4.3. İş Piyasasındaki Konum
Başka bir ülkeye göç eden bireylerin gittikleri ülkelerde iş piyasasında yaşadıkları en yaygın sorunlar iş bulamama ve buldukları işlerin eğitim, yetenek ve tecrübelerine uygun olmamasıdır.
Ehliyet kaybı (credential loss) olarak da bilinen bu durum, özellikle köken ülkede yüksek prestijli ve yüksek eğitim gerektiren işlerde çalışanlar için sorundur (Ferrer ve Riddell, 2008). Tıp,
askerlik ve devlet memurluğu gibi özel eğitim ve lisanslama veya vatandaşlık gerektiren alanlarda çalışırken başka ülkelere göç edenlerin gittikleri ülkelerde aynı işi yapmak yerine daha
az saygınlık ve kazanç getiren işlerde çalışmaları sık karşılaşılan bir durumdur. Bu durumda
köken ülkelerde alınan eğitimin denkliğinin gidilen ülkelerde olmaması veya emek piyasasında
köken ülkelerde alınan eğitimin saygınlığının olmaması gibi faktörler etkilidir (Basran ve Zong,
2007). Bunun yanı sıra, göç edilen ülkelerdeki işgücü talebinin sektörel dağılımı ve arzının yapısı da önemli rol oynamaktadır. Ülkemizde de bazı sektörlerde ciddi işgücü arzı fazlalığı varken
bazı sektörlerde kronik işgücü açıkları bulunmaktadır.
İş piyasasına yüksek sayıda göçmen girişi ile yaşanan bir diğer durum ise bölünmüş iş piyasası
olarak da adlandırılan durumdur. Etnik Rekabet (Ethnic Antagonism) kuramına göre aynı
toplum içinde ırki ve etnik farklılıklar üzerinden de oluşabilen bölünmüş iş piyasasında iki tür
işçi bulunmaktadır. Bunlar yüksek maliyetli ve düşük maliyetli işçiler olarak adlandırılmaktadır
(Bonacich, 1972). Azınlıklar veya göçmenlerden oluşan düşük maliyetli işçiler hâkim/çoğunluk
grup veya yerel halk tarafından kendilerinin iş imkânlarını ve rekabet gücünü azaltan bir
etken olarak görülüp dışlanırken, işverenler tarafından ise dezavantajlı konumlarından dolayı
yerel emek piyasasının altında bir değerle çalıştırılabilecek ucuz işgücü olarak görülmektedir
(Bonacich, 1972). Bu da piyasaya dışarıdan ve/veya sonradan giriş yapmış olan göçmen ve
azınlık gruplarına karşı ciddi bir öfke ve tepki oluşmasına sebep olmaktadır. Bu bölümün
sonunda ele alacağımız yerel halkın Suriyeli mültecilerin iş hayatına katılmaları hakkındaki
tutumlarında bu etkiyi görmek mümkündür.

Tablo 4.4. Türkiye ve Suriye’de çalışılan en büyük 10 sektör / meslek grubu
Türkiye
Sektör
Tekstil ve Giyim
Gıda ve Yeme-İçme
İnşaat ve Dekorasyon
Berber ve Kuaför
Esnaf, Ticaret
Ayakkabıcılık
Telefon, Elektronik Aksesuar
Mobilyacılık
Taşımacılık
Oto Tamir
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%
30,5
13,5
8,3
4,6
4,0
3,7
2,4
2,2
1,1
1,1

Suriye
Sektör
Tekstil ve Giyim
Gıda ve Yeme-İçme
İnşaat ve Dekorasyon
Kuaför ve Berber
Eğitim
Ayakkabıcılık
Tıp ve Eczacılık
Taşımacılık
Mobilyacılık
Tarım

%
20,0
10,4
10,2
5,6
4,6
4,0
3,5
3,5
3,1
2,9
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2011’de iç savaşın başlamasından sonra hızla ve yüksek sayılarda Türkiye’ye ve iş piyasasına
giriş yapan Suriyeli mülteciler için yukarıda kısaca anlatılan iki olgu da söz konusu görünmektedir. Tablo 4.4, görüşme yapılan bireylerin Suriye’de ve Türkiye’de en yüksek oranda istihdam
edildikleri sektör ve meslek gruplarını göstermektedir. Tabloya bakıldığında ciddi benzerlikler
görülmekle beraber, eğitim ve tıp ve eczacılık gibi yüksek eğitim gerektiren alanlarda ciddi bir
ehliyet kaybı yaşandığı görülmektedir. Suriyeli mültecilerin en çok istihdam edildikleri alanlar
tekstil, gıda ve inşaat gibi ucuz işgücü ihtiyacının en yoğun olduğu sektörlerdir. Bu 3 sektör
Suriye’de de ilk üçü oluştursa da toplam payları Türkiye’ye göç ile %40’tan %52,5’e çıkmıştır.
Zanaat olarak adlandırılabilecek berberlik veya ayakkabıcılık gibi alanlarda ehliyet transferi
yaygınken, yüksek eğitim ve lisanslama gerektiren alanlarda böyle bir transfer yaşanmamıştır. Tablo 4.4.’de (ayrıca Şekil 4.1 ve Tablo 4.2) dikkat çeken bir başka husus ise küçük ölçekli
girişimcilikte (esnaf ve işyeri sahibi) yaşanan artıştır. Göçmen grupların arasında girişimciliğin, özellikle küçük ölçekli, yaygın olması başka ülke ve bağlamlarda da karşımıza çıkan bir
durumdur. Girişimciliğin yaygın olmasında iş piyasasında yüksek getirili ücretli iş bulma zorluğu ve göçmen grupların kendi iç pazarlarını oluşturmalarıdır (Evans, 1989). Sayıları oldukça
yüksek olan ve Türkiye toplumu ile arasında devam eden bir dil bariyeri bulunan Suriyeli mülteciler, Suriyeli girişimciler için ciddi bir pazar oluşturmaktadırlar. Derinlemesine görüşmeler
kapsamına görüşülen mahalle muhtarlarından birçoğunun bu durumu genelde yerel esnafın
bir şikâyeti olarak dile getirdiği gözlemlenmiştir:

Esnafları kendileri şu anda; kendilerine özgü mahalle bakkalları var Suriyeli
mültecilerin; kendilerine özgü berberleri var; kendilerine özgü manifaturacıları, çorapçıları yani %90 bir insanın günlük ihtiyacı olabilecek neyi
varsa bu tür faaliyetleri gösterebilecek kendilerine ait işyerleri var.

Bizim yerli esnafımıza sorduğumuzda Suriyeli vatandaşların kendilerine
çok az geldiklerinin, genelde kendi esnaflarını takip ettiklerinin şikâyetini
alıyorum vatandaştan. Esnaf, 'Bize hiçbir faydası yok' diyor. Kendileri
gidiyor kendi kurmuş olduğu tavukçusundan, dürümcüsünden, bakkalından aklına gelirse hepsi var zaten onlarda.
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Şekil 4.4, görüşme yapılan kişilerin, “Eğitim ve mesleki becerilerinizle yaptığınız işi karşılaştırdığınızda aşağıdakilerden hangisi sizin için geçerlidir?” sorusuna verdikleri cevapları göstermektedir. Cevap vermeme oranının yüksek olması yorumlamayı zorlaştırsa da görüşülenlerin
%35,8’inin eğitim ve becerilerinin altında bir iste çalıştıklarını belirtmeleri dikkat çekicidir. Şekil
4.5 ise aynı dağılımı eğitim seviyesine göre vermektedir. Eğitiminin altında bir işte çalışma
olgusu ülkemizde ve dünyada sadece göçmen işçilere has bir şikâyet olmasa da bu sonuçlar
Tablo 4.4’teki dağılımla beraber incelendiğinde, özellikle eğitimli mülteciler için bir ehliyet kaybı yaşandığını göz önüne sermektedir.
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Görüşme yapan kişilerden bir işte çalışanlara çalıştıkları işyerlerinde emeklerinin karşılıklarını alıp almadıkları ve emek sömürüsünü ne denli bir sorun olarak gördükleri sorulduğunda
ise (Şekil 4.6 ve 4.7) ise yaklaşık sadece %39'u emeğinin karşılığını alabildiğini ifade etmiştir.
Çalıştıkları işyerlerinde emek sömürüsünü sorun olarak görenlerin oranı ise görüşülen kişiler
arasında yaklaşık %60’dır.
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Katılımcıların dile getirdikleri bu durum etnik rekabet ve göçmen işgücü üzerine yapılan çalışmaların tasvir ettiğine benzer bir durum ortaya koymaktadır. Suriyeli mülteciler kendilerine emek piyasasında İstanbul özelinde bir yer bulabilmişlerse de (Türkiye ortalamasına denk
veya yakın işgücüne katılım oranları) çalıştıkları işler genelde işçi açığının bulunduğu ve düşük
ücretler ödeyen emek yoğun sektörlerde olmuştur. Tüm dünyada gittikleri ülkelerde emek piyasasına en dibinden giriş yapmak olan göçmen tecrübesi Suriyeli mülteciler örneğinde İstanbul’da kendini tekrardan üretmiş gözükmektedir. Bu durumun maliyetinin en yüksek olduğu
kesimin de yine köken ülkede yüksek eğitim almış ve yüksek prestijli işlerde çalışmış bireyler
olduğu görülmektedir.
Yapılan derinlemesine mülakatlarda da bu tür şikâyetler sıklıkla katılımcılar tarafından dile
getirilmiştir. Bunlardan bazılarını örnek olarak vermek gerekirse:

Eşim tekstilde çalışıyor, 1900 lira kazanıyor. Haftada 6 gün, günde 12 saat
çalışıyor. Pazar günleri de bazen çağırıyor patronu.

Ayakkabı dikimi vardı, orada çalıştılar. İlk geldiğimizde zaten belliydi. 'Nasıl
belliydi diyeceksin; fırsatçılık gibi bir şeyler vardı. Diyelim senin değerin
haftalık 500 lira, sana 250-300 lira verilirdi. Böyle şeyler yaptılar bir
süre. Bir süre bunu yaptılar.

Bir de iş bulmak benim için... Ben kendi alanımı geliştirmek istiyorum ama
yok. Birincisi istediğim işi bulamıyorum; bulsam da Suriyeli olduğum için
kabul edilmiyorum.

Göçmen emeği ile ilgili zaman zaman gözlemlenen diğer bir sorun ise çocuk işçiliğidir. Gidilen
ülkede yetişkinlerin iş bulamaması veya buldukları işlerin geçimi sağlayacak düzeyde gelir getirmemesi ve köken ülkede çocuk işçiliğinin yaygın olması gibi durumlardan kaynaklanan çocuk
işçiliği, göçmenler arasında tarihsel ve güncel olarak karşımıza çıkan bir durumdur (Gratton,
2002). Afet veya savaş gibi itici faktörler sebebi ile göç eden sığınmacı ve mülteciler arasında
ise ailedeki yetişkinlerin kaybı veya aile ile birlikte göç etmemesi gibi hususlar da bu gruplar
arasında çocuk işçiliğine sebep olabilmektedir.
Tablo 4.5, görüşme yapılan hanelerde 18 yaş altında olup iş hayatına katılan birey sayılarını
yaşa ve çalışma biçimine göre göstermektedir. Tabloya göre çocuk işçiliğini genelde 16-17 yaş
grubunda yaygın iken 15 yaş grubunda da 33 çocuk iş hayatındadır. 15 yaş altı ise 4 çocuk çalışmaktadır. Katılımcılar tarafından raporlanan en düşük yaş ise 11’dir. Toplam sayısı 122 olan
18 yaş altı işçiler, görüşme yapılan hanelerde çalışan toplam 1949 bireyin %6,3’üne karşılık
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gelmektedir. Ülkemizde TÜİK (2020b) verilerine göre 2019 yılında 720.000 çocuk işçi bulunmaktadır. İşgücü toplamının aynı yıl için 32.504.000 kişi olduğu göz önüne alındığında çocuk çalışan oranı %2.21 olarak görünmektedir. Suriyeli mülteciler arasında gözlemlenen oran
(%6,3) bu değerin yaklaşık 3 katıdır. Göz önüne alınması gereken diğer husus ise ülkemizde
çocuk işçilerin önemli bir kısmının tarım sektöründe istihdam edilmesidir. Tarım istihdamı yok
denecek kadar az olan İstanbul emek piyasasında karşımıza çıkan bu oran oldukça yüksektir.

Tablo 4.5. 18 Yaş Altı Çalışan Sayıları ve Çalışma Biçimleri
14 Yaş ve Altı
Düzenli bir işte, ücretli
Parça başı, gündelik
Aile İşyeri
Toplam

4
4

15 Yaş

16 Yaş

17 Yaş

Toplam

20
11
2
33

30
8
2
40

37
8

87
31
4
122

45

4.4. Yerel Halkın Suriyeli Mültecilerin İşgücüne Katılımına Yönelik Tutumları
Göçmenlerin gittikleri ülkelerdeki iş piyasasındaki konum ve imkânlarının önemli belirleyicilerinden biri yerel halkın göçmenlere karşı tutum ve davranışlarıdır. Akademik literatürde bu
konuda iki hâkim ve zıt bakış açısı bulunmaktadır. Bunlardan ilki olan tehdit kuramı'na göre
göçmenler yerel halklar tarafından kültürel ve demografik olduğu kadar ekonomik bir tehdit
olarak algılanmaktadır (Blumer, 1958; Blalock, 1957). Göçmenlerin yerel nüfusa göre nüfus
büyüklüğü ve ülkenin genel ekonomik durumu tehdit algısının boyutunu belirlemektedir. Tehdit algısı büyüdükçe de göçmenlere yönelik tepkisel tavır artmaktadır. Ülkemize ve İstanbul’a
görece kısa sürede ve yüksek sayılarda giriş yapan Suriyeli mültecilerin tehdit olarak görülme
ihtimalleri yüksektir. Bunun yanı sıra, yaşanan güncel ekonomik sorunların Suriyeli mültecilere
yönelik tehdit algısını ve tepkiselliği yükseltmesi olasıdır. Ekonomik durum iyi ve işsizlik düşük
iken yerel halkın göçmenlerin iş piyasasındaki varlıkları konusunda daha müsamahakâr olduğu bilinmektedir. Genelde yerel halk tarafından talep görmeyen düşük ücretli ve düşük prestijli
işlerde çalışan göçmenlerin bu durumda tehdit olarak algılanma ihtimali daha düşüktür.
Yerel halk ile yapılan derinlemesine görüşmelerde tehdit kuramı ve yukarıda açıklanan etnik
rekabet kuramı'nın öngörülerine benzer biçimde Suriyeli mültecilerin daha ucuza ve kayıt dışı
çalışmayı kabul etmelerinden dolayı yerel halkın iş bulmasını zorlaştırdıkları ve işveren karşısında pazarlık gücünü azaltmaları gibi şikâyetler öne çıkmaktadır. İşverenlerin Suriyeli mültecileri ve diğer göçmenleri ucuz işgücü kaynağı olarak gördükleri de yoğun bir biçimde ifade
edilmektedir. Sıklıkla dillendirilen bu şikâyetlere iki örnek aşağıda verilmiştir:
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Bunlar gidiyor oraya çalışıyor, adam diyor bu biraz ucuza çalışıyor, yevmiyesini veriyorum gönderiyorum. Bunun sigortası yok, yemeği yok, yolu
yok, bir şeyi yok. Onları tercih ediyorlar bu sefer. Ne oluyor? İş bulamıyorsun bu sefer. Bizim insanımız iş bulamıyor bu sefer.

Çalışan bir sürü işçi arkadaşım var, hepsinin tek bir şikâyeti var. Piyasadaki
iş gücünü parasal olarak çok aşağı çektiklerini söylüyorlar. Sigortasız
çalışıyorlar meselâ. Küçük firmalarda, tekstilde özellikle, o yüzden Türkleri çalıştırmaktansa işveren Suriyeli çalıştırmayı tercih ediyor. Sigorta
parası ödemiyor. Maaş daha düşük, ikna edebiliyor.

Tehdit kuramı'na alternatif bir bakış açısı olan temas kuramı'na göre ise göçmenlerin yüksek
sayıda olması yerel halk ile temas ihtimalini artıracağı için önyargıyı artırmak yerine azaltma
potansiyeline sahiptir (Allport, 1954; Hewstone ve Brown, 1986). Tabii, bu temasın sürekli ve
eşit düzlemde olması gerekmektedir. Bu görüşü savunanlar, yerel halk ile göçmenler arasında
rastgele ve asimetrik temasın önyargıyı azaltmak yerine tam tersine artırabileceği notunu da
düşmüşlerdir.
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Şekil 4.8 İstanbul’da yaşayan yerel halkın Suriyeli mülteciler ile işyerlerinde karşılaşma sıklığını
göstermektedir. Buna göre yerel halkın %22’si her gün karşılaştığını yani aynı işyerinden birlikte çalıştığını ifade ederken, yaklaşık %35 hiç karşılaşmadığını ifade etmiştir. Şekil 4.9 ise işyerinde karşılaşma sıklığına göre Suriyeli mültecilerin yerel halkın elindeki işleri aldığına yönelik
algıyı göstermektedir. Genel olarak bakıldığında, tüm gruplar içinde bu algıya katılma oranı
%70 ve üstündedir. Temas kuramı'nın beklentilerine uygun bir biçimde haftada bir veya daha
az karşılaşanlar arasında işleri ellerinden alma ile ilgili algı daha yaygındır. Bu gruplar arasında katılma oranı %87,5 ile %93,1 arasında değişirken, hafta 2-3 kez karşılaşanlar arasında bu
oran %70,9 ve her gün karşılaşanlar arasında %76,4’tür. İlginç bir biçimde, işlerin ellerinden
alınması ile ilgili ifadeye tamamen katılma oranı en yüksek her gün karşılaşanlar arasındadır.
Bu da tehdit kuramı'nın işaret ettiği aynı işler için rekabet durumu ile ilgili olabilir.

Şekil 4.10 yerel halkın Suriyeli mültecilerin iş hayatında oynadığı veya oynayabileceği farklı
rollere yönelik tutumunu göstermektedir. Suriyeli mültecilerle aynı işyerinde çalışma, doktorunun veya patronunun Suriyeli olması ve Suriyeli esnaftan alışveriş yapma konusundaki tutumları yerel halka sorulduğunda en yüksek rahatsız olma oranı %57,8 ile Suriyeli bir patron
için çalışma çıkarken en düşük rahatsız olma oranı ise %41,6 ile doktorunun Suriyeli olması
konusunda olmuştur. Suriyeli bir patron için çalışmakla ilgili yüksek rahatsızlık oranı Suriyeli
mültecilerin emek piyasasında başat bir rol oynamalarına yönelik isteksizlik olduğuna işaret
etmektedir. Yüksek prestijli bir meslek olan doktorlukla ilgili rahatsızlığın görece düşük olması
ise hekimliğin topluma yararlı bir hizmet olarak algılanması ile ilgili olabilir.
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5. AYRIMCILIK
Göç olgusu birçok örnekte benzer toplumsal süreçlere yol açar. Göçmenlerin ve mültecilerin
yaygın olarak karşılaştıkları sorunların başında stigmatizasyon ve ayrımcılık gelir. İş piyasasının oluşması, ikamet alanlarının ayrışması, grup kimliğinin biçimlenmesi göç alan ülkelerin
tümünde benzer dinamikler gösterir. Irkçılık ve ayrımcılık her yerde görülebilse de yoğunluğu,
izlenen politikalara, kültüre, vatandaşlık haklarına ve kültürel çoğulculuğa bağlı olarak farklılaşır (Stephen ve Miller, 1993). Popüler dilde çoğunlukla bir arada kullanılmakla birlikte stigmatizasyon, etiketleme, dışlama, ayrımcılık, önyargı gibi kavramlar farklı anlamlara sahiptir.
Stigmatize edilen kişi genelde dışlanır, aşağılanır ve ötekileştirilir. Stigma bireyi aşan toplumsal boyutlara sahiptir ve etnik aidiyet ile ilişkilidir. Önyargıya ve ayrımcılığa sebep olur. Önyargı
ise bireylerin zihinlerinde var olur. Stigmatizasyon, insanlarda psikolojik rahatsızlıklara, yaygın
işsizliğe, eğitimde başarısızlığa yol açabilir. Stigmatize edilmiş kişi kendine tahsis edilen statüye itiraz ettiğinde daha açık baskılara ve ayrımcılıklara maruz kalabilir. Bu açıdan stigma
toplumsal, ekonomik ve siyasal güçle yakından ilişkilidir (Iyiola, 2017).
Stigmatizasyon, önyargı ve ayrımcılık gibi olguları analiz etmek sadece insan hakları açısından değil, göçmenlerin ve mültecilerin yanında ev sahibi toplumların uyum ve güven içinde
yaşamaları için de büyük öneme sahiptir. Dolayısıyla Suriyeli mültecilerin ve diğer göçmenlerin
bu konudaki tecrübeleri bir yandan insan hakları ile ilgili sorunlara ışık tutarken, diğer yandan
da toplumsal uyuma katkı yapacak veriler sunacaktır.

Şekil 5.1’de görüldüğü gibi Suriyeli mültecilerin kendilerini dışlanmış olarak hissetme oranları
çok yüksek değildir. %60’a yakın bir oran kendisini dışlanmış hissetmezken, dışlanmış hissedenlerin oranı ancak %18’dir. Yapılan mülakatlarda da genel olarak benzer bir görüş ortaya
çıkmıştır. Fakat Şekil 5.1’deki veriler daha yakından incelendiğinde Suriyeli mülteciler arasında
“Kendinizi ne kadar dışlanmış hissediyorsunuz?” sorusuna verilen cevapların bazı değişkenlere
göre farklılaştıkları anlaşılmaktadır. Bu veriler Şekil 5.2’de gösterilmektedir.
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Şekil 5.2’de görüldüğü gibi kadınlarda, daha düşük gelirlilerde, gençlerde ve kendini daha
az dindar görenlerde dışlanma hissi daha fazladır. Yaşlılar kendilerini daha az dışlanmış
hissetmektedir. Avrupa’ya göç etme düşüncesinde olanlarda da dışlanma hissi daha yoğundur.
Kadınların dışlanmış hissetme oranlarının yüksek olması Türkçe dil bilgilerinin düşüklüğüyle,
sosyal hayatlarının zayıflığı ile ilişkili olabilir. Avrupa’ya göç etme isteğinde olanların dışlanmış
hissetme oranlarının yüksekliği de beklenen bir durum olarak görülebilir. Dışlanma hissi
Avrupa’ya gitmenin sebeplerinden biri olarak değerlendirilebilir.

Öte yandan Suriyeli mültecilerin çoğunluğu yapılan mülakatlarda ayrımcılığın çeşitli
biçimleriyle karşılaştıklarını söylemişlerdir. Kimi zaman sokakta Suriyeli oldukları anlaşıldığı
zaman alaycı, aşağılayıcı ifadelerle karşılaşmaktadırlar. Kimliklerinden dolayı ev kiralamada
güçlükler yaşayabilmektedirler. İşyerlerinde genelde daha az ücret almakta, daha çok iş
yapabilmektedirler. Şekil 5.3’te ayrımcılık hissinin en çok hangi durumlarla ilişkili olduğu açıkça
görülmektedir.
Şekil 5.3’te görüldüğü gibi ankete katılan Suriyeli mültecilerin %65’i evlerin kendilerine daha
pahalıya kiralandığını, yine çok büyük bir kısmı işyerinde takdir edilmediğini düşünmektedir.
Kamu kurumlarından dışlandığını hissedenlerin oranı ise düşüktür. Yapılan mülakatlarda da
bu tespit teyit edilmiştir. Sağlık çalışanları ve emniyet görevlilerinden ayrımcılık gördüğünü
söyleyenler yok denecek kadar azdır. Fakat mültecilerin önemli bir kısmı Göç İdaresi'nde kötü
muameleye maruz kaldıklarını ve kendilerinden işlerinin görülmesi amacıyla zaman zaman
para talep edilebildiğini belirtmişlerdir.
Şekil 5.3’de dikkat çeken noktalardan biri de “Türklerin Suriyelilere arkadaşça davrandıklarını
düşünürüm” ifadesini onaylayanların %51 gibi görece düşük bir oranda kalmasıdır. Yapılan görüşmelerde, kendilerine iyi ve kötü davranan insanların olduğunu söyleyen Suriyeli mülteciler,
her insanın iyisi ve kötüsü olabileceğini de ekleyerek bu durumun normal olduğunu belirtmişlerdir. Öte yandan birçok görüşmeci de Suriyeli oldukları için ayrımcılıkla karşılaştıklarını ifade
etmişlerdir.
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5.1. Kurumlara İşi Düşme ve Dışlanma
Suriyeli mültecilere yönelik kurumsal bir ayrımcılık olup olmadığını anlamak için görüşmecilere, "Aşağıdaki sayacağım kamu kurumlarının her birine son 1 yıl içerisinde işinizin düşüp düşmediğini, düştü ise bu kurumlarda kendinizi ne derece dışlanmış hissettiğinizi söyler misiniz?”
sorusu yöneltilmiş ve Şekil 5.4’de gösterilen cevaplar alınmıştır.
Şekil 5.4’de görüldüğü gibi hastaneler %89 ile, Göç İdaresi ise %82 ile Suriyeli mültecilerin en
çok uğradıkları kurumlardır. Genel olarak kurumsal ayrımcılığa uğradıklarını söyleyenler %6 ile
%17 gibi düşük oranlardadır.

Şekil 5.5’te ise dışlanmanın hangi kurumlarda daha yüksek olduğu görülmektedir. Buna göre
dışlanmanın en yüksek olduğu kurum %17 ile Göç İdaresi'dir. Bu durum söz konusu kurumun
görece yeni olması ve personelinin tecrübesiz olması ile ilişkili olabilir. Bu tür kurumların personeline göçmenler ve mültecilerle nasıl iletişim kurulması gerektiği ile ilgili eğitim vermesi elzem
görülmektedir. Muhtarlıklar, emniyet ve eğitim kurumlarından dışlanmanın en az oranlara sahip olması da dikkat çekmektedir.
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Ekonomik alan, ayrımcılığın hem kişisel hem kurumsal hem de içselleştirilmiş haliyle ortaya
çıktığı yerlerden biridir. Kişisel ayrımcılık daha çok iş yerinde kötü muameleye maruz kalma,
kimliğinden, etnik aidiyetinden dolayı daha fazla işe tabi tutulma veya zor işlere koşulma şeklinde ortaya çıkabilmektedir. Kurumsal-yapısal ayrımcılık ise daha çok hukuki statü ve çalışma
haklarıyla ilişkili olarak belirmektedir.
Eğitim seviyesi düştükçe emeğinin karşılığını alamadığını düşünenlerin oranının yükseldiği
dikkat çekmektedir. Bunda düşük eğitime sahip olanların daha düşük statülü işlerde, düşük
ücretle uzun saatler çalışmaları etkili olabilir. Diğer dikkat çekici iki veri ise vatandaşlık istemeyenlerin %71’inin, başka Avrupa ülkelerine göç etmek isteyenlerin ise %63’ünün emeğinin
sömürüldüğünü düşünmeleridir. Bu durum Türkiye’de kalmak istemeyenlerin algısını yansıtabileceği gibi, düşük ücretlerin ve uzun süreli çalışma saatlerinin Türkiye’den gitme isteğinde
önemli bir rol oynadığına da işaret edebilir.
Yapılan mülakatlarda da zaman zaman ücretlerini alamadıklarını, iş yerlerinde zor işlerin kendilerine verildiğini ve kötü muameleye uğradığını söyleyen görüşmeciler olmuştur. Öte yandan
büyük çoğunluğun bir ayrımcılık yaşamadıklarını belirttiklerini de vurgulamak gerekir. Bu durum derinlemesine görüşmelerde saptanan, Suriyeli mültecilerdeki yaygın minnet duygusuyla ilişkili görünmektedir. Savaş şartlarından ailelerini kurtarabilmek ve hayatlarını bir şekilde idame ettirmek Türkiye’ye karşı kendilerini borçlu hissetmelerine yol açmaktadır. Suriyeli
mültecilerin Türk işgücü piyasasındaki durumlarını tartışan bir rapora göre, Suriyeli mülteciler Türklere oranla aynı iş yerinde 4,4 yıl daha az çalışmaktadırlar (Caro, 2020). Mültecilerin
Türklere oranla daha düşük ücret almaları ve daha uzun süre çalışmaları sık iş değiştirmelerini
etkileyen faktörlerden biri olarak görülebilir. Suriyeli mültecilerin önemli bir kısmının da aldıkları ücretleri statüleri ile ilişkilendirerek doğal karşıladıklarını ve bu durumu içselleştirdikleri
görülmektedir.

Şekil 5.6’ya bakıldığında, Suriyeli katılımcıların %44’ünün eğitim ve becerilerine uygun bir işte
çalışmadığını, %36’sının ise eğitim ve becerilerinin altında bir işte çalıştığını düşündüğü görülmektedir. Ayrıca elde edilen diğer veriler, eğitimli olan mültecilerin, daha çok niteliklerinin
altında bir iş yaptıklarını düşündüklerini göstermektedir. Düşük eşya sahiplik endeksi olan kişilerin de yine çalıştıkları işlerden ve aldıkları ücretlerden memnun olmadıkları anlaşılmaktadır.
Türkçe hiç konuşamayanlarda eğitim ve becerilerinin altında iş yaptıklarını düşünenlerin oranı
da yüksektir. Bu da Türkçe bilmeyenlerin iş piyasasında daha dezavantajlı olmaları ve daha
düşük statülü işleri yapmak durumunda kaldıklarını göstermektedir. Bu açıdan Türkçe bilmenin / öğrenmenin iş piyasasında bir avantaj yarattığı rahatlıkla söylenebilir.
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5.2. Okul Çağındaki Çocukların Durumu
Mülteciler arasındaki düşük okullaşma oranı erkeklerin çalışmak zorunda kalarak iş piyasasına
katılmalarıyla sonuçlanmaktadır. 15 yaşındaki mülteci erkek çocukların %66,1’lik istihdam oranı bu durumu yansıtmaktadır. Bu rakam, dünyadaki diğer işgücü piyasaları ile kıyaslandığında
bir istisnadır (Caro, 2020). Öte yandan ayrımcılığın da bu durumun ortaya çıkmasında bir rol
oynadığı söylenebilir. Eğitim bölümünde ayrıntılı olarak değerlendirildiği gibi, Suriyeli mültecilerin önemli bir kısmı, çocuklarının Türk akranları tarafından (%29) dışlandıklarını söylemiştir.
Buna öğretmenler (%9) de dâhil edildiğinde dışlanmanın Suriyeli çocukların eğitim hayatlarında karşılaştıkları en önemli sorunlardan biri olduğu söylenebilir.
Şekil 5.7’de Suriyeli mültecilerin dışlanma ile ilgili verilen ifadelere ne ölçüde katıldıkları sorusuna verdikleri yanıtları göstermektedir. Buna göre Suriyeli mültecilerin büyük çoğunluğu
(%65) evlerin kendilerine daha pahalıya kiralandığını düşünmektedir. Önemli bir kesim (%59)
ise Suriye’ye geri gönderilme kaygısı yaşamaktadır. Bununla birlikte, kamu kurumlarından
hizmet alırken dışlandığını (%20) ve Türklerin arkadaşça davranmadığını düşünenlerin oranı
(%19) nispeten düşüktür. Öte yandan özellikle uyum başlıklı bölümde görüldüğü gibi Türk vatandaşlarının Suriyeli mültecilere yönelik yaygın ayrımcı tutum ve düşünceleri bulunmaktadır.
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Şekil 5.8’de görüldüğü gibi Suriyeli mültecilerin dışlandıklarını en çok hissettikleri yerler mahalle (%31) ve toplu taşımadır (%23). Yapılan mülakatlarda toplu taşımalarda, alışveriş merkezlerinde veya sokakta çeşitli şekillerde sözel şiddete maruz kaldığını, aşağılandığını, kötü
muamele gördüğünü söyleyen çok sayıda görüşmeci olmuştur. Önemli sayıda kadın görüşmeci pazarlarda satıcılardan ve müşterilerden sözel şiddet gördüklerini ifade etmişlerdir. Örneğin orta yaşlardaki Suriyeli bir kadın şu cümleleri yaygın bir tecrübeyi yansıtmaktadır:

Sağlık ocağından geliyordum, pazara uğradım, biri çocuğu sevdikten
sonra sonra bana sordu: 'Sen Suriyeli misin?' 'Evet' dedim. Konuşmaya
başladı... Hor görüyorlar bizi.

5.3. Ayrımcılığa Karşı Stratejiler
Ayrımcı davranışlara karşı mülteciler ve sığınmacılar çeşitli stratejiler de geliştirebilmektedir. Suriyeli mültecilere yönelik ayrımcı davranışlar çoğunlukla Suriyeli kimlikleri anlaşıldığında ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla Suriyeli mülteciler kimliklerinin anlaşılmasını kolaylaştıran
sembolleri kamusal alanda kullanmama yönünde eğilimler geliştirmişlerdir. 22 yaşındaki genç
mülteci Ahmet, özellikle alışveriş merkezlerinde bir ayrımcılık yaşamamak için arkadaşlarıyla
Türkçe konuştuğunu ifade etmiştir. Kimi kadın görüşmeciler de başörtüsü bağlama şekillerini
Türkiye’deki yaygın tarz doğrultusunda değiştirdiklerini belirtmişlerdir. Tablo 5.1’de görüldüğü
gibi Suriyeli mültecilerin ancak %16’sı “Türkler tarafından dışlandığınızı hissediyor musunuz?”
sorusuna evet demiş, fakat daha ayrıntılı sorularda ve görüşmelerde, işyerlerinde, mahallelerde, okullarda, alışveriş merkezlerinde ve pazarlarda sıkça ayrımcılıkla karşılaştıklarını ifade
etmişlerdir. Kimisi ayrımcı tutumları statüsü dolayısıyla içselleştirmiştir. Türk vatandaşlarının
Suriyeli mültecilere bakışlarının olumsuzluğu bugüne kadar bu konuyla ilgili yapılan birçok raporda ve makalede ortaya konmuştur. Fakat burada mülakatlardan da yararlanarak Suriyeli
mültecilere yönelik algı ve tutumların hangi konularda dışlayıcı olduğu, bu tutumların nasıl
oluştuğu ve meşrulaştırıldığı da analiz edilmiştir.

72

İstanbul Göç Araştırması 2020

Şekil 5.9’da Türk vatandaşlarının Suriyeli mültecilere yönelik algı ve tutumları verilmiştir. Bu
değerlendirmelere bakıldığında İstanbul halkının Suriyeli mültecilerle ilgili algılarının son derece olumsuz olduğu görülmektedir. İstanbul’daki Türk vatandaşlarının %72’lik bir kısmı Suriyeli
mültecilerin nüfusundaki artışın Türk kültürünü olumsuz etkileyeceği düşünmektedir. Patronunun (%58) veya doktorunun (%42) Suriyeli olmasından rahatsızlık duyanların ya da komşuluk
yapmak istemeyenlerin (%58) oranlarına bakıldığında, ayrımcılığa yönelik ifadelere katılımın
yüksek olduğu söylenebilir. Türk erkeklerin Suriyeli kadınlarla evliliklerini yadırgayanların oranı %44 iken, Türk kadınların Suriyeli erkeklerle evliliklerini yadırgadıklarını söyleyenlerin oranı
%54’e çıkmaktadır.
Suriyeli mültecilerin Türk toplumuna etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? sorusuna ise katılımcıların %56’sı çok olumsuz, %27’si ise olumsuz yanıtını vermiştir.
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51 ve üzeri yaşlarda Suriyeli mültecilerin topluma etkisini olumsuz bulma oranı daha fazladır.
İşsiz ve düşük gelirli Türk vatandaşları arasında da mültecilerin etkisini olumsuz görme oranı
artmaktadır. Bu durum mültecilerin işgücüne katılımının ve konut piyasasına etkilerinin bir
göstergesi olarak yorumlanabilir. Dolayısıyla mültecilere yönelik olumsuz algı ve tutumların
somut sosyoekonomik sebepleri olduğu da ileri sürülebilir.
Yapılan mülakatlarda da benzer görüşler dile getirilmiştir. Suriyeli mültecilerin yoğun olarak
yerleştikleri mahalle muhtarları ile yapılan görüşmeler yerel halk ve mülteci nüfus arasındaki
çeşitli düzeydeki ilişkileri ve mahallelinin mülteci algısını açık olarak ortaya koymaktadır. Suriyeli mültecilerin yoğun olarak yerleştiği ilçelerden birisi olan Fatih mahallesi muhtarlarından
birinin aşağıdaki ifadeleri mültecilere yönelik Türk vatandaşları arasındaki yaygın bakışın örneklerini sunmaktadır:

“Tabii geçti ama bu kümeleşme sıkıntıydı bizim için. Hâlâ da öyle gerçi ama onun engellenmesi gerektiğini düşünüyorum. Orada da ne yapılabilir?”
M: Kümeleşme neden sizce sıkıntılı?
“Yani şimdi dışarıdan, bizim genelde halk baktığında onları şey görüyor, yani bir ayrışma
gibi gözüküyor ki öyle zaten, özünde de öyle. Kümeleşmenin zaten mantığı o. Öyle olunca da insanlar kendilerinden soyutlandığı için rahatsız oluyorlar hâliyle.
Bir de tabii kendi giyim kuşamları var, kendi dillerini konuşuyorlar ve bu biraz da sıkıntı
yaratıyor.”

A mahallesi muhtarının altını ısrarla çizdiği “kümeleşme”, mültecilerin gettolaşmalarının ve
diasporik eğilimlerinin bir yansıması gibi görülebilir. Söz konusu mahalle muhtarının yukarıda alıntılanan son cümlesi ise Suriyeli mültecilerden görünürlüklerini kaybetmelerinin talep
edildiğini işaret etmektedir. Zira kılık kıyafet (özellikle kadınların başlarını örtme biçimi) ve dil
onları görünür yapan iki temel unsurdur. Bunların yanında bazı kültürel farklılıkların da sıkça
altı çizilmektedir. “Gürültü yapmak”, “sesli konuşmak”, “geceyi ayakta geçirmek” gibi ifadeler
görüşmelerde Suriyeli mülteciler ile alakalı olarak sıkça dile getirilen iddiaların başında gelmektedir. Bir başka muhtar görüşmeci de Suriyeli mülteciler ile ilgili olarak aşağıdaki düşünceleri dile getirmiştir:
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Kapının önüne oturuyorlar bir de. En büyük sıkıntı bu, her akşam
kapılarının önüne oturup nargile yakıp nargile içmeleri, mangal yapıp
benim gitmediğim bilmediğim yerlerde... Şansa birkaç kere Beykoz
tarafına gittim baktım, sahil Suriyeli kaynıyor. Sarıyer’e gittim birkaç
kere, sahil Suriyeli kaynıyor. Yeşilköy sahili Suriyeli kaynıyor. Birkaç kere
yazın Menekşe Plajı'na gittim, komple Suriyeli ve hepsi mangal yapıyor
biliyor musunuz? Peki nereden geliyor bu değirmenin suyu? Ben mangal
yapamıyorum. Ben mahalle muhtarıyım, affedersiniz emekli maaşım
var, buradan iki bin lira daha var, dört bin lira ile ben yapamıyorum. Ben
o mangalı yapamıyorum. Benden daha az geçim kaynağı, geliri olan
ailelerim var.
Fatih ilçesi mahalle muhtarlarından A’nın Suriyeli mültecilere yönelik yukarıdaki ifadeleri yaygın bir bakışı yansıtmaktadır. Suriyeli mültecilerin maddi durumlarının kendilerinden iyi olduğunu, keyif yaptıklarını, sahilleri doldurduklarını ve devletten yardım aldıklarını söyleyen çok
sayıda görüşmeci olmuştur. Suriyeli mültecilerden “misafirliğe” uygun şekilde davranmaları
beklenmektedir. Esenyurt ilçesi muhtarlarından B, Suriyeli mültecilerin devletten maaş aldıkları, hastanede öncelikli oldukları gibi iddiaların vatandaşları rahatsızlık ettiğini söylemiş, Suriyeli mültecilerin büyük oranda uyum sağlamalarına rağmen, dilencilik yapmalarının ve genç
kadınlara yönelik tacizlerinin en önemli sorunlar arasında geldiğini belirtmiştir. Suriyeli mültecilerin ilk başlarda uyarılara karşı geldiklerini, kavga çıkarabildiklerini fakat son zamanlarda
devletin sorun çıkaranları gönderme uygulamasından dolayı daha uysal davrandıklarını iddia
etmiştir. Evlerin bir kişiye kiralandığını, o kişinin de evi otel gibi kullanarak çok sayıda kişiyi barındırdığını, bunun da vatandaşları rahatsız ettiğini aktarmıştır. Ayrıca evlerin Suriyeli
mülteciler tarafından kötü kullanıldığını, temizliğe dikkat edilmediğini iddia etmiştir. Mahallesinde Suriyeli mültecilerin hiçbir sorun çıkarmadığını, artık iki toplumun birbirine alıştığını
söyleyen muhtarın, öte yandan Suriyeli mülteciler ile ilgili aşağıdaki ifadeleri kullanması Türk
vatandaşları arasında Suriyeli mülteciler ile ilgili damgalama ve önyargıların güçlü olduğunu
göstermektedir.

M: Onların hiç böyle bir ifadesi oluyor mu, "Biz ayrımcılığa uğruyoruz" diye?
"İşi olunca öyle diyor. Normalde bir şey yok. Şimdi şurada oturuyorsunuz içeri girdi, vatandaş yabancı olduğu için diyelim ki buradaki işlemi vatandaşa yapamadınız. O anlık o
onu düşünür, 'Ha ben yabancıyım diye benim işimi yapmak istemiyor' gibi algılıyor. Öyle
algılıyor ama öyle bir şey yok. Ama bir gerçek daha var: Onlar hiçbir zaman bizim insanlarımızın dükkânlarından alışveriş yapmazlar, hep kendi dükkânlarından yaparlar, kendi
insanlarından yaparlar. Bizimkilerden hiçbiri alışveriş yapmaz. Bizimkiler gider oradan
yapar ama onlar bizimkilerden yapmaz. Bu da bir gerçek.”
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Avcılar ilçesi muhtarlarından C ise Suriyeli mültecilerin devletten maaş aldıkları iddiasının
doğru olmadığını, alsalar bile BM’den aldıklarını fakat vatandaşın bunu bilmediğini ifade etmektedir. Bu konularda vatandaşın bilgilendirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Öte yandan
Suriyeli mültecilerin fazla rahat davrandıklarını, dışarıda çok fazla nargile içtiklerini, bazen
“alkol aldıklarını”, Türkiye’nin Suriye’de birçok şehit verdiği günlerde bu rahatlığın Türklerde
çok tepki yarattığını belirtmiştir. Suriyeli mültecilere yönelik olumlu bakışıyla öne çıkan Bağcılar ilçesi muhtarlarından de Suriyeli mültecilerin rahat davranışlarının, balkona atletle çıkıp
nargile içmelerinin, devletten yardım almalarının çok tepki aldığını, fakat bunların zamanla
azaldığını belirtmiştir.
İstanbul’daki Türk vatandaşları arasında Suriyeli mültecilerin kültürlerinin farklı olduğu, aşırı
muhafazakâr oldukları, nüfuslarının çok hızlı arttığı, ülkelerini kurtarmak için savaşmadıkları,
Türkiye’nin ekonomik olarak bu kadar nüfusu kaldıramayacağı, Türklerden daha çok gezip eğlendikleri çok yaygın olarak dile getirilen ifadelerdir. Suriyeli mültecilerin güvenlik sorunu teşkil
ettikleri, “görüntü kirliliği” oldukları, belirli bölgelerde yaşamalarının gerektiği, mülteci olduklarını unuttukları gibi ifadeler yaygın olarak kullanılmıştır. Suriyeli mültecilerle etkileşim çoğu
düzlemde arzulanmamaktadır.
Suriyeli mültecilerin Türkiye toplumuna ne tür katkı yapabilecekleri sorusuna verilen cevaplar,
Şekil 5.10’da görüldüğü gibi yaygın bir endişeyi yansıtmaktadır. Halkın %84’ü Suriyeli mültecilerin işlerini kaybetmelerine yol açacağından endişe ederken, %80’i ülkenin kaynakları üzerinde yük oldukları kanaatindedir. Bu algılar, derinlemesine görüşmelerde çok daha çarpıcı bir
şekilde ortaya çıkmıştır.
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Örneğin 39 yaşında deri işçiliği yapan bir kadın görüşmeci, deri, ayakkabı ve tekstil sektöründe
yoğunlaşan Suriyeli mülteciler ile doğrudan karşılaşmanın, rekabet etmenin getirdiği tecrübelerini ve duygularını şu şekilde aktarmıştır:

Şu anda en çok iş sektöründe karşılaşıyorsunuz. Meselâ şu anda ben Zeytinburnu’nda çalışıyorum, yani tamamen kaplamışlar. Bizim yerli vatandaşın tamamen iş sahasını kısıtlamışlar. Hangi yere gidersen git, bütün
iş hanları olsun, başka yerlerde olsun, bütün atölyeleri dükkânları kiralamışlar. Artı bir de gittiğin zaman 'Yabancı çalıştırmıyoruz' gibi kelimeler
kullanıyorlar. Bir atölyeye gittin, herhangi bir yere gittin ve iş başvurusunda bulundun, benim başıma gelmedi ama çevremdeki insanların
başına gelmiş. Diyor ki 'Ben yabancı çalıştırmıyorum'. Kendi ülkemizde
yabancı olmuşuz. O derece olmuş.

52 yaşındaki bir diğer Türk kadın görüşmeci ise Suriyeli erkek mültecileri, çok dile getirilmeyen
bir bağlamda değerlendirmiştir:

Esenyurt’ta şöyle diyeyim, yolda gittiğin zaman Türklerden çok Suriyeli
mültecilerle karşılaşıyorsun. Daha çok meselâ parkta. Örnek veriyorum:
Çocuğumu götürüyorum, parkta Türk çocuklardan çok Suriyeli çocuklar
var. Salıncak sırasını bekliyorsun, diretiyorlar, inmiyorlar. Böyle yani hiç
kural nedir bilmezler. Otobüslerde yine aynı şekilde. Meselâ bayanlara
yer vermezler. Artı konuşurlar, konuşurlar... Bayanları saygısız bir şekilde
süzmeleri böyle yani, açık açık değişik şeyleri var.

Görüldüğü gibi kadın görüşmeci de Suriyeli mültecilerin çokluğundan, kabalıklarından, kadınları taciz ettiklerinden, kuralsızlıklarından bahsetmektedir. Suriyeli mülteciler, Türk vatandaşlarının gözünde keskin bir şekilde stigmatize edilmiş, etkileşimden kaçınılan insanlardır.
Suriyeli mülteciler ilgili bu algıların nereden geldiğini anlamak için yöneltilen sorulara verilen
cevaplarda sosyal medya ve televizyonun yanında kişisel gözlem ve tecrübeler gibi ifadelerin
sıkça geçmesi, bu tutumların sadece medya kaynaklı olmadığını da göstermektedir. Fatih ilçesinde ikamet eden 47 yaşındaki bir görüşmeciye, Suriyeli mülteciler ile ilgili haberleri nereden
aldığı sorulduğunda şu cevabı vermiştir:
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“Tam ortasından, tam içinden. Yaşayarak."
M: Suriyeli mültecilerle ilgili sosyal medyada hiç böyle paylaşımlar falan görüyor musunuz?
"Görüyorum tabii ki görüyorum."
M: Siz kendiniz hiç paylaşımda bulunuyor musunuz?
"Bulunuyorum efendim."
M: Ne tür haberleri paylaşıyorsunuz meselâ?
"Twitter üzerinden paylaşıyorum, gördüğüm haberler ve şahit olduklarım üzerinden."

Sonuç olarak, Türk vatandaşları arasında Suriyeli mültecilere yönelik yaygın kalıp yargıların
bulunduğu, Suriyeli toplumun stigmatize edildiği ve bunların daha yaygın ayrımcı davranışlara
dönüşme ihtimalini barındırdığı söylenebilir.
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Raporda mültecilerin yaşadıkları bölgeler, yerleştikleri muhitlerde ortaya çıkan değişimler ve
yeni dinamikler mekân (space) kavramı ile ilişkili olarak ele alınmıştır. Zira mekân bu konuda
önemli çalışmalar yapan birçok sosyal bilimcinin vurguladığı gibi (Löw, 2016; Harvey, 1989;
Lefebvre, 1991) toplumlardaki ekonomik ilişkilerin, siyasi ve hukuki yapının yanında insanların
tasavvurları ile, Pierre Bourdieu’nun ifadesi ile habituslarıyla da ilişkilidir. Mekân ekonomik,
siyasi, hukuki toplumsal olguların yanında, bireylerin diğer insanlar ve şeyler ile ilgili algıları ve
hatıraları ile ilişkili olarak da oluşur; gündelik hayatta rutinlerle tekrar tekrar üretilirler. Mekân,
bireysel boyutu aşarak toplumsallık kazandığında kurumsallaşır.
Mekânsal ilişkiler kurumlar tarafından benimsenir ise yapısal bir karakter kazanır. Dolayısıyla
mekânsal yapılar aynı zamanda sınıf, toplumsal cinsiyet gibi toplumsal yapıların birer göstergesi ve yansımasıdır. Mekânın oluşumu ayrıca kurumsal ve örgütlü içerme ve dışlama pratikleriyle, aktörlerin habituslarını yansıtan maddi ve sembolik eylemleri ile de ilişkilidir. Bu yüzden
mekân aynı zamanda bir çatışma alanıdır. Zira tüm bunlar mekânın toplumun hiyerarşik örgütlenmesinde bir rolü olduğunu, kaynakların dağıtımındaki etkisini göstermektedir. Mekânın
oluşumu ve kullanımı kendi başına ekonomik, sosyal, kültürel bir kaynak olabilir. Bir başka
önemli nokta mekânın atmosferidir. Atmosfer mekândaki şeylerin ve insanların, insan ilişkilerinin yarattığı duygusal yoğunluktur. Bu duygusal atmosfere bağlı olarak insanlar kendilerini
evlerinde veya yabancı bir yerde hissedebilir.
Tüm bu teoriler göç, mülteciler ve sığınmacılarla yapılan çalışmalar için önemli bir perspektif
sunmaktadır. Göç eden kişilerin mekânsal tecrübeleri, yerel halktan ayrışmaları, farklılaşmaları, geldikleri ülkelerdeki ekonomik, hukuki, kültürel toplumsal yapının bir yansıması olduğu
kadar hem göç eden kişilerin hem de yerel halkın üyelerinin habituslarıyla ve bununla alakalı
olan kültürel sermaye ve tasavvurları ile yakından alakalıdır. Göç, mültecilik ve mültecilik bağlamında ortaya çıkabilecek sorunları anlamak ve çözmek için de bu kişilerin tecrübe ettikleri
mekânın analizi önem taşımaktadır.

İstanbul Göç Araştırması 2020

Tablo 6.1. 2019 Göç idaresi verilerine göre Suriyeli mültecilerin İstanbul’daki dağılımı

İLÇE
ADALAR
ARNAVUTKÖY
ATAŞEHİR
AVCILAR
BAĞCILAR
BAHÇELİEVLER
BAKIRKÖY
BAŞAKŞEHİR
BAYRAMPAŞA
BEŞİKTAŞ
BEYKOZ
BEYLİKDÜZÜ
BEYOĞLU
BÜYÜKÇEKMECE
ÇATALCA
ÇEKMEKÖY
ESENLER
ESENYURT
EYÜP
FATİH

**SURİYELİ
NÜFUS
113
19.826
1.254
22.717
50.917
21.181
2.177
26.491
9.812
98
2.037
3.445
12.467
2.827
322
1.904
34.319
59.163
10.276
29.558

İLÇE
GAZİOSMANPAŞA
GÜNGÖREN
KADIKÖY
KÂĞITHANE
KARTAL
KÜÇÜKÇEKMECE
MALTEPE
PENDİK
SANCAKTEPE
SARIYER
SİLİVRİ
SULTANBEYLİ
SULTANGAZİ
ŞİLE
ŞİŞLİ
TUZLA
ÜMRANİYE
ÜSKÜDAR
ZEYTİNBURNU
TOPLAM

**SURİYELİ
NÜFUS
20.573
14.236
332
16.853
1.664
43.302
2.029
6.302
12.977
1.996
1.987
21.480
41.358
242
6.690
2.889
15.866
2.521
21.410
546.384

Tablo 6.1’de görülebileceği gibi Suriyeli mülteci nüfusunun İstanbul’daki dağılımı, Suriyeli mültecilerin ekonomik, kültürel yapısı ve İstanbul’daki sınıfsal, kültürel ve mekânsal farklılaşma ile
ilişki içerisindedir. Büyük oranda düşük ekonomik gelire sahip olan mülteciler, kiraların daha
ucuz olduğu, çalışma imkânlarının daha fazla olduğu yerlerde yoğunlaşmışlardır. Bağcılar,
Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy ve Sultanbeyli Suriyeli mültecilerin en çok barındığı
ilçelerdir.
Ucuz konuta erişim sorunu, dünya üzerindeki tüm göçmenlerin yaşadığı problemlerin başında yer almaktadır. Bu yüzden, dünyadaki birçok metropolde başta ekonomik olmak üzere,
etnik, dinsel veya ırksal mekânsal ayrışmalar karşımıza çıkmaktadır. Öte yandan, toplumsal
ilişkilerin ve göçmenler arasındaki dayanışma örüntülerinin ikamet yerinin belirlenmesinde ve
işgücüne katılımda büyük rolü vardır. Yapılan mülakatlarda görüşmecilerin çoğunluğu, kiraların uygunluğunun yanında, sosyal bağların, akraba ve tanıdıkların da ikamet yerinin tercihinde
önemli rol oynadığını söylemiştir. Yerleşim yerlerindeki ayrışma, göçmenlerin belirli bölgelere
yoğunlaşması aynı zamanda, iş, eğitim, kültürel yaşam ve çeşitli sosyal imkânlara ulaşım açısından daha dezavantajlı olmak anlamlarına gelebilmektedir. Bu dezavantajlar göçmenler ve
ev sahibi toplum üyeleri arasında büyük fiziki ve sosyal mesafeler oluşturabilmektedir.
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Fatih ilçesi, Suriyeli mültecilerin yoğun olarak yerleştiği diğer ilçelerden farklı mekânsal dinamiklere sahiptir. Kira ve ev fiyatlarının görece yüksek olduğu mahallelerin yanında, ilçenin
ucuz olan bölgeleri de vardır. Bu ilçedeki Suriyeli mülteci nüfusunun ekonomik ve kültürel habitusları da diğerlerinden farklılaşabilmektedir. Ekonomik durumu görece daha iyi olan Suriyeli
mültecilerin bir kısmı Fatih ilçesini seçerken, düşük maddi gelire sahip olanlar ortaklaşa evler
tutabilmektedir. Kimileri de Fatih’in kiraların daha ucuz olduğu bölgelerine yerleşmişlerdir.
Fatih’in tercih edilmesinde muhafazakâr bir bölge olarak görülmesi de önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle Türklerle yapılan mülakatlarda Fatih bölgesindeki mülteci nüfusun Türkler
tarafından olumsuz bir şekilde algılandığını, Fatih’in Akşemsettin Mahallesi’ni Türklerin terk
etme eğiliminde oldukları görülmektedir. Bu da Fatih’teki bazı bölgelerde kümelenme eğiliminin oluştuğu anlamına gelmektedir.

İstanbul, resmî rakamlara göre yaklaşık 500.000 Suriyeli mülteci barındırmaktadır. Suriyeli
mültecilerin, İstanbul’da yoğunlaşmalarının sebebi Şekil 6.1’de görüldüğü gibi temelde, iş imkânlarının görece daha çok olmasıdır. Akraba ve arkadaş çevrelerinin İstanbul’da (%40) olması
da bir diğer önemli etkendir. Bu durum, göç süreçlerinde karşımıza çıkan dayanışma ağlarının
tipik bir yansıması olarak görülebilir. Şekil 6.1’de dikkat çeken noktalardan bir tanesi, Suriyeli
mültecilerin %36 gibi bir oranının İstanbul’a geliş sebebini, kendilerini güvende hissetmeleri
olarak belirtmesi olmuştur. Benzer ifadeler, derinlemesine görüşmelerde de sıklıkla karşımıza
çıkmaktadır. Bu özellikle İstanbul’un heterojen nüfusa sahip bir metropol olmasıyla da ilişkilidir. Simmel’in (2006) klasikleşmiş kitabında vurguladığı gibi metropoldeki uyarıcı yoğunluğu
ve sosyal-kültürel farklılık insanları daha az görünür kılmaktadır. Suriyeli mülteciler bu sebeple İstanbul’da kendilerini daha özgür ve güvende hissetmektedir. Gençlerin İstanbul’un daha
kozmopolit ve kalabalık mekânlarını tercih etmeleri de bununla ilgilidir. 21 yaşındaki Suriyeli
mülteci bir genç, “kimsenin kimseye dikkat etmediği” Kadıköy’ü en sevdiği mekân olarak belirtmiştir.
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Şekil 6.2., ikamet edilen bölgenin tercih edilmesinde kira ve işyerine yakınlık gibi ekonomik
sebeplerin yanında, kültürel ilişkilerin de önemli rol oynadığını göstermektedir. Göç süreçlerinde akrabalık ilişkilerinin, etnik ve kültürel bağların etkisi bilinen bir durumdur. Göç edilen
yerlerdeki imkânlar ilk göçmen gruplarının akrabalarını da oraya davet etmelerine yol açmaktadır. Göçün getirdiği zorlukların üstesinden gelmek de akraba ya da etnik dayanışmalarla
kolaylaşmaktadır. Öte yandan aynı dil, kültür ve etnik kimliklere sahip olan göçmenlerin bir
araya gelmeleri bir diasporanın oluşmasında da önemli rol oynamaktadır. Diasporanın koruyucu, dayanışmacı ve kimlik inşa edici özellikleri, göç edilen ülkedeki konumlarıyla ve geldikleri
ülkeyle sürdürdükleri ilişkilerle de yakından bağlantılıdır (Sheffer, 2013). İstanbul’daki Suriyeli mültecilerin yerleştikleri bölgelerde bir kümelenme oluşturup oluşturmadıklarını inceleyen
bir çalışma, yalıtılmış̧ alan, mekânsal ayrışma, homojen ilişkiler, sosyal dışlanmışlık ve nüfus
yoğunluğu değişkenlerini göz önüne alarak Fatih ve Esenyurt ilçelerinde Suriyeli mültecilerin
kümelendiklerini ortaya koymuştur (Kavas, Avşar, Kadköy, ve Bilgiç, 2019).
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Suriyeli mültecilerin hukuki statüleri, geleceklerine ilişkin belirsizliğin devam etmesi, çalışma
koşulları ve gelir seviyeleri ve Türklerin Suriyeli mülteciler ile ilgili algıları, Türkiye’deki mekânsal
ayrışmanın hızlı bir şekilde değişmeyeceğini, hatta uzun bir süre aynı kalacağını göstermektedir. Bu ise Suriyeli mültecilerin kümelenerek, toplumdan daha da ayrışabileceğini, bununla
ilişkili olarak tepkisel bir diaspora kimliği geliştirebileceklerini göstermektedir. Dolayısıyla mültecilerin hukuki statülerinin netleşmemesi ve geleceklerine ilişkin belirsizlik sorunların birikmesine yol açmaktadır.

6.1. Mekânsal Hareketlilik
Suriyeli mültecilerin önemli bir kısmı İstanbul’da ekonomik sebeplerle kısıtlı bir hareketlilik
imkânına sahiptir. Birçok görüşmeci ekonomik sebeplerden dolayı istediği halde İstanbul’un
birçok yerini gezemediğini, genelde bulundukları ilçelerin dışına çıkamadıklarını ifade etmiştir.
Kadın görüşmecilerin çoğu çocuklarıyla gezmek istediklerini ama maddi imkânsızlıklardan dolayı ancak yakın parklara gidebildiklerini ifade etmiştir. Bazı görüşmeciler otobüse para vermemek için yürüdüklerini belirtmişlerdir. Dolayısıyla maddi imkânsızlıklar mültecilerin, özellikle işsizlerin, kadınların ve çocukların çoğunlukla bulundukları semtlerin dışına çıkamamalarına
veya nadiren çıkmalarına yol açmaktadır. Yaş ve kültür de mekân tercih ve tecrübelerinde
önemli bir oynamaktadır. Gençler daha çok İstanbul’un turistik ve kozmopolit merkezlerini
gezmeyi severlerken, kimi muhafazakâr/dindar görüşmeciler, kozmopolit bölgelerde kültürel
farklılıktan dolayı rahat edemediklerini, daha çok camilerin çok olduğu muhafazakâr yerleri
sevdiklerini belirtmişlerdir.
Ekonomik imkânlar başta olmak üzere yaş, cinsiyet, kültür, eğitim gibi değişkenler mekân tecrübelerini büyük oranda etkilemektedirler. Araştırmada elde edilen verilere göre Suriyeli mültecilerin %80’i yaşadığı muhitten memnundur. Yaşadığı yerden memnun olmayanlar uyum
bölümünde gösterildiği gibi, daha çok Türk vatandaşlığı isteyenler ile Avrupa’ya göç etmeyi
arzulayanlardır. %43’lük bir kesim yaşadığı mekânda önemli bir sorunla karşılaşmadığını söylerken, kiraların yüksekliği (%36) ve konutların kötü olması (%15) yaşanılan muhitle ilgili en
fazla dile getirilen şikâyetlerdir. Suriyeli mültecilerin %82’si yaşadığı muhitte kendisini güvende hissederken, %81’i İstanbul’da yaşamaktan memnundur.
Ekonomik imkânsızlıklar, hane gelirinin düşüklüğü Suriyeli mültecilerin mekânsal hareketliliğini kısıtlayan en büyük faktör olarak ortaya çıkmıştır. Bu durum mekânsal değişimle ilgili olarak
gelecek beklentilerini de büyük oranda etkilemektedir. Uyum başlıklı bölümde görüldüğü gibi
%55’lik bir oran Türkiye’de kalmayı istediğini belirtirken, %22’lik bir kesim Avrupa’ya gitmek,
%16’lık bir nüfus da Suriye’ye geri dönmek istemektedir. Avrupa’ya gitmek veya Suriye’ye dönmek isteyenlerin daha çok ekonomik durumları kötü olanlar ve mekânsal sıkışmışlığı daha çok
yaşayanlar olduğunu görülmektedir. Görece yüksek eğitimliler, Türkçeyi daha iyi konuşanlar,
gelir ve hanede eşya sahipliği fazla olanlar, orta ve yüksek dindarlık tutumundakilerin gelecekte Türkiye’de kalma arzusu daha yüksektir. Bu da mekân tecrübelerinin gelecek perspektifinin
oluşmasında ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.
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6.2. Türk Vatandaşları, Göç ve Mekân
Mekânın şekillenmesi ekonomik ve toplumsal değişkenlerin yanında insanların eylem ve etkileşimleriyle de oluşur. Göçün ortaya çıkardığı imkânlar ve sorunlar sadece göçmenlerle ilişkili
değil, göç ettikleri ülkedeki siyasal, hukuki, ekonomik yapıyla da alakalıdır. Aynı zamanda yerel
halkın göçmenlerle ilgili algıları ve eylemleri de göç sürecinin tümü gibi mekân ile ilgili boyutlarını da etkiler. Mekân deneyimleri göçmenlerin ve mültecilerin misafir toplum üyeleri ile sosyal
köprüler oluşturup oluşturamadıklarını net bir şekilde ortaya koymaktadır. Dolayısıyla mekân
deneyimi ayrıca göçmenlerin ve mültecilerin sahip oldukları sosyal sermayeyi göstermesi bakımından da önemlidir.

Suriyeli mültecilerin başta ekonomik olmak üzere çeşitli sosyolojik dinamiklerin etkisiyle İstanbul’un belirli ilçelerinde ve semtlerinde yoğunlaşmaları bu bölgelerde mekânsal farklılaşmaları
da beraberinde getirmiştir. Bu değişimlerin insanlar arası etkileşimlerle de ilişkilidir. Etkileşimin bir tarafında yer alan Türklerin tecrübeleri ve algıları mekândaki farklılaşmaların çeşitli
boyutlarını yakalamak açısından önemlidir. Şekil 6.4 Türk vatandaşlarının Suriyeli mültecilerle
en çok karşılaştıkları noktaları göstermektedir.
Görüldüğü gibi İstanbul’daki Türk vatandaşlarının Suriyeli mülteciler ile en fazla karşılaştıkları
yerler sokak (%62) ve mahallelerdir (%56). Bir başka yaygın karşılaşma noktası toplu taşımadır (%49). İstanbul’daki Türk vatandaşlarının %78’i Suriyeli mültecilerin şehre uyum sağlayamadıklarını düşünmektedir. Bu veriler Türk vatandaşları ile Suriyeli mültecilerin karşılaştıkları
durumlarda bir sosyal-kültürel mesafe oluştuğu, bu mesafenin de mekânsal bir ayrışmaya yol
açtığı/açabileceği anlamına gelmektedir.
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Bu gerilim ve mesafe duygusu yapılan mülakatlarda çok daha somut bir şekilde ortaya çıkmıştır. Fatih ilçesinin muhtarlarından biri büyük bir Suriyeli göçü aldıklarını belirterek, 20 bin
civarında Suriyeli mültecilerin yanında 6000 dolaylarında Afrika, Orta Asya gibi coğrafyalardan göçmenlerin ve mültecilerin da mahallesinde yaşadıklarını belirtmiştir. Bu yoğun nüfus
akışının Türkleri başka ilçelere doğru ittiğini vurgulamıştır. Özellikle Kumkapı ve Yenikapı semtleri Afrika ve Orta Asya’dan yoğun göçmen barındırırken, Fatih’in Balat, Zeyrek, Karagümrük
ve Akşemsettin mahalleleri yoğun bir Suriyeli mülteci nüfusu barındırmaktadır. Buralarda ikamet eden Türk vatandaşları bu yoğun göçmen nüfusun etkisiyle İstanbul’un farklı bölgelerine
taşınmaktadır. Bu da Fatih ilçesinde büyük bir mekânsal farklılaşmaya yol açmaktadır.
Sultanbeyli, Esenyurt, Arnavutköy gibi ilçelerde Suriyeli mültecilerin belirli mahallelerde yoğunlaştıkları tespit edilmiştir. Bu “kümelenme” eğiliminde, Suriyeli mültecilerin kiraların görece ucuz olduğu mahalleleri tercih etmeleri, dayanışma örüntüleri oluşturma çabaları, güvenlik
arayışları ile ilgisi olduğu kadar Türklerin güvenlik kaygıları ve genel olarak mülteci algıları
sebebiyle farklı mahallelere taşınması da bir rol oynamaktadır. Görüşme yapılan Türk vatandaşlarının önemli bir bölümü kiraların artmasından, Arapça tabelalardan, bazı sokakların
“Suriye’ye benzemesinden” şikâyet ederek büyük ve olumsuz bir mekânsal dönüşüm olduğunu
ifade etmektedirler. Fatih ilçesinde ikamet eden 57 yaşındaki Türk vatandaşının ifadeleri değişik ilçelerde ikamet eden farklı sosyo-demografik özelliklere sahip birçok Türk vatandaşının
da ortak bakışını yansıtmaktadır.

Maalesef Suriyeli mültecilerin gelmesiyle büyük değişiklik oldu tabii. Azınlık
biz, çoğunluk onlar olmuş oldu Fatih bölgesinde bilhassa. Evimizin önü
meselâ parktır, çocuk parkı. Bilhassa yaz aylarında güzel havalarda inanın parka gidip oturamıyoruz çünkü yer bulamıyoruz onlardan. Kendimize yer bulamıyoruz, o kadar bir yoğunluk var. Güvenlik açısından çok
sıkıntımız yok ama yine de dışarı çıktığımız zaman inanın Türkçe konuşan insan arıyoruz yani. Türkçe konuşan yok. İki sokak yanımızda Hırka-i
Şerif Camii’nin olduğu caddeye çıkan yol belki esnaf bile olduğu gibi
komple Suriyeli. İki üç tane Türk esnaf kaldı orada olduğu gibi. Hele o
tarafa geçtiğimiz zaman hepten kendimizi Suriye’de hissediyoruz yani.
Kendimizi yabancı gibi hissediyoruz burada.
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Türk vatandaşlarının Suriyeli mültecilere yönelik algıları, mültecilerin gelmesiyle oluşan mekânsal farklılaşmayı da etkilemekte, söz konusu değişimi olumsuz bir süreç olarak görmelerini
beraberinde getirmektedir. Parkların kalabalıklaşması, mahallelerin tekinsizleşmesi özellikle
birçok Türk vatandaşı kadın görüşmeci tarafından dile getirilmiştir. Bu algı da Suriyeli mülteciler ve Türk vatandaşları arasındaki mekânsal mesafenin artmasına yol açmaktadır. Şekil 6.5
bu düşüncelerin İstanbul’daki Türk vatandaşları tarafından yaygın olarak paylaşıldığını göstermektedir.

Şekil 6.5’de görüldüğü gibi Arapça tabelalar Türk vatandaşları arasında (%80) en fazla rahatsızlık veren konulardan biridir. %54’lük bir çoğunluk Suriyeli mülteciler nedeniyle yaşadığı muhitlerin daha güvensiz hale geldiğini ve suç oranlarının arttığını (%48) düşünmektedir.
%75’lı bir oran İstanbul’un “Araplaştığını” ifade etmektedir. Tüm bu ifadeler mekânsal ayrışmayı destekleyen sosyal-psikolojik bir arka plan olduğunu da göstermektedir. Tüm bunlar
Suriyeli mültecilerin mekânsal tecrübelerinin yanında İstanbul’daki mekânsal dinamikleri de
etkilemektedir.
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7. UYUM
Suriyeli mültecilerin Türkiye’ye uyumu iki sebepten dolayı önemli bir konudur. Birincisi, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) 2020 verilerine göre kayıt altındaki Suriyeli mültecilerin %98’i
geçici barınma merkezlerinde değil kentlerde, ev sahibi toplumla iç içe yaşamaktadır. Suriyeli
mülteci nüfusun İstanbul, İzmir ve Bursa gibi Türkiye’nin en büyük ve gelişmiş şehirlerindeki
nüfusa oranı %3-5 civarındadır. Suriye sınırına yakın Hatay, Şanlıurfa veya Gaziantep gibi
şehirlerde bu oran %20’lere varmıştır. Çok kısa sürede bu yoğunluğa ulaşan nüfusun, yaşadığı
şehirlerdeki hayata uyum sağlayamaması elbette büyük problemlere sebep olabilir.
İkincisi; İstanbul Göç Araştırması kapsamında yapılan saha çalışmasının bulgularına göre
(bkz. Tablo 7.5) Suriyeli mültecilerin %50’si ülkelerindeki şartlar düzelse bile dönme niyetinde
değildir. Ancak şartlar düzelirse döneriz diyenler %37’dir. Kısa ve orta vadede Suriye’de şartların düzelmeyeceği göz önünde bulundurulduğunda Suriyeli mültecilerin çok büyük bir çoğunluğunun Türkiye’de kalmaya devam edeceği öngörülebilir. Öte yandan, Türk vatandaşlarının
büyük çoğunluğu da (%78) Suriyeli mültecilerin kalıcı olduğunu düşünmekte, yani bu öngörüyü
paylaşmaktadır. Geçici olduğu düşünülen göçmenlerin geri dönmeme eğilimi ile ilgili bu durumun Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin ötesinde yaygın bir tecrübe olduğunun altını çizmek
gerekir. Örneğin, Avrupa ülkelerine giden Türkiyeli “misafir işçiler”in çoğu ilk planların aksine
Türkiye’ye geri dönmemiştir. Dolayısıyla önemli bir kısmının Türkiye’de kalacağı öngörülen Suriyeli mültecilerin ev sahibi toplumla arasındaki ilişkileri belli bir uyum seviyesine çıkarmak acil
bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır.
Ancak göçmenlerin ve mültecilerin ev sahibi topluma uyum sağlamasının tam olarak ne anlama geldiği tartışmalı bir konudur. Meselâ bu konuda minimum bir tanımla yetinirsek, bir
Suriyeli mülteci, herhangi bir yardım almadan geçimini sağlayabiliyorsa, yani kendi ayakları
üzerinde durabiliyorsa Türkiye’ye uyum sağlamıştır diyebiliriz. Bu durumda, bu uyum kriterini
sağlayan Suriyeli mültecilerin kendi hayat tarzı ve kültürünü tamamen devam ettirmeleri veya
kendi aralarında sosyalleşmeleri problem edilmemelidir. Örneğin iyi eğitim almış ve iyi bir işte
çalışan bir Suriyeli mültecinin tüm arkadaşları Suriyeli olabilir. Oysa daha talepkâr bir uyum
tanımı yapılırsa, bu konu Suriyeli mültecilerin kültürel olarak ev sahibi topluma benzemesi
kriteri etrafında tartışılabilir. Uyuma bu açıdan bakıldığında ise ev sahibi toplumun homojen
olmadığı ve Suriyeli mültecilerin ev sahibi toplumun hangi kültürel öğesine uyum sağlayacağı
problemi ortaya çıkmaktadır. Örneğin, İstanbul’a göç etmiş bir Suriyeli mültecinin Türkiye’ye
uyum sağlamak için alacağı örnek Fatih ilçesi Zeyrek mahallesindeki kültürel hayat mı olacak yoksa Kadıköy ilçesi Moda semtindeki kültürel hayat mı? Bu ve benzeri sorular etrafında
göçmenlerin ve mültecilerin ev sahibi ülkeye uyumuyla ilgili geniş bir literatür oluşmuştur. Bu
çalışmada uyum literatürünün iki önemli ismi olan Han Entzinger ve Renske Biezeveld (2003)
tarafından Avrupa Komisyonu’na yazılmış olan detaylı rapordaki uyum tanımı ve sınıflandırması baz alınmıştır.
Entzinger ve Biezeveld (2003: 8) uyumun kurumsal ve normatif olmak üzere iki boyutu olduğunu söylemektedirler. Kurumsal boyut, göçmenlerin ev sahibi toplumdaki temel kurumlara (eğitim, sağlık, çalışma hayatı vb.) katılımını, normatif boyut ise göçmenlerin ev sahibi
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toplumla kültürel bir uyum yakalamasını ifade eder. Bu iki boyuttan ilkini uyum (integration)
olarak tanımlayan Entzinger ve Biezeveld, ikinci boyutta kast edilenin ise göçmenlerin kendi
kültürlerini geride bırakıp ev sahibi toplumun kültürüne tamamen adapte olmalarını ifade
eden asimilasyon değil kültürleşme (acculturation) şeklinde ifade edilebileceğini söylemektedirler. Entzinger ve Biezeveld’e (2003: 9) göre göçmenler kendi kültürel kimliklerini ve hayat
tarzlarını terk etmeden zamanla ev sahibi toplumun temel birtakım normlarını ve değerlerini
benimsemekte, ev sahibi toplum da göçmenlerin kültüründen birtakım unsurları (özellikle de
moda ve mutfak) alıp kendi hayat tarzlarının bir parçası haline getirebilmektedirler.
Bu iki boyuttan yola çıkarak, Entzinger ve Biezeveld (2003) uyumun gerçekleştiği dört alan
saptamışlardır: (1) sosyoekonomik, (2) kültürel, (3) yasal/siyasal ve (4) ev sahibi toplumun
tutumları. Dördüncü alan uyumun tek yönlü olarak anlaşılmaması gerektiğine işaret etmektedir. Sosyoekonomik alan, uyumun en çok mutabık kalınan yönleri ile ilgilidir. Bunlar çalışma
hayatına katılım ve bunu mümkün kılacak eğitim ve dil yeterliliklerinin sağlanmasıdır. Kültürel
alan ise uyum ile ilgili en tartışmalı alandır. Her ne kadar ev sahibi toplumu bir toplum yapan
ortak norm ve değerlerin olduğunu herkes kabul etse de hem ev sahibi toplum hem de göçmen
toplumlar kültürel olarak homojen değildir. Öte yandan kültürel uyum ile ilgili tartışmalar,
göçmenlerin ev sahibi toplumun kültürünü tamamen benimsemesi gerektiğini savunan asimilasyoncu yaklaşım ile göçmenlerin kendi kültürlerini ve grup kimliklerini muhafaza ederek
yeni toplumlarının bir parçası olabileceklerini savunan çokkültürcü yaklaşım arasındaki geniş
yelpazede sürmektedir. Yasal siyasal alandaki uyum ise bir ülkenin göçmen ve mülteci hukuku çerçevesinde oluşturmuş olduğu vatandaşlığa alma ve oturum izni verme prosedürleri ile
göçmenlere verilen yasal statüler ve hakları kapsamaktadır. Son olarak ev sahibi toplumun
tutumları ile ilgili alan, göçmenlerin yeni geldikleri ülkede dışlanmış ve marjinalize edilmiş hissetmemeleri ve böylece daha gönüllü olarak uyum sağlamaları etrafında şekillenmektedir.
Bu çalışmada, Entzinger ve Biezeveld’in (2003) önerdiği şekliyle uyumun dört alanı üzerinden
Suriyeli mültecilerin İstanbul’a uyumu ve Türk vatandaşların bu konu hakkındaki görüşleri ve
tutumları analiz edilmektedir. Bu çerçevede önce Türk vatandaşlar nezdinde Suriyeli mültecilerin uyumuyla ilgili algılar, tutumlar, görüşler ve öneriler nicel ve nitel görüşme bulguları
etrafında tartışılacaktır. Daha sonra ise Suriyeli görüşmecilerle yapılan nicel ve nitel görüşmelerden edinilen veriler analiz edilerek Suriyeli mültecilerin İstanbul’a uyum seviyeleri ve uyum
için yapılması gerekenler ele alınacaktır.

7.1. Suriyeli Mültecilerin İstanbul’a Uyumu Hakkında Türk Vatandaşların Yaklaşımları
Türk vatandaşlarının Suriyeli mülteciler ile ilgili genel tutumu büyük oranda olumsuzdur. Bu
olumsuz tutumlar yakın zamanda yayınlanmış iki çalışmada da teyit edilmiştir (Erdoğan,
2020; Şar ve Kuru, 2020). İstanbul Göç Araştırması'nın nicel kısmının bulgularına göre her 10
Türkiye vatandaşından ortalama 8’i Suriyeli mültecilerin topluma katkısı ve uyumu hakkında olumsuz fikirlere sahipken, sadece biri Suriyeli mültecilerin İstanbul’a uyum sağlayabildiği
kanaatindedir (Şekil 7.1). Ayrıca, Türk vatandaşlarının %84’ü eğer mümkünse Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri gönderilmesini, %80’i de başka ülkelere gitmelerinin teşvik edilmesi gerektiğini savunmuşlardır (Şekil 7.2). Türkiye’de kalmaları halinde Suriyeli mültecilerle ev sahibi
toplumun sorunsuz bir şekilde yaşayabileceğini düşünenlerin oranı ise sadece %21’dir. Suriyeli
mülteciler ile ilgili politika geliştirirken bu olumsuz tutumların sebeplerini anlamak ve Suriyeli
mültecilere dönük yaygın tepkiyi dikkate almak gerekmektedir. Aksi halde yakın gelecekte sür91
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dürülemez bir durumla karşı karşıya kalınabilir.
İstanbul Göç Araştırması’nın nitel ayağında yapılan görüşmelerde bu olumsuz yaklaşımların
kaynakları ve nasıl temellendirildiği görülebilmektedir. Örneğin 36 yaşında bir erkek görüşmeci
şu ifadeleri kullanmıştır: “Değişebileceklerini sanmıyorum. Onlar değişime çok ayak uydurmak isteyen karakterde olduklarını alamadım ben kendilerinden. Aksine bulundukları ortamı
değiştirmeye çalışıyorlar. Kendilerine uydurmaya çalışıyorlar.” Bir başka görüşmeci ise mahallelerinde yerel halk ile Suriyeli mülteciler arasında “gerginlik değil de soğukluk” olduğunu ve
birbirlerine “sıcak bakmıyor” olduklarını söylemiştir. Kendisine Suriyeli mültecilerin kalmasını
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isteyen var mıdır mahallerinde diye sorulduğunda, “Valla isteyen olduğunu zannetmiyorum
hiç” şeklinde cevap vererek çoğunluğun hissiyatının olumsuz olduğunu açıkça beyan etmiştir.
Öte yandan, özellikle bazı muhtarların meseleye görece daha soğukkanlı yaklaştıkları ve Suriyeli mültecilerin ilk geldikleri dönemlere göre bir hayli uyum sağladıklarını düşündükleri de
görülmektedir. Meselâ Arnavutköy ilçesi muhtarlarından biri ilk zamanlarda Suriyeli mülteciler arasında yardıma muhtaç çok sayıda insan olduğunu, ancak şimdi bu durumun değiştiğini
ifade etmiştir:

Geçinemeyen, çalışanı olmayanlar ya geri gitti ya bir şeyler oldu ama
çalışan, ayakta duran, kirasını ödeyenler kaldı. Aynı Türk vatandaşları
gibi onlar da işe gidiyor geliyor, çalışıyorlar; yiyor içiyor, geziyorlar. Özel
alışverişini yapıyorlar (…) Artık bizim gibi oldular. Kimin Suriyeli kimin
Türk olduğunu anlayamıyorsun yani. Önceden farkına varıyordun; 'Bak
işte şunlar Suriyeli' diyordun.

Başakşehir ilçesi muhtarlarından biri ise bu uyum sağlamanın sadece Suriyeli mültecilerin
sosyoekonomik olarak gelişmesinden değil aynı zamanda Türk vatandaşlarının da Suriyeli
mültecileri tanıdıkça varlıklarına alışmasından, “karşı tarafın öcü olmadığını anlamasından”
kaynaklandığını söylemiştir.
Dolayısıyla derinlemesine mülakat yapılan Türk vatandaşlarının genelinde Suriyeli mültecilerin uyumu ile ilgili olumsuz görüşler varken muhtarlar konuya daha ılımlı yaklaşmaktadır. Yine
de muhtarlarda da birçok konuda olumsuz yaklaşım gözlemlenmiştir. Peki bu şekilde yaygın
olumsuz görüşlerin ve belli derecelerde farklılaşan yaklaşımların sebepleri nedir? Bunları anlayabilmek için Türk vatandaşlarının çeşitli özellikleri ile Suriyeli mültecilerin uyumuyla ilgili
görüşleri arasındaki etkileşimler analiz edilmelidir.
Türk vatandaşlarının birtakım demografik ve sosyoekonomik özelliklerinin Suriyeli mülteciler
hakkındaki görüşleri nasıl etkilediği Şekil 7.3’te görülmektedir. Öncelikle gelir seviyesi düştükçe
Suriyeli mültecilerin İstanbul’a uyum sağlayamadığı görüşü anlamlı bir şekilde yükselmektedir. İşsizlerin %87’si ve hane halkı geliri 2500 liranın altında olanların %82’si Suriyeli mültecilerin uyum sağlayamadığı kanaatindedir (genel ortalama %78). Uyum hakkındaki kanaatlerle
yaş arasında da bir ilişki vardır. En genç yaş grubunda (18-25) olumsuz kanaatler %80 iken,
26-35 yaş aralığında bu oran %72’ye düşmekte, sonra da yaş ilerledikçe doğru orantılı bir şekilde artmaktadır. 51 yaş üstündekilerin %82’si Suriyeli mültecilerin İstanbul’a uyum sağlayamadıklarını düşünmektedir.
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Türk vatandaşlarının hayattan memnuniyet, insanlara güven ve ayrımcılığa maruz kalma dereceleri ile Suriyeli mültecilerin uyumuyla ilgili olumsuz bir kanaate sahip olmaları arasında da
bir ilişki olması beklenebilir. Şekil 7.4’teki yatay eksende soldan sağa doğru gidildikçe hayattan
memnuniyet, insanlara güven ve ayrımcılığa maruz kalma dereceleri artmaktadır. Açıkça görüldüğü gibi İstanbul’da yaşayan Türk vatandaşlarının hayattan memnuniyet seviyesi ile Suriyeli mültecilerin uyum sağlayamadıkları kanaatine sahip olma arasında ters orantılı bir ilişki
vardır. Hayattan memnuniyet seviyesi yükseldikçe Suriyeli mültecilerin uyum sağlayamadıklarını düşünenlerin oranı belirgin bir şekilde azalmaktadır. Hayattan hiç memnun olmayanlarda
bu oran %98 ile zirve yaparken, hayattan memnuniyet derecesi en yüksek olanların %62,9’u
Suriyeli mültecilerin İstanbul’a uyum sağlayamadığı kanaatindedir. Öte yandan, insanlara güven seviyesi yükseldikçe Suriyeli mültecilerin uyum sağlayamadığı fikri azalmaktadır, ancak bu
ilişki hayattan memnuniyet kadar belirgin değildir.
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Hayattan genel olarak memnuniyetsizlikle Suriyeli mültecilere dönük olumsuz tutumlar
arasındaki ilişkiyi Esenyurt ilçesi muhtarlarından biri ekonomik durumdaki kötü gidişat ve
yaşanılan mahallelerin yetersiz imkânları çerçevesinde izah etmiştir. Bu muhtara göre Türklerle
Suriyeli mülteciler arasında esasen ciddi bir gerginlik yoktur. Ancak mahalledeki okul, park vs. gibi
olanakların nüfusa halihazırda yetmezken bir de Suriyeli mültecilerin bunlara ortak olmasının
sonucunda tutumların daha olumsuz hale getirmektedir. Özellikle de ekonomik kriz ortamında
iş bulabilmenin zorlaşması da bu olumsuz duyguların artmasını önemli şekilde etkilemektedir.

Millette memnuniyetsizlik var Suriyeli mültecilerle alakalı. Zaten ülkemizde ekonomik kriz var, millet ancak kendine iş bulabiliyor. Bir de Suriyeli
mülteciler gelince işler daha da daraldı. Bu konuda böyle sıkıntılar var,
böyle itirazlar da var. Ama Suriyeli mültecilerle geçinme konusunda (bir
arada yaşamayı kastediyor) şu anda ciddi bir sorun yok, yani geçiniyorlar. Ama memnuniyetsizlik var. (…) Bazı mahallelerin kendi sorunları da
var tabii. (…) Doğru düzgün bir okulumuz yok. Park hiç yok diyebilirim.
Bir tane ufak bir parkımız var. (…) Şimdi okulun az olduğu bir mahallede
bir sınıfta 60 kişi okula giderse nasıl memnuniyet olur o mahallede?
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Vurgulanması gereken bir diğer nokta tıpkı Türk vatandaşları gibi Suriyeli mültecilerin de homojen bir topluluk olmadığıdır. Suriyeli mültecilerin kendi içindeki farklılıkları Türk vatandaşların uyum meselesine bakışlarını değiştirebilmektedir. Bu konuda özellikle muhtarların gözlemleri dikkat çekicidir. Örneğin eskiden beri Türkiyeli Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı ve önemli bir
Suriyeli mülteci nüfus barındıran Fatih ilçesi muhtarlarından olan görüşmeci, Suriyeli mültecilerin şehirli olanları ve kırsal bölgelerden gelenleri arasında ciddi farklar olduğunu, kırsaldan
gelenlerin İstanbul’a uyum sağlayamadıklarını, Türk vatandaşların olumsuz bakışlarının bu
yüzden kaynaklandığını söylemiştir. Hatta kentli Suriyeli mültecilerin bile kırsaldan gelen Suriyeli mültecilerin yoğun yaşadıkları semtlerde yaşamak istemediğini ve ilk fırsatta bu semtleri
terk ettiklerini aktarmıştır. Ayrıca Suriyeli mültecilerin, Türkmen, Arap ve Kürt olarak üç temel
farklı etnik gruba ayrıldıklarını ve bu grupların birbirlerini hiç sevmediklerini de ifade etmiştir.
Bu muhtar bu etnik farklılıklar meselesinde ayrıca Türkiye’nin Kürtlerinin Suriyeli Kürtleri de
küçük gördüğünün altını çizmiştir.

Şam’dan ya da Halep’ten gelen Arap kökenliler
belli bir süre geliyor. Bir iki ay mahallede ikamet ediyor (…) Bakıyorum iki
ay sonra yoklar orada, gitmişler. Çünkü bölgeye uyum sağlayamıyorlar.
Onlar şehirli. Geldikleri zamanda onlar kendilerini belli ediyorlar zaten.
Şamlı olduğu aleni belli, Halepli olduğu aleni belli. Hem ten olarak hem
oturuşları, kalkışları, hareketleri, tavırları, eğitimli oldukları belli.
Dolayısıyla Suriyeli mültecilerin uyumu hakkında Türk vatandaşların bakışlarını değerlendirirken Suriyeli mültecileri homojen bir topluluk olarak görmemek gerektiğini, Suriyeli mültecilerin
kendi içindeki kültürel ve etnik farklılıklarının hem şehre uyumlarını hem de Türk vatandaşların
Suriyeli mültecilere bakışını etkilediğini akılda tutmak gerekmektedir.

7.2. Uyum Hakkındaki Fikirlerin Oluşumunda Temasın Etkisi
Buraya kadar Türk vatandaşların kendi demografik ve sosyoekonomik değişkenleri çerçevesinde Suriyeli mültecilerin İstanbul’a uyumu hakkındaki fikirleri analiz edildi. Ancak yukarıda
yapılan alıntılarda da görüldüğü gibi ev sahibi toplumun Suriyeli mültecilerle karşılıklı etkileşiminin de uyum konusunda etkili olduğu söylenebilir. Şar ve Kuru’nun (2020) çalışmasında da
Türk vatandaşların Suriyeli mültecilere bakışını etkileyen en temel faktörlerden birinin temas
olduğu tespit edilmişti. İstanbul Göç Araştırması’nda ise temas ile ilgili detaylı analizler yapılmış ve sadece temasın değil, temasın türü ile sıklığının da Suriyeli mültecilere bakışta etkili bir
değişken olduğu sonucuna varılmıştır.
Her şeyden önce, Suriyeli mültecilerin İstanbul’a uyum sağlayıp sağlayamadığı ile ilgili kanaatlerde temas seviyesinin önemli bir etkisi olduğu öngörülebilir. Eğer Suriyeli mülteciler ev sahibi
toplumla uyumsuzsa, onlarla daha çok temas kuranların bunu daha iyi görebilmesi gerekir.
Oysa saha çalışmasının bulguları bu beklentiyi doğrulamamaktadır. Tam tersine, temas seviyesi arttıkça Suriyeli mültecilerin İstanbul’a uyum sağlayamadığı düşüncesi zayıflamaktadır.
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Hatta olumsuz görüş sahiplerinde bile Suriyeli mültecilerle yakın temas kurulması olumlu izlenimlere sebep olabilmektedir. Örneğin 41 yaşındaki bir erkek görüşmeci “Suriyeli mültecileri
neden aldık ve almaya devam ediyoruz açıkçası anlamıyorum” ve “Arkadaşlarım pis olduklarını söylüyor” gibi ifadeler kullanmasına rağmen birebir temas kurduğu bir Suriyeli mülteci
hakkında şu izlenimleri aktarmıştır:

Konuşmaları gayet normaldi, resmen Türkçeyi benden iyi konuşuyor, hatta
mimikler aktı, güldü falan, yalan yok. (…) İnanmadım ben Suriyeli olduğuna bu arada. Cidden inanmadım. 'Kimliğimi vereyim bak' dedi. Cidden de Suriyeli yani ama inanamazsınız. Giyinmesi düzgün yani bizler
gibi giyiniyor, gayet modern görünüşlü.

Dolayısıyla temas şekli ve sıklığının Suriyeli mültecilerin uyumu hakkındaki görüşleri etkilemektedir. Temas seviyesini ölçmek için bu çalışmada üç göstergeye bakılmıştır: (1) Görüşme
yapılan kişinin yaşadığı muhitteki Suriyeli mülteci yoğunluğu, (2) kişinin Suriyeli mültecilerle
karşılaşma sıklığı ve (3) yakın çevresinde görüştüğü bir Suriyeli mülteci olup olmadığı. Şekil
7.5’te bu göstergelerle Suriyeli mültecilerin İstanbul’a uyum sağlayamadığı fikrine sahip olmak arasındaki ilişki sergilenmektedir.
İlk göstergeye göre, yaşadığı muhitte hemen hemen hiç Suriyeli mülteci olmayan kişilerin
%82’si Suriyeli mültecilerin İstanbul’a uyum sağlayamadığı görüşüne sahipken, bu oran Suriyeli mülteci yoğunluğu arttıkça %74’e kadar düşmektedir. Her ne kadar Suriyeli mülteci yoğunluğunun çok fazla olduğu muhitlerde yaşayan kişilerde bu oran bir miktar artarak %76’ya
ulaşmaktaysa da Suriyeli mülteci yoğunluğunun neredeyse hiç olmadığı muhitlerde yaşayanların seviyesine yükselmemektedir.
Benzer bir durum görüşülen kişinin Suriyeli mültecilerle ne kadar sık karşılaştığı sorusuna verdiği cevapla Suriyeli mültecilerin İstanbul’a ne kadar uyum sağladıklarına verdiği cevap arasındaki ilişkide de vardır. Suriyeli mültecilerle karşılaşma sıklığı düşük olanların %81’i Suriyeli
mültecilerin uyum sağlayamadığı kanaatindeyken, karşılaşma sıklığı arttıkça bu oran azalmakta ve çok yüksek sıklıkla karşılaşanlarda %72’ye kadar düşmektedir.
Son olarak, Suriyeli mültecilerle daha aktif bir etkileşim ölçütü olan yakın çevrede görüşülen
bir Suriyeli mülteci olup olmadığı değerlendirildiğinde, Suriyeli mültecilerin İstanbul’a uyum
sağlayamadığını düşünenlerin oranı yakın çevresinde bir Suriyeli mülteci olanlarda %60’a düşerken, olmayanlarda bu oran çok belirgin bir şekilde yükselmekte ve %83’e çıkmaktadır.
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Bu durumda, Türk vatandaşların Suriyeli mülteciler ile ilgili olumsuz kanaatlerinin sadece Suriyeli mülteciler ile karşılaşarak oluşan şahsi tecrübelere değil, daha ziyade üçüncü kişilerden
ve kaynaklardan edinilen dolaylı bilgilere dayandığı iddia edilebilir. Öte yandan doğrudan temasın nerede ve ne şekilde gerçekleştiği de önemli olabilir. Söz gelimi, toplu taşımada gerçekleşen pasif bir temas ile iş yerinde gerçekleşen daha aktif bir temas sonucunda Suriyeli
mülteciler hakkında farklı türden fikirler edinmek mümkündür. Dolayısıyla Suriyeli mültecilerin
İstanbul’a uyumu ile ilgili fikirlerin nasıl oluştuğuna cevap ararken Türk vatandaşların Suriyeli
mülteciler ile temas şekli ve Suriyeli mülteciler hakkında bilgi kaynaklarının neler olduğu da
irdelenmelidir.
Şekil 7.6’da Suriyeli mülteciler ile farklı mekânlarda ve farklı sıklıklarda karşılaşan Türk vatandaşların uyum hakkındaki olumsuz fikirleri karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmada ortaya çıkan
en önemli bulgulardan biri işyerinde, camilerde ve kültürel aktivitelerde karşılaşma sıklığı arttıkça Suriyeli mültecilerin uyumuyla ilgili olumsuz tutumun azalmasıdır. Özellikle işyerindeki
karşılaşma sıklığının artması ile olumsuz fikrin azalması arasındaki istikrarlı bir negatif ilişkinin altı çizilmelidir. Ayrıca camilerde sık karşılaşanların bu konudaki olumsuz fikre sahip olma
oranlarının belirgin bir şekilde ortalamanın altında olduğu da vurgulanmalıdır.
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Şekil 7.7’de görüldüğü gibi, Suriyeli mültecilerin kesinlikle hiç uyum sağlayamadığını düşünenlere, yani Suriyeli mültecilere karşı en sert tutumlara sahip olanlara bakıldığında karşılaşma
mekânı ve sıklığının önemli bir etken olduğu anlaşılmaktadır. Toplu taşımada, mahallede ve
alışverişte karşılaşma sıklığı ile uyum hakkındaki en olumsuz düşünceler arasındaki ilişki birbirine çok benzer bir örüntüde ilerlemektedir. Karşılaşma sıklığı ayda biri geçtikten sonra Suriyeli mültecilerin hiç uyum sağlayamadığını düşünme oranı istikrarlı bir şekilde artmaktadır.
Oysa işyeri ve camilerdeki karşılaşmalarda ise tam tersine bir eğilim söz konusudur.
Dolayısıyla işyeri, camiler ve kültürel aktiviteler gibi aktif etkileşimin söz konusu olduğu mekânlarda Türk vatandaşları ile Suriyeli mültecileri buluşturan çalışmaların yapılması, Suriyeli mültecilerin uyumu hakkındaki olumsuz fikirlerin azalmasına etkili şekilde katkı yapabilir.
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7.3. Uyum Hakkındaki Fikirlerin Oluşumunda Bilgi Kaynaklarının Etkisi
Yukarıda ifade edildiği gibi, Suriyeli mültecilerin uyumu hakkındaki fikirlerin şekillenmesinde
bilgi kaynaklarının neler olduğu da önemli bir faktör olabilir. Suriyeli mülteciler ile ilgili bilgileri
ana akım medyadan alan bir Türk vatandaşı ile sosyal medyadan alan biri arasında farklı tutumlar oluşmasını bekleyebiliriz. İnternet kullanım sıklığı veya haberleri takip etme sıklığının
da etkili olması mümkündür. Suriyeli mülteciler ile ilgili dezenformasyonun yaygınlığı, gerçek
olmayan veya abartılı söylemlerin internette kontrolsüzce yayılması, insanların kulaktan dolma bilgileri birbirine anlatarak olumsuz tutumların yaygınlaşması gibi faktörler Suriyeli mültecilerin uyumu ile ilgili olumsuz yaklaşımları da arttırmaktadır.

Şekil 7.8’de görüldüğü gibi internet kullanma ve haber takip etme sıklığı ile Suriyeli mültecilerin
uyumu hakkında olumsuz fikir edinme arasında bir ilişki yoktur. 1Belirgin olmasa da interneti
haftada 2-3 kere kullananlar interneti daha seyrek kullananlardan ve her gün kullananlardan
daha düşük seviyelerde olumsuz fikre sahiptir. Öte yandan genel olarak siyasi haberleri takip
etmeyenlerin de takip edenlere göre Suriyeli mültecilerin uyumu hakkındaki olumsuz fikirleri
azalma eğilimindedir. Peki internet kullanma ve haber takip etme sıklığı Türk vatandaşlarının
Suriyeli mülteciler hakkındaki olumsuz fikirlerini etkilemiyorsa haber alma kaynakları etkiliyor
olabilir mi? Bu soruya da Tablo 7.1’de kısmen cevap verilmektedir. Öncelikle Tablo 7.1’de görüldüğü gibi, Türk vatandaşları Suriyeli mülteciler ile ilgili haberleri hiç takip etmeme eğilimindedir. Öte yandan, Suriyeli mülteciler ile ilgili haberleri sıkça takip edenlerin ilk adresi televizyonlar, ikinci adresi ise gazetelerin internet sayfalarıdır. Üçüncü sırada ise sosyal medya mecraları
değil arkadaş çevresinden bilgi edinenler gelmektedir.

1
Ayda 1 ya da daha az internet kullananlardaki %100 oranı göz ardı edilebilir çünkü frekans sadece 6’dır,
yani çok düşüktür.
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Tablo 7.1. Türk vatandaşların Suriyeli mülteciler ile ilgili bilgi edinme kanalları ve sıklıkları (Soru:
Türkiye’deki Suriyeli mülteciler ile ilgili haberleri aşağıdaki iletişim kaynaklarının her birinden
ne sıklıkta takip ettiğinizi söyler misiniz? [N: 1235])

İletişim Kaynağı

Takip Sıklığı
Hiç

Çok az

Ara sıra

Sık sık

Gazeteler (Basılı)
Gazeteler (İnternet)

775
516

131
139

133
291

182
281

Televizyonlar

229

48

292

659

Radyolar

963

88

94

62

Facebook

624

158

267

179

Instagram

703

123

235

167

Twitter

932

62

131

100

WhatsApp

807

109

178

132

Youtube

641

147

315

125

Arkadaşlar

317

120

525

269

Türk vatandaşların haber edinme mecraları ve sıklıklarına göre Suriyeli mültecilerin uyumu
hakkında olumsuz fikir edinme oranları Şekil 7.9’da sergilenmiştir. Buna göre, Suriyeli mülteciler ile ilgili haberleri sosyal medya mecralarından daha sık bir şekilde edinenlerin Suriyeli
mültecilerin uyumuyla ilgili daha olumsuz fikirlere sahip olduğu görülmektedir. Bu noktada en
yüksek oran %86,4 ile Suriyeli mülteciler ile ilgili bilgileri sıklıkla WhatsApp’tan edinenlerde,
ikinci en yüksek oran ise %79,3 ile bilgileri Facebook’tan edinenlerde çıkmıştır. Bu iki sosyal
medya mecrası ile ilgili bir diğer ilginç durum ise diğer iletişim kaynaklarından bilgi edinme sıklığı arttıkça Suriyeli mültecilerin uyumu ile ilgili olumsuz yargılar azalma eğilimine girmekteyken, WhatsApp ve Facebook’ta bu oranların yükselmesidir. Ayrıca, diğer sosyal medya mecraları ile karşılaştırıldığında da Suriyeli mülteciler ile ilgili bilgileri WhatsApp ve Facebook’tan
edinenler az da olsa daha olumsuz yargılara sahiptir.
WhatsApp ve Facebook’un aksine diğer mecraların çoğunda bilgilenme sıklığı arttıkça Suriyeli
mültecilerin uyumuyla ilgili olumsuz fikre sahip olma oranları azalmaktadır. Bu durum özellikle
basılı gazete okuyucuları arasında belirgindir. Suriyeli mülteciler ile ilgili haberleri basılı gazetelerden hiç takip etmeyenlerde uyumla ilgili olumsuz fikirler %81,8 seviyesindeyken, bu oran
sıkça takip edenlerde %67,6’ya kadar gerilemektedir. Ancak araştırmaya katılan 1235 kişiden
ancak 182 kişinin Suriyeli mülteciler hakkında bilgi edinmek için sık sık basılı gazetelere baktığını da ifade etmek gerekir. Türk vatandaşların hem genel olarak hem de Suriyeli mülteciler ile
ilgili haberleri edinme kaynağı hâlen büyük oranda ana akım televizyonlardır. Yine de Suriyeli
mülteciler ile ilgili haberleri daha ziyade televizyonlardan edinenlerde uyumla ilgili olumsuz
algının %75’le hâlen ortalamanın (%78) altında olduğunun altı çizilmelidir.
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Türk vatandaşlarla yapılan anketlerde temas arttıkça Suriyeli mültecilerin uyumsuzluğu hakkındaki negatif düşünceler azalsa da derinlemesine görüşmelerde farklı bir tablo ortaya çıkmıştır. Bu görüşmelerde temas kurulan Suriyeli mülteciler arasında olumlu örnekler görüşmeciler tarafından istisna olarak görülmekte, Suriyeli mültecilerin çoğunluğu hakkında ise
olumsuzluklar öne çıkarılmaktadır. Meselâ 70 yaşında erkek bir görüşmeci Türklerle Suriyeli
mülteciler arasındaki farkları sayarken uzun uzadıya Suriyeli mültecilerin çevre temizliği konusunda ne kadar özensiz ve rahat olduklarını anlatmış, bu konuda değişmelerinin mümkün
olamayacağını, ülkelerine gitmeleri gerektiğini söyledikten sonra da bir arkadaşının binasında
3-4 yıldır oturan bir Suriyeli mülteci aile hakkında şu çelişkili ifadeleri kullanmıştır:
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Adamlar kapının önünü bile süpürüyorlar. Bir şişe kapağı bile gördüğü
zaman adam eliyle eğilip alıyor. Öyle temiz insanlar da var. Anlayışlı işte
demek ki onlar.
Suriyeli mülteciler ile pasif temasın özellikle belli durumlarda çok olumsuz izlenimlere yol açtığı
Avcılar’daki bir mahallenin muhtarının aktardığı izlenimlerden de anlaşılmaktadır. Bu muhtara göre Türk ordusu Suriye’nin kuzeyinde operasyonlar yaparken ve şehit verirken Suriyeli mültecilerin İstanbul’da çok rahat bir şekilde gündelik hayatlarına devam etmesi Türk vatandaşlarında kızgınlığa yol açabilmekte ve bu da provokasyona müsait bir zemin oluşturmaktadır:

Bazen çok rahatlar. Bu da bizim Türk milletinin
gözüne batıyor. İşte atıyorum adam bir kenarda mangal yapmış, alkol
alıyor ya da nargile. (…) Nargile içmesin demiyorum tabii ki. Onun özgürlüğüne şey yapma gibi bir lüksümüz yok ama alenen yapmamalılar.
Niye? Bu ülke Suriye’de belki toplamda 100 kadar, belki 100’ün üzerinde
şehit verdi. Bu şehitlerimizin, sokağa çıktığımızda bire bir yakınları var.
Yakınlarından öte bir kan var yani orada. Benim kanımdan olan bir kişi
Suriye’de şehit olunca, Suriyeli birinin burada çok rahat olmasını yediremem. Yanlış mı? Adam nargileyi açmış içiyor. 20’li, 30’lu yaş grubunda
vatandaşlar. Nargileyi çekiyor. Parkta. Halkın kullanmış olduğu sosyal
mekânlarda yapıyorlar. Orada da yapınca işte birileri hemen orada provokatörlük yapıyor. Kışkırtma oluyor.
Suriyeli mültecilerin Fatih veya Bağcılar gibi yoğun nüfuslu semtlerde yaklaşık 8 yıldır yaşamalarına rağmen Türk vatandaşlarla temaslarının hâlen pasif düzeyde seyretmesinin dikkate
değer bir problem olduğu ifade edilmelidir. Bu bir tür temas içinde temassızlık durumudur. Söz
konusu durumu Zeytinburnu ilçesi muhtarlarından biri, “Kimse kimseyle kavga etmiyor, kimse
kimseyle tartışmıyor, kimse kimseyle irtibata da girmiyor” sözleriyle izah etmektedir. Avcılar’da yukarıda belirtilen muhtar ise bu durumu, “Belki paylaşım olmadığından dolayı kavga
vs. olmuyor” şeklinde yorumlamıştır. Suriyeli mültecilerin yoğunlaştığı belli bölgeler olsa bile
henüz tam anlamıyla kümelenme, yani ev sahibi toplumdan izole hayat alanları oluşturdukları
söylenemez. Ancak bu temas içinde temassızlık halinin zamanla kümelenmeye dönüşmesinin
muhtemel olduğunu da söylemek mümkündür.
Kısacası, Türk vatandaşları tarafından yaygın bir şekilde Suriyeli mültecilerin uyum sağlayamayan kişiler olarak görülmesi büyük oranda hayat tarzı farklılıklarından, Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu kriz halinden ve mahallelerin sakinlerine sunduğu olanakların kısıtlı olmasından kaynaklandığı söylenebilir. Ayrıca ev sahibi toplum ile Suriyeli mültecilerin aktif bir
temas halinde olmamaları da önemli bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Raporun bundan
sonraki kısmında Suriyeli mültecilerin uyumunun önündeki engeller ve uyum sağlanması için
yapılması gerekenler hakkında Türk vatandaşlarının bakışları analiz edilecektir.
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7.4. Türk Vatandaşlarına Göre Suriyeli Mültecilerin Uyum Sağlayamama Nedenleri
Türk vatandaşlarına Suriyeli mültecilerin neden uyum sağlayamadıkları sorulduğunda en
büyük etken olarak kültür gösterilmiştir. Şekil 7.10’da görüldüğü gibi çalışmaya katılanların
%86’sı Suriyeli mültecilerin kültürel olarak ev sahibi toplumdan farklı olduğunu ve bu sebeple
İstanbul’a uyum sağlayamadığı kanaatindedir. Kültürel farklılığın ardından uyum sağlamanın
önündeki en büyük engel olarak %82’lik oranla Türkçe bilmemektir. Suriyeli mültecilerin İstanbul’a uyum sağlayamamasının en önde gelen nedenleri olarak kültür ve dilin gösterilmesi Türk
vatandaşlarının uyuma sosyokültürel bir ağırlık verdiğinin işareti olarak okunabilir.
Katılımcıların %81’inin ev sahibi toplumla Suriyeli mülteciler arasında etkileşimin yetersiz olmasını uyumun önünde engel olarak görmesini de Türkçe bilmemek ile birlikte değerlendirmek
gerekir. Yani çalışmaya katkı yapan Türk vatandaşlarına göre Türkçe bilmemek Suriyeli mülteciler ile Türk vatandaşları arasındaki etkileşimi azaltmakta, bu da uyumu engellemektedir. Bu
aslında Türk vatandaşların etkileşime açık olduğu gibi bir izlenim vermektedir. Yani sanki Türk
vatandaşları Suriyeli mülteciler ile etkileşim kurmaya ve onların uyum sağlamasına katkı yapmaya açıkmış ama Suriyeli mülteciler bu teklife kapalıymış gibi bir durum söz konusudur. Türk
vatandaşların %81’inin Suriyeli mültecilerin uyum sağlamaya çalışmamasını uyumun önündeki
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en büyük engellerden biri olarak görmesi de bu çıkarımı doğrulamaktadır. Ancak Suriyeli mültecilerin uyum ile ilgili görüşlerinin analiz edildiği kısımda da görüldüğü gibi Suriyeli mülteciler
ev sahibi toplumun kendileri ile etkileşime kapalı olduğu kanaatine sahiptirler. Ayrıca Türk vatandaşlarla yapılan derinlemesine görüşmelerde de ev sahibi toplumun Suriyeli mülteciler ile
etkileşime büyük oranda kapalı olduğu, hatta Suriyeli mültecilerin Türkçe öğrenmelerinin bile
bu etkileşimin sağlanması açısından yeterli olmayacağı şeklinde beyanlara sıkça rastlanmıştır.
Örneğin Kağıthane’de yaşayan 37 yaşında bir kadın şu ifadeleri kullanmıştır:

Meselâ ben şu an İngilizce öğrenmekte çok zorluk çekiyorum. Onlar da
gelip de Türkçe öğrenmekte zorluk çekerler yani öğrenemezler. Sadece
yeni doğan çocukları falan anca bizim kültürümüzü kavrayabilir ama
diğerleri kavrayamaz. Gitseler daha rahat edeceğiz. Onlara ait bir yer
yapsak, bu sefer çoğala çoğala Türkleri geçecekler. Bir an önce savaş biter de herkes yerine yurduna yerleşir. Suriyeli mültecilerin kalmasını hiç
kimse istemiyordur. Maddi veya manevi açıdan hiç kimse istemiyordur.
Kısaca, Türk vatandaşlarının büyük çoğunluğu Suriyeli mültecilerin İstanbul’a uyum sağlayamadığını, bunun büyük oranda Suriyeli mültecilerin kültüründen ve Türkçe bilmemelerinden
kaynaklandığını, bunlardan dolayı iki toplum arasındaki etkileşimin yeterli düzeye ulaşamadığını ve Suriyeli mültecilerin de uyum sağlamak için çaba sarf etmediği kanaatindedir. Türk
vatandaşlarına göre Suriyeli mülteciler İstanbul’a uyum sağlayamıyorsa bunun sebebi büyük
oranda Suriyeli mültecilerin sosyokültürel özellikleridir.
Uyumun önündeki sosyokültürel engeller yanında sosyoekonomik, yasal ve ev sahibi toplumun
göçmenlerle ilgili tutumlarından kaynaklanan sebepler de olabilir. Bu araştırmanın bulgularına göre bu tür sebepler Türk vatandaşlarına göre sosyokültürel engellerden daha az önemlidir. Örneğin, Suriyeli mültecilerin eğitim seviyelerinin düşük olması ve mesleki becerilerinin
yeterli olmaması gibi sosyoekonomik etkenlerin problem olarak gösterilmesi oranı sırasıyla
%77 ve %68’dir.
Türk vatandaşlarından veya Türkiye’nin yapısal şartlarından ve yasal düzenlemelerinden
kaynaklanan birtakım etkiler ise ancak daha önemli olarak görülen ve Suriyeli mültecilerden
kaynaklanan ilk altı sebebin arkasından gelmektedir. Meselâ Suriyeli mültecilerin ayrımcılık
görmesi veya medyadaki negatif dil Türk vatandaşların %61 ve %66’sı tarafından uyumu engelleyen faktörlerden sayılmıştır. Suriyeli mültecilerin yasal statüsü olan “geçici koruma” hali
ise katılımcılar tarafından uyumun önündeki engeller arasında son sırada gösterilmiştir.
Türk vatandaşları tarafından Suriyeli mültecilerin uyum sağlayamamasının önünde engel
olarak gösterilen faktörleri sosyoekonomik, sosyokültürel, yasal ve ev sahibi toplumdan kaynaklanan engeller olarak dört gruba ayırarak analiz etmek mümkündür. Bu grupların ilk ikisi
Suriyeli mültecilerden, diğer ikisi ise ev sahibi toplumdan kaynaklanan engellerdir. Raporun
devamında Türk vatandaşların çeşitli özellikleri ile bu faktörlerin ilişkisi çerçevesinde kimlerin,
hangi sebeplerle, hangi faktörleri daha büyük engeller olarak gördüğü analiz edilecektir.
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Sosyokültürel engeller olarak kültür, yetersiz etkileşim ve uyum sağlama yönünde yetersiz
çaba, sosyoekonomik engeller olarak dil, yetersiz eğitim ve yetersiz mesleki beceri, ev sahibi
toplumdan kaynaklanan engeller olarak da medyadaki olumsuz imaj, iş imkânlarının dar olması, Türkiye’de Suriyeli mültecilere yönelik eğitim olanaklarının yetersiz olması ve ayrımcılık
bir arada değerlendirilmiştir. Son olarak, Şekil 7.10’da yasal engeller sınıflandırmasına girebilecek tek faktör Suriyeli mültecilerin yasal olarak geçici koruma statüsünde olmalarıdır.
Tablo 7.2’de görüldüğü gibi Suriyeli mültecilerin uyum sağlayamamasının önündeki engeller
arasında Türk vatandaşlarının öncelediği kategori %82,6 ile sosyokültürel engellerdir. Suriyeli
mültecilerden kaynaklanan sosyoekonomik engeller ise %75,6 ile ikinci önemli kategori olarak öne çıkmaktadır. Türkiye’nin yapısal şartlarından veya ev sahibi toplumun tutumundan
kaynaklanan faktörler ise Türk vatandaşları tarafından Suriyeli mültecilerden kaynaklanan
sosyokültürel ve sosyoekonomik engellerden çok daha geride oranlarda uyuma mâni olarak
telaffuz edilmiştir.

Tablo 7.2. Suriyeli mültecilerle ve yerel toplum arasındaki uyumunun önündeki engellerin
sınıflandırılması ve Türk vatandaşların bakışı (%)

Suriyeli
Mültecilerden
Kaynaklanan
Engeller

Türkiye’den
Kaynaklanan
Engeller

Sosyokültürel
Engeller
Sosyoekonomik
Engeller

Ev Sahibi
Toplumdan
Kaynaklanan
Engeller
Yasal Engeller

Kültür
Etkileşim Kurmama

86
81

Çaba Göstermeme

81
82

Dil
Yetersiz Eğitim
Yetersiz Mesleki Beceri
Medyadaki Olumsuz İmaj
İş İmkanlarının Dar Olması
Eğitim Olanaklarının Yetersiz
Olması
Ayrımcılık
Geçici Koruma Statüsü

77
68
66
65
65
61
55

82,6

75,6

64,2

55

Suriyeli mültecilerin ev sahibi toplumla kültürel uyumsuzluğundan duyulan rahatsızlık derinlemesine görüşmelerde ve odak gruplarda da çok açık bir şekilde öne çıkmıştır. Meselâ 70
yaşında bir erkek görüşmeciye Suriyeli mülteciler ve Türkler arasındaki farklar sorulduğunda
“Çok fark var aramızda. Yaşam şekli olsun, giyim-kuşam şekli olsun, temizlik bakımı olsun. (…)
Bayağı bir fark var yani, öyle ufak tefek de değil" diyerek cevap vermiş ve bu farkların kapatılamayacağını ifade edip, çözüm olarak, “Onların gitmesi lazım” önerisini sunmuştur. Diğer
görüşmecilerin hemen hemen hepsi Suriyeli mültecilerin yaşam tarzı farklılıklarını anlatırken
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daha spesifik olarak, “Çok yüksek sesle konuşan insanlar,” “Gittikleri her yere nargile getiren
insanlar”, “Bulundukları ortamı kirletiyorlar”, “Aşırı tacizkâr bakıyorlar”, “Çok kalabalık yaşıyorlar”, “Çok yağlı ve çok kokulu, baharatlı yemekler yapıyorlar”, “Bir-iki ay aynı kıyafeti giyiyorlar, yıkanmıyorlar, pasaklılar”, “Evden bir koku çıkıyor anlatamam, (…), “Bedevi kültürü var”
gibi ifadeler kullanmıştır. Bu tür ifadeler derinlemesine mülakatlarda birçok görüşmeci tarafından benzer şekillerde kullanılmıştır. 36 yaşındaki bir erkek görüşmeciye Suriyeli mültecilerin
Türkiye’ye herhangi bir kültürel katkı sağlama potansiyelleri var mıdır diye sorulduğunda şu
cevabı vermiştir: “Tamamen çevre kirliliği sağlıyorlar. Nargileyi alıp Avcılar sahilde nargile içmek saçmalık. Gittiğin her yere nargile götürmek bir kültürel zenginlik olamaz.”
Suriyeli mültecilerden bazılarına tanınan sosyal yardımların özellikle düşük gelir grubu arasında rahatsızlığa yol açtığının da altı çizilmelidir. Bu yardımların tüm Suriyeli mültecilere yapıldığı ve Türk vatandaşlarının vergilerinden verildiği gibi yanlış bilgiler oldukça yaygındır. Örneğin 44 yaşında işsiz bir erkek görüşmeci kendi tecrübesi üzerinden bu konudaki kızgınlığını şu
şekilde aktarmıştır:

Küçükçekmece Kaymakamlığı'na işsiz kaldığım zaman gidiyorum, (…)
yardım başvuru yerine. Adamlara öyle bir yer yapmışlar ki, stant
yapmışlar onların bölümleri ayrı. Yani senden benden daha iyi
ağırlanıyorlar orada. En son ikinci ayın 5’inde gittim kaymakamlığa
başvurmaya. (…) Birkaç sıra yeri vardı. Onların yeri ayrı olduğu için
onların işi görülüyor bizim Türklerin olduğu yerde uzun bir sıra orada
görülüyor. İkinci ayın 5’inden beri başvurmuşum, ne gelenim var ne
gidenim var, ne arayanım var ne soranım var. 2016’da kaymakamlığa
yine gittim başvurmak için. 2016 veya 2017 o civarlar. Ama öyle böyle
bir kalabalık yok içeride, gerçi o zamanlar daha çoktu. Bir Türk kadın,
Suriyeli bir kadınla konuşuyor, ben duyuyorum. Türk kadın, 'Siz niye
geldiniz?' diyor. 'Vallaha' diyor Suriyeli kadın, bir acayip konuşuyor.
'Vallaha benim maaşımı kesmişler, niye kesmişler acaba onu sormaya
geldim' diyor. Türk kadın diyor ki 'Ben aylardır gelip gidiyorum, bana
para vermiyorlar yani senin paran kesmiş çok mu?' diyor. Benim paramı
niye kesiyor bunlar? Ben ne yaptım ki? Ben onun için geldim' diyor.
Kadının parası kesilmiş diye kadın oraya geliyor ama biz gidip geliyoruz
veya bizim vatandaş ama ses seda yok.
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Bu alıntıdan da anlaşıldığı gibi özellikle ekonomik şartlardan memnuniyeti düşük olan Türk vatandaşlar ihtiyaç sahibi Suriyeli mültecilere sunulan olanaklardan rahatsız olmakta ve bu rahatsızlıkları Suriyeli mültecilerin İstanbul’a uyum sağlayamadığı yönündeki eleştirilerini arttırmaktadır.
Ev sahibi ülkenin yapısal şartları veya ev sahibi toplumun birtakım özellikleri de göçmenlerin
uyumunu kolaylaştırabilir veya zorlaştırabilir. Bu araştırmada söz konusu faktörlerden dört
tanesi Türk vatandaşlarının dikkatine sunulmuştur. Bunlar iş imkânlarının yetersiz olması, eğitim olanaklarının yetersiz olması, Suriyeli mültecilere dönük ayrımcılık ve medyadaki olumsuz imajdır. Bu faktörlerin ilk ikisi Türkiye’nin sosyoekonomik şartlarıyla ilgili iken diğer ikisi ev
sahibi toplumun Suriyeli mülteciler ile ilgili tutumları hakkındadır. Yukarıda da ifade edildiği
gibi Türkiye’nin yapısal durumundan ve Türk vatandaşlarının tutumlarından kaynaklanan bu
faktörlerin uyum çerçevesinde sorunsallaştırılma oranı Suriyeli mültecilerden kaynaklanan
faktörler kadar önemli görülmemektedir. Türk vatandaşlarının %66’sı medyadaki olumsuz
imajı, %65’i iş imkânlarının dar olmasını, %65’i eğitim olanaklarının yetersiz olmasını, %61’i de
ayrımcılığı uyumun önünde engel olarak görmüştür. Ancak Suriyeli mülteciler ile ilgili yaygın
olumsuz kanaatler düşünüldüğünde Türk toplumunda her 10 kişiden ortalama 6 veya 7 kişi
tarafından Suriyeli mültecilerin İstanbul’a uyum sağlayamamasında Türkiye’den kaynaklanan
engellere işaret etmesi azımsanmayacak bir orandır.
Daha önce ifade edildiği gibi Türkiye’nin göçmenler ve mültecilerle ilgili hukuksal düzenlemeleri çok hızlı gelişen Suriyeli mülteci akışına cevap verecek durumda olmadığı için Suriyeli mültecilere özel bir yasal statü oluşturma ihtiyacı hasıl olmuştur. “Geçici koruma” olarak adlandırılan bu statü adından da anlaşılacağı üzere Suriyeli mültecilere sunulan bu statünün geçici
olduğunu ifade etmektedir. Statünün amacı Suriye’deki güvensiz ortam sona erene kadar
Suriyeli mültecilere Türkiye’de güvenli bir koruma sağlamaktır. Bu statü her ne kadar Suriyeli
mültecilerin önemli birtakım ihtiyaçlarını karşılasa da Türkiye’deki gelecekleriyle ilgili bir belirsizlik barındırdığı için ev sahibi topluma uyum sağlamaları yönünde bir engel de teşkil edebilir.
Bu yasal statünün ne derece bir engel teşkil ettiği sorulduğunda Türk vatandaşlarının %55’i
geçici koruma statüsünün uyumun önünde bir engel olduğunu ifade etmiştir. İlk bakışta geçici
koruma statüsünün diğer engellere göre Türk vatandaşları tarafından daha az önemsendiği izlenimi oluşmaktadır. Yine de Türk vatandaşlarının kendilerini doğrudan ilgilendirmeyen
ve kamusal tartışmalarda diğer konular kadar gündem olmayan bir yasal statüyü Suriyeli
mültecilerin uyumuyla ilgili %55 oranında sorunsallaştırmaları azımsanmamalıdır. İstanbul’da
yaşayan ev sahibi toplumun çoğunluğu “geçici koruma” statüsü olarak adlandırılan bu yasal
düzenlemenin yaklaşık 7 yıldır Türkiye’de yaşayan ve yakın zamanda dönmeleri inandırıcı olmayan Suriyeli mültecilerin topluma uyum sağlamasına yardımcı olmadığı kanaatindedir.

7.5. Türk Vatandaşlarına Göre Suriyeli Mültecilerin Uyumu İçin Yapılması Gerekenler
Türk vatandaşlarına Suriyeli mültecilerin İstanbul’a uyum sağlamaları için ilk üç öncelik ne
olmalıdır diye sorulduğunda uyumun önündeki engellere verilen cevaplarla paralel önerilerin
öne çıktığı görülmektedir. Daha önce Şekil 7.11’de gösterildiği gibi Türk vatandaşların %86’sı
kültürü, %82’si de Suriyeli mültecilerin Türkçe bilmemesini uyumun önündeki en büyük iki engel
olarak teşhis etmişti. Tablo 7.3’te ise Türk vatandaşlara göre Suriyeli mültecilerin İstanbul’a
uyum sağlaması için yapılması gerekenler birinci, ikinci ve üçüncü öncelikler olarak sıralanmıştır. Görüldüğü gibi Türkçe konuşabilmek Türk vatandaşların %44’ü tarafından birinci öncelik,
%17’si tarafından da ikinci öncelik olarak tercih edilmiştir. Türk kültürünü ve sosyal hayatını iyi
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bilmek ise İstanbul’daki Türk vatandaşların %19’u tarafından birinci öncelik, %27’si tarafından
ikinci öncelik olarak sunulmuştur. Yani Suriyeli mültecilerin uyum sağlayabilmesi için katılımcıların öne çıkardığı ilk şart açık farkla Türkçe konuşabilmek, ikinci şart da yine açık farkla Türk
kültürü ve sosyal hayatını iyi bilmektir. Dolayısıyla Türk vatandaşlarına göre uyum büyük oranda göçmenlerin dile ve kültüre adaptasyonu anlamına gelmektedir. Buradan Türk toplumunun
uyumla ilgili çıtasının bir hayli yüksek olduğu çıkarımı yapılabilir. Göçmenlerin ev sahibi toplumun dilini bilmeleri uyumun asgari gereği olarak sayılabilir, ancak Suriyeli mültecilerin uyumu
için Türk vatandaşlarının ilk aklına gelen kriterlerden birinin Türk kültürü ve sosyal hayatını
iyi bilmek olması dikkate değer bir bulgudur. Ayrıca, Türk arkadaşı olmak kriterinin uyum gerekliliklerinde en son sırada gösterilmesi bu bulgunun ilginçliğini arttırmaktadır. Göçmenlerle
ilgili çalışmalarda ev sahibi toplumla kaynaşmanın en önemli ölçütlerinden biri olan arkadaşlık
yapmanın bu kadar az önemsenirken kültürel ve sosyal hayatı iyi bilmenin en çok önemsenen
şartlardan biri olmasını nasıl yorumlamak gerekir?
Derinlemesine mülakatlara bakıldığında bu soruya birtakım cevaplar bulmak mümkündür.
Öncelikle, daha önce de ifade edildiği gibi Türk görüşmecilerde Suriyeli mülteciler ile ilgili yaygın bir olumsuz tutum vardır ve bu olumsuzluk Türk vatandaşların İstanbul’daki sınırlı imkânları Suriyeli mültecilerle paylaşmaktan kaynaklanan memnuniyetsizliklerden beslenmektedir.
Suriyeli mültecilerin Türkiye’de kalıp ev sahibi topluma entegre olması arzu edilen bir seçenek
değildir. Ancak eğer Suriyeli mülteciler kalacaklarsa ev sahibi toplumu rahatsız eden hayat
tarzlarını değiştirmeleri beklenmektedir. Türkçe bilmek ise Suriyeli mültecilerin Türkiye’de kalmasına kesinlikle karşı olanların bile mutlaka gerekli gördüğü bir uyum şartıdır. Örneğin 41
yaşındaki erkek bir görüşmeci “Eğer kalacaklarsa her şekilde Türkçe öğrenmeleri gerekiyor,
çünkü bana küfür mü ediyor ben bunu anlamıyorum. Ama bilseler bile bence Türkçe konuşmak işlerine gelmez. Kendi aralarında konuşuyorlar zaten sürekli. (…) Tamam kalacaklarsa dil
öğrensinler. Ama sonuç itibariyle hiçbir şey öğrenmesinler, bu ülkeyi terk etsinler. Ben başka
bir şey istemiyorum" diyerek bu hissiyatı dile getirmiştir. Benzer şekilde 39 yaşında erkek bir
görüşmeci de önce “Türkçe fazla konuşamıyorlar. (…) O yüzden insana farklı geliyor. Isınamıyoruz.” demiş, sonra da dil öğrenseler nasıl olur, ilişkileriniz düzelir mi sorusuna, “Yok, dil de
önemli değil. Dil değil de şimdi yabancı bir ülkeden geldikleri için istemiyoruz. Dilden dolayı
değil yani. Dil öğrenseler bile gitsinler bizim ülkemizden. Yabancı sonuçta” şeklinde cevap vermiştir.
Türkçe öğrenme konusunda birçok görüşmeci Suriyeli mülteci çocukların artık bir sorunu kalmadığını ifade etmiştir. Meselâ Fatih ilçesi muhtarlarından biri başlarda çekingen olan çocukların, okula gidip Türkçeyi öğrendikten sonra bu sorunu aştıklarını, mahalledeki diğer çocuklarla birlikte vakit geçirdiklerini, muhtarlığa geldiklerinde dil bilmeyen annelerine yardım
ettiklerini aktarmıştır. Bağcılar ilçesi muhtarlarından biri ise, “Gençler maşallah kendilerini
yetiştirdiler. (…) Arapça bilenlerin yanında genelde 8-10 yaşında çocuklar oluyor ama bunlar
da artık öğrendiler diyebiliriz. Gençler zaten okullara gidiyor. Büyükler de onlar da artık yavaş
yavaş dil kursuna gidiyorlar Türkçe kursu alanlar da var.” Fatih’te ikamet eden 56 yaşındaki
bir erkek görüşmeci ise küçük yaşta Türkiye’ye gelen, burada okula giden, Türkçeyi anadil gibi
öğrenen çocuklar sebebiyle birçok Suriyeli mülteci ailenin burada kalmaya devam edeceği öngörüsünde bulunmuştur.
Görüşmeciler ayrıca çocuklar kadar olmasa da erkeklerin de büyük oranda Türkçe konuşabildiğini, ancak kadınların Türkçe öğrenmediğini veya bilseler bile etkileşim kurmadıklarını ve
içe kapanık olduklarını ifade etmiştir. Fatih’teki bir mahalle muhtarına göre “kadınların içine
kapanık” olması ve “Türkçe öğrenmeyi özellikle reddetmeleri” uyumun önünde en ciddi problemlerdir. Bu noktada muhtar kadınlara dönük eğitim ve sosyal uyum çalışmaları yapılmasını
önermektedir. Bu tür eğitimlerde Türkçeye öncelik verilmesi gerektiği birçok görüşmeci ta109
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rafından dile getirilmiştir çünkü gidilen ülkenin dilini öğrenmek göçmenlerin o ülkeye adapte
olma isteklerinin en net göstergesi olarak kabul edilmektedir. Örneğin 55 yaşındaki bir erkek
görüşmeci, “Sokakta neredeyse Türkçe konuşan insan yok. Her tarafta Arapça tabelalar. Bu
insanlar buraya adapta olmaktan ziyade burayı kendilerine adapta etmeye çalışıyorlar” diyerek bu durumdan rahatsızlığını dile getirmiş ve bunu “Misafir olarak geldiğin yerde ev sahibi
gibi davranmak” olarak tanımlamıştır.

Tablo 7.3. Suriyeli mültecilerin uyum sağlayabilmesi için yapılması gerekenler (Türk vatandaşların
ilk 3 önceliği-%)
Uyum için yapılması gerekenler

1. öncelik

2. öncelik

3. öncelik Toplam

Türkçe konuşabilmek

44

17

9

70

Türk kültürünü ve sosyal hayatını iyi bilmek

19

27

15

61

Vergi ödemek

17

13

18

48

Türkiye’de eğitim görmüş olmak

4

15

15

34

Askerlik yapmak

4

7

7

18

Türkiye’de iş sahibi olmak

3

7

11

20

Vatandaş olmak için gerekli koşulları yerine
3
getirmek / Vatandaş olmak

4

10

Yeterli bir gelir seviyesine sahip olmak

2

4

6

12

Türk arkadaşları olmak

1

3

4

8

17

Şekil 7.11’de de açıkça görüldüğü gibi Türk vatandaşları için uyumun birinci kriterinin Türkçe
bilmek olması üzerinde en çok mutabık kalınan kanaattir. Uyumun ikinci önceliği ne olması
gerektiği konusunda da “Türk kültürü ve sosyal hayatını iyi bilmek” kriteri diğerlerine göre
belirgin bir şekilde öne çıkmaktadır. Üçüncü önceliğin ne olacağı konusunda ise kriterler arasında daha dengeli bir dağılım olmuştur. Dil bilmek ve Türk kültürüne aşina olmak kriterlerinin
ardından en çok öne çıkan konu vergi ödemektir. Türk vatandaşlarının %17’si Suriyeli mültecilerin vergi ödemesini birinci öncelik olarak, %13’ü ikinci, %18’i de üçüncü öncelik olarak işaret
etmiştir. Ayrıca bu kriterin üçüncü öncelikte ilk sırada olması da not edilmelidir. Türk toplumun
yaklaşık yarısının, vergi ödemeyi uyum için ilk üç kriterden biri olarak sunması muhtemelen Suriyeli mültecilerin Türkiye ekonomisine yük oldukları ve vergi ödemeden işletme açabildiklerine
dair yaygın kanaatten kaynaklanmaktadır. 44 yaşındaki bir erkek görüşmecinin şu ifadeleri
Türk vatandaşlarının bu konudaki yaygın bir görüşünü dillendirmektedir:

Adamlar dükkân açıyor, vergi vermiyor. Birebir ben görmedim ama benim çevremde herkes öyle söylüyor. (…) Böyle saçma bir şey mi var? Bir
yanda adam iki kuruş para kazanacak, vergisini verecek devletine. Öbür
adam (Suriyeli mültecileri kastediyor) benim sırtımdan geçinecek, vergi
vermeyecek.
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Suriyeli mültecilerin vergiden muaf olarak işyeri açtıkları düşüncesi Türk vatandaşları tarafından Suriyeli mültecilerin kendilerinden öncelikli ve ayrıcalıklı oldukları hissine sebep olmaktadır. Örneğin 39 yaşındaki bir erkek görüşmeci, 'Onlar öncelikli biz geri plandayız. Vergi veren
biziz, vergiden faydalanan onlar. Bu kadar basit. (…) Bu ülkeye vergi vermeyen, bir faydası
olmayan insanların hiçbiri kalmasın, gitsinler' diyerek bu yaygın hissiyatı aktarmıştır. 40 yaşında bir erkek görüşmeci ise 'Türkiye’nin bütün kamu kaynaklarını sömürüyorlar kemiriyorlar'
şeklinde bu rahatsızlığı ifade etmiştir.
Vergi ödemenin ardından öne çıkan bir diğer uyum kriteri ise Türkiye’de eğitim görmektir. Her
ne kadar Türk vatandaşlarının sadece %4’ü Suriyeli mültecilerin eğitim görmesini ilk öncelik
olarak gösterse, ikinci ve üçüncü öncelik olarak gösterilme oranı yüksektir. Öte yandan, sosyoekonomik uyumun en önemli kriterlerinden biri olan çalışmak veya yeterli bir gelir seviyesine
sahip olmak ilginç bir şekilde Suriyeli mültecilerin uyumu için öncelikli olarak gerekli görülmemektedir. Vergi ödemek ve askerlik yapmak gibi vatandaşlık ödevi mahiyetindeki kriterlerin
iş bulmak veya yeterli gelir seviyesine sahip olmak gibi topluma yük olmadan yaşayabilmek
anlamına gelebilecek kriterlerden daha öncelikli olarak vurgulanması, bu çalışmanın ilginç bulgularından biridir. Burada da yine Suriyeli mültecileri topluma yük olarak gören ve Türkiye’de
misafir edilmelerinin bedelini vergi vererek veya askerlik yaparak ödemelerini isteyen bir yaklaşımın mevcut olduğuna işaret etmektedir.
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Suriyeli mültecilerin uyum sağlayabilmesi için yapılması gerekenlerin gerçekleşebilmesi için
özel birtakım desteklere ihtiyaç olduğu açıktır. Dil öğrenmek, kültürel ve sosyal hayata sağlıklı
katılım gerçekleştirmek ve eğitim almak gibi ihtiyaçları Suriyeli mültecilerin kendi imkânları ile
karşılayabilmesi gerçekçi değildir. Bu desteğin Suriyeli mültecilere nasıl verilebileceği cevaplaması zor bir sorudur. Çünkü Şekil 7.12’de görüldüğü gibi Türk vatandaşların %56’sı devlet tarafından Suriyeli mültecilere yardım yapılmasına karşıyken, sadece %24’ü bunu desteklemektedir. Ancak diğer birtakım sorulara verilen yanıtlar bu konuda görece iyimser bir bakış açısı
sunmaktadır. Türk vatandaşların %67’si ihtiyaç sahibi Suriyeli mültecilere yardım yapılmasını
desteklemektedir. Dolayısıyla burada ikircikli bir tutum söz konusudur. Bir yanda Suriyeli mültecilere yardım yapılmasını istemeyen, ama diğer yanda ihtiyaç sahibi Suriyeli mültecilere yardım yapılmasına daha yüksek oranlarda destek veren bir çoğunluk vardır.
Bu yardımların sivil toplum kuruluşları aracılığı ile yapılması hakkında ise Türk vatandaşları kararsız gibidir. Ankete katılanların %34’ü sivil toplum kuruluşlarına Suriyeli mültecilerin uyumu
için kaynak aktarılmasını desteklerken, %39’u karşı çıkmaktadır. Sivil toplum kuruluşlarının
geleneksel göç ülkelerinde göçmenlerin uyumu için önemli işlevler üstlendikleri düşünüldüğünde bu yöntemin nasıl kullanılabileceği Türkiye için de kritik bir soru olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada da gri alana düşen, yani kararsız olanların tutumunu ne yöne değiştireceği
önem kazanmaktadır. Şekil 7.12’de görüldüğü gibi Türk vatandaşlarının %24’ü sivil toplum kuruluşlarına kaynak aktarımı konusunda kararsızdır. Devletin Suriyeli mültecilere yardım yapmaması konusunda da %18 oranında kararsız vardır. Bu dikkate değer orandaki kararsızlar,
Suriyeli mültecilerin uyumunun önemli bir “ihtiyaç” olduğu anlatılabilirse ikna edilebilir gibi
görülmektedir.

Bu yönde çabaların gerçekleşebilir olduğu konusunda iyimser birtakım bulgular da vardır. Suriyeli mültecilere dönük eğitim destekleri hakkında Türk vatandaşlarının görüşlerinin sergilendiği Şekil 7.13’te bunun izlerini görmek mümkündür. Özellikle Suriyeli mülteci çocukların formal
eğitim alması ve Türkçe öğrenmesi için desteklenmesi sırasıyla %74 ve %64 oranlarında kabul
görmüştür. Bütün Suriyeli mültecilere, devlet kurumları tarafından Türkçe öğrenme desteği
verilmesine ise Türk vatandaşların %58’i katılmıştır. Dil kurslarına katılımın zorunlu olması
da %60 oranında desteklenmiştir. Hatta Suriyeli mültecilerin Türkiye’ye daha iyi uyum sağlamaları için meslek eğitimi almaları bile Türk vatandaşların %49’u tarafından benimsenen
bir öneri olmuştur. Eğitimle ilgili en çok karşı çıkılan öneri Suriyeli mülteci çocukların Arapça
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eğitim alabilmeleridir. Çocuklara Arapça öğretilmesi çokkültürcü politikalar kapsamında anadilde eğitim hakkı olarak değerlendirilebileceği gibi Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri döneceği beklentisi etrafında bir politika olarak da düşünülebilir. Her halükârda bu öneriye bile Türk
vatandaşların %42’si olabilir derken, %40’ı karşı çıkmıştır. Kısacası, Arapça eğitim haricinde
mesleki eğitim de dâhil olmak üzere Suriyeli mültecilerin İstanbul’a sosyoekonomik uyumunu
ilerletecek eğitim desteği önerilerine, Türk vatandaşların yarısı hatta daha fazlası destek vermiştir.
İstanbul’daki bazı ilçe belediyelerinin bu yönde çeşitli girişimleri vardır. Örneğin Fatih Belediyesi’nin çabalarından bahseden Fatih ilçesine bağlı mahallelerden birinin muhtarı girişimlerin
pek de verimli olmadığını aktarmıştır:

Biz bunlarla ilgili bir çalışma yaptık. Bu kadar Suriyeli var Fatih’te,
bunlarla ne yapabiliriz diye kafa yorduk. Bu bağlamda bunların bir tane
platformları var, yani 30 küsür dernekleri vardı Fatih’te. O platformun
başkanını aldık, konuştuk ettik. Tabii istedikleri bazı şeyler var, işte
toplantı yapabilecekleri yer, düğün derneklerini yapabilecekleri yer.
Ama onunla sınırlı kaldı yani. Daha ileriye gidemedik maalesef. Çünkü
dediğim gibi kapalılar. Biz özellikle bu eğitim konusunda çok üsteledik
ama bir yol alamadık. Yoksa İSMEK’in birçok kursu var katılabilirler ama
şey yapmıyorlar.
Bu muhtara hiç mi bir gelişme olmadı diye sorulduğunda ise Suriyeli mültecilerin kız ve erkek
ayırt etmeden bütün çocukları okula gönderdiklerini olumlu bir gelişme olarak aktarmış, savaşta her şeylerini geride bırakan bu insanların ellerindeki tek imkânın eğitim almak olduğunu
ifade etmiştir.
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Suriyeli mültecilerin İstanbul’a sosyokültürel yönden uyumsuzluğunun, Türk vatandaşlarının
en çok dikkat çektiği konulardan birisi olduğu daha önce ifade edilmişti. Uyuma yönelik engeller arasında kültür, %86 oranla ilk sırada işaret edilen faktördür. Ancak Suriyeli mültecilerin
uyumu konusunda neler yapılabileceği Türk vatandaşların dikkatine sunulduğunda, %78,4’ü
Türk kültürü ve yaşayış biçimleri etrafında Suriyeli mültecilerin bilgilendirilmesine, yani devlet kurumlarının kültürel uyum yönünde destek sunmasına katıldıklarını ifade etmiştir. Hatta
Türk vatandaşların %43’ü, Suriyeli mültecilerin kültürü ve adetleri hakkında ev sahibi topluma
bilgi verilmesini bile desteklemiştir. Suriyeli mültecilere yönelik yaygın olumsuz kanaatler göz
önünde bulundurulduğunda, bu oranın yüksek olduğu söylenebilir. Kültürel uyumun iki yönlü bir süreç olduğu, yani göçmenlerin kültürünün belli yönlerine ev sahibi toplumun aşinalık
kazanmasını da içerdiği uyum literatüründe işlenen bir olgudur. Türk vatandaşların iki yönlü
bir süreç olarak kültürel uyuma kapalı olmadıkları Şekil 7.14’te açıkça görülmektedir. Öte yandan, kültür ve yaşayış biçimi konusunda Suriyeli mültecilere eğitim verilmesinin, dil ve formal
eğitim desteği verilmesinden daha yüksek oranda destek görüyor olması, Türk vatandaşların
Suriyeli mültecilerin hayat tarzından rahatsızlığının net bir ifadesi olarak da okunabilir.
Suriyeli mültecilerin daha önce bahsedilen İstanbul’a uyumsuz hayat tarzlarıyla ilgili birtakım
çalışmalar yapılması bazı görüşmeciler tarafından üzerinde durulan konulardan biridir. Bunu
en net şekilde dile getirenlerden biri Fatih ilçesindeki mahallelerden birinin muhtarıdır:

Eğitim çok önemli. Eğitim derken sosyal uyumla
ilgili eğitim. Çocuklar tamam çocuklardan yana bir sıkıntımız yok ama
yetişkinlerin biraz daha uyum sağlaması lazım. Onların kültürleri bizim
kültürümüzden çok farklı. Farklılık orada doğuyor zaten. Diyelim ki bir
binada oturuyorsunuz, onların oturduğu dairedeki ses çok yüksek. Telefonla konuşuyor, bağırarak konuşuyor. Sokakta da öyle yani sokakta
yürürken telefonla konuşuyor adam bağıra bağıra. Yani bunların öğretilmesi lazım. Bunların uyum için çalışılması lazım. (…) Bir el broşürü veya
kamu spotu gibi bir şey olup da belediyelerde, metroda dönüyor ya devamlı bir televizyonda. Öyle bir şey hazırlansa bunlarla ilgili iyi olur. Tabii
soft olarak, birdenbire baskıcı bir şekilde değil de ortaklaşa bir çalışma
yapılsa. Sosyal uyum çok önemli.

Ancak yine de yaygın yaklaşım bu yönde aktarılacak kaynakların boşuna olacağı şeklindedir. Bu
tür yaklaşımlara tipik bir örnek olarak Esenyurt’ta yaşayan 52 yaşındaki bir kadın görüşmeci
ile geçen konuşma aktarılabilir. Suriyeli mültecilerin uyum sağlaması için kaynak aktarılsa ve
çeşitli çalışmalar yapılsa nasıl karşılayacağı sorulan görüşmeci, "İşe yaramaz diye düşünüyorum. Hiçbir zaman uyum sağlamazlar. (…) Zaten belli yani, ne kural tanıyorlar, uyardığın halde
bile umursamıyorlar. Zannetmiyorum hiçbir şekilde, 20 sene de geçse uyum sağlamazlar diye
düşünüyorum" şeklinde cevap vermiştir. Öte yandan, Esenyurt’ta ikamet eden 39 yaşında bir
erkek görüşmeci Suriyeli mültecilerin eninde sonunda uyum sağlayacağını, yanlış davranışlar
sergilediklerinde mutlaka ev sahibi toplum tarafından uyarılmaları gerektiğini söylemiştir. Ancak aynı görüşmeci Suriyeli mültecilerin uyum sağlamaları için devletin kaynak aktarmasına
karşı olduğunu da ifade etmiştir.
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Son olarak, Suriyeli mültecilerin uyum sağlamasını teşvik etmek için bir takım yasal düzenlemeler yapılması hakkında Türk vatandaşların ne düşündüğü önemli bir konudur. Şekil 7.15’e
bakıldığında, ev sahibi toplumun en olumsuz yaklaştığı öneriler, Suriyeli mültecilerin Türkiye’ye yasal uyumu hakkında olanlardır. Suriyeli mültecilerin yasal statüsü olan “geçici koruma” halinin uyum önünde bir engel olduğunu düşünenlerin oranının %55 olduğu daha önce
ifade edilmişti. Yani İstanbul’da yaşayan ev sahibi toplumun çoğunluğu, Suriyeli mültecilerin
yasal statüsünün uyuma katkı yapmadığı, tam tersine uyumu engellediği kanaatindedir. Öte
yandan, Şekil 7.15’te görüldüğü gibi belediyelerde Suriyeli mültecilere yönelik birimler oluşturulması, uyuma katkı yapacağı düşünülen bir düzenleme olarak %53 oranında destek almıştır.
Suriyeli mültecilere karşı ayrımcılığı önlemek için caydırıcı kanunlar çıkarılmasına ise Türk vatandaşların katılma eğilimi %29’da kalmıştır. Fakat destek verip vermeme konusunda ortada
olan %26’nın en azından bu öneriye karşı çıkmaması önemlidir. Son olarak, yerel seçimlerde
Suriyeli mültecilere seçme hakkı verilmesi önerisine Türk vatandaşların %76’sı karşı çıkmıştır.
Çeşitli Avrupa ülkelerinde görülen bu uygulamanın Türkiye için radikal bir öneri olduğu anlaşılmaktadır. Kısacası, Suriyeli mültecilerin topluma uyumu ile ilgili yasal düzenlemelere Türk
vatandaşların tepkisi “yerel seçimlerde seçme hakkı vermek” haricinde makul düzeylerdedir.
Suriyeli mültecilerin uyumu için uygulanabilecek bu politika önerilerinin çoğuna, Türk vatandaşların ciddi bir kesiminin destek vermesi önemlidir. Büyük oranda Türkiye’nin ekonomik du-
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rumu, yükselen işsizlik oranları ve mahallelerdeki okul, park vs. gibi olanaklarının yetersizliği
sebebiyle artan göçmen karşıtlığı hissiyatını da anlayarak ve hesaba katarak Suriyeli mültecilerin uyumu için çeşitli girişimlerde bulunulması gerekmektedir. Bu raporun önemli çıkarımlarından biri de Suriyeli mültecilerin uyum sağlamamasının toplumsal maliyetinin, uyum için
harcanacak maliyetten daha yüksek olabileceğidir. Tüm olumsuz tutumlara rağmen görece
serinkanlı düşünebilen kimi görüşmeciler Suriyeli mültecilerin sosyoekonomik durumları düzeldikçe ekonomiye katkı yaptıklarını ve gün geçtikçe ev sahibi toplumun rahatsız olduğu kimi
davranışlarını değiştirdiklerini ifade etmişlerdir. Örneğin, Esenyurt ilçesi muhtarlarından biri
bu meseleyle ilgili görüşleri şu şekildedir:

Durumları çok iyidir, paraları da var. Dükkân tutuyorlar, kiraya veriyorlar,
emlakçılık yapıyorlar, kuyumculuk yapıyorlar. Bizim insanımız anlamıyor,
şu anda onların burada olması bizim ekonomimize güç katıyor. Daire
alıyorlar, ev alıyorlar, bu ekonomiye faydalı değil mi? Bazı insanlarımız
ırkçılık yapıyor, gelmesinler diyor. Biz de bir yerlerden gelmişiz, biz de
göçmeniz burada öyle değil mi?

Ancak Türk vatandaşlarında Suriyeli mültecilerin uyumuyla ilgili bu yaklaşımdan ziyade yukarıda izah edilen “temas içinde temassızlık” hali daha yaygındır. Eğer Suriyeli mültecilere karşı
bakışlar ve Suriyeli mülteciler ile Türk vatandaşların ilişkileri bu şekilde devam ederse süreç iki
toplum arasında bir gerginliğe veya Suriyeli mültecilerin belirli bölgelerde kümelenmesine yol
açabilir. Kimi görüşmeciler açıkça Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönmesini, eğer Türkiye’de kalacaklarsa da gözden uzak yerlerde yaşamalarını söylemişlerdir. Meselâ 41 yaşındaki
erkek bir görüşmeci şu ifadeleri kullanmıştır:

Eğer ülkemizde yaşayacaklarsa gitsinler tek bir yerde yaşasınlar. Bana soracak olsanız yaşamasınlar ama yaşayacaklarsa da gitsinler ne bileyim
mahalle kurulsun böyle dağda, tepede falan. Suriye’de de öyle yaşıyorlardı çünkü sonuçta burada internetten görüyoruz nerede yaşadıklarını.
Gitsinler hepsi bir arada yaşasınlar yani şehir merkezlerinden çıksınlar.
Şehir merkezinde bana göre bir görüntü kirliliği açık ve net. (…) En azından birlikte oldukları zaman sorunlarını halledebilirler diye düşünüyorum. Devlet yardım edecekse de en azından biz görmeyiz.
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7.6. Suriyeli Mültecilerin Kendi Uyumları Hakkındaki Fikirleri
Suriyeli mültecilerin Türkiye’ye uyum sağlamalarını beklemek için henüz erken olduğu söylenebilir. Avrupa ülkelerinde yaklaşık 50 yılın ardından göçmenlerin ikinci veya üçüncü kuşağının
varlığına rağmen hâlen uyumları tartışılıyorken, Türkiye’deki veya İstanbul’daki ikamet süreleri
ortalama 5-6 yıl olan Suriyeli mültecilerin (bkz. Tablo 7.4) ev sahibi topluma uyum sağlayamadığını söylemek haksızlık olacaktır. Ayrıca yukarıda da ifade edildiği gibi Suriye’deki iç savaş
sona erse bile Suriyeli mültecilerin büyük bir kısmının Türkiye’de kalması muhtemeldir. Yaptığımız çalışmanın verileri bu eğilimi açıkça doğrulamaktadır.

Tablo 7.4. Suriyeli mültecilerin Türkiye ve İstanbul’daki ikamet süreleri
İkamet
süresi

Türkiye’deki ikamet süresi oranları
(%)

İstanbul’daki ikamet süresi oranları
(%)

0-2 yıl

6,4

8,7

3-4 yıl

21,5

23,5

5-6 yıl

46

44,4

7-10 yıl

25,9

23,2

Tablo 7.5’te görüldüğü gibi, Suriyeli mültecilerin yarısı ülkelerindeki şartların düzelmesi halinde
bile geri dönmeye niyetleri olmadığını ifade etmiş, %37’si ise ancak Suriye’deki savaş biter ve
şartlar normalleşirse Suriye’ye dönebileceklerini söylemiştir. Bu durumda Suriyeli mültecilerin
yaklaşık %87’sinin kısa ve orta vadede Suriye’ye dönme niyetleri olmadığı anlaşılmaktadır.
En kısa sürede Suriye’ye dönme niyeti olan Suriyeli mültecilerin oranı sadece %6’dır. Gelecekte bir Avrupa ülkesine gitmeyi planlayan Suriyeli mültecilerin oranı %22, Türkiye’de kalmayı
planlayanların oranı ise %55’tir. Suriyeli mültecilere Türkiye’den başka bir ülkeye gitmeyi isteyip istemedikleri sorulduğunda %63’ü gitmek istemediğini beyan etmiştir. Son olarak, Suriyeli
mültecilerin %82’si, Türkiye vatandaşlığına sahip olmayı arzu etmektedir. Yapılan derinlemesine görüşmelerde de benzer tespitler yapılmıştır. Türkiye’nin Müslüman bir ülke olması nedeniyle Türkiye’de kalmak istediklerini beyan edenler ağırlıktadır. Ancak pek çok kişi güvenlik ve
geri gönderilme kaygısı taşımaktadır. Türk vatandaşlığına sahip olmayı güvenlik ve güvende
hissetme ile ilişkilendirmektedirler. Örneğin görüşmeciler, “Türk vatandaşı olsam belki kendi
evimde hissederdim”, “Bir gün kapıların açılıp ‘Haydi gidin’ denmesinden korkuyorum, vatandaşlık alsam böyle bir şeyden korkmazdım” veya “Vatandaşlığa geçsek, aynı Türkler gibi oluruz burada” gibi ifadeleri sıklıkla kullanmışlardır. Suriyeli mültecilerin durumlarının belirsizliği
ile ilgili bu durumun uyum sağlama noktasında yardımcı olmadığı söylenebilir.
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Tablo 7.5. Suriyeli mültecilerin Türkiye’de kalmakla ilgili tutumları
Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönme niyetleri

%

En kısa sürede Suriye’ye dönme niyeti var

6

Ancak Suriye’deki şartlar düzeldiğinde dönme niyeti olur

37

Şartlar düzelse de Suriye’ye dönme niyeti yok

50

Suriyeli mültecilerin gelecek planları
Gelecekte Türkiye’de kalmayı düşünüyor

55

Gelecekte bir Avrupa ülkesine göç etmeyi düşünüyor

22

Gelecekte Suriye’ye dönmeyi düşünüyor

16

Suriyeli mültecilerin Türkiye’den başka ülkeye gitme istekleri
İsteyenler

30

İstemeyenler

63

Suriyeli mültecilerin Türkiye vatandaşlığı isteme durumları
İsteyenler

82

İstemeyenler

14

Statülerindeki belirsizliğe rağmen, Şekil 7.16’da görüldüğü gibi Suriyeli mültecilerin Türkiye’deki hayatlarından memnuniyet düzeyleri de yüksektir. Türk vatandaşları 0-10 skalasında ortalama 5,8 düzeyinde hayattan memnunken, Suriyeli mültecilerde bu 7’ye çıkmaktadır. Ancak
iç savaş başlamadan önce Suriye’deki hayatlarından daha yüksek düzeyde (7,5) memnun olduklarının altı çizilmelidir. Burada Suriyeli mültecilerin iç savaş sebebiyle harap olan hayatlarının ve ülkelerini terk etmek zorunda kalmalarının, Suriye’deki hayatlarıyla ilgili göreli bir
memnuniyete yol açtığı yorumu yapılabilir. Yine de Suriye’deki sosyoekonomik durumlarının,
Türkiye’ye göre daha iyi olmasının da önemli bir etken olduğu derinlemesine görüşmelerden
anlaşılmaktadır. Birçok Suriyeli mülteci görüşmeci ülkelerinde hane halkından sadece bir kişinin çalışmasıyla rahatlıkla geçinebildiklerini ve orada her şeyin çok daha ucuz olduğunu söylemiştir. Oysa Türkiye’de minimum ihtiyaçlarını karşılamak için bile kadınların ve çocukların
çalışmak zorunda kaldığını aktarmışlardır. Örneğin 5 yıldır İstanbul’da yaşayan 26 yaşındaki
bir kadın görüşmeci bu durumu şu sözlerle ifade etmiştir:
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Savaş öncesi Suriye’de tek kişi çalışsa yetiyordu. Burada evde iki kişi çalışsa bile yetmiyor para bize. Suriye pahalı değildi, yetiyordu. Evler genelde kira değildi. Fatura fazla değildi. Hayat ucuz, çok ucuzdu, her şey
vardı yani; ne istersen çok güzel hayat sürüyorduk.
Şöyle ki, Suriyeli mültecilerin Suriye’deki savaş öncesi hayatlarına özlem duymalarına rağmen,
Türkiye’deki hayatlarına dair memnuniyet seviyeleri, Türkiye ortalamasının bir hayli üzerindedir. Bunu Suriyeli mültecilerin İstanbul’dan memnun olma oranlarında da görmek mümkündür.
Suriyeli mültecilerin %80’i, İstanbul’da yaşamaktan da memnundur. Bu oran, Türk vatandaşların İstanbul’da yaşamaktan memnun olma oranı olan %45’in de çok üzerindedir. Kısacası,
Suriyeli mültecilerin çoğu, İstanbul’daki hayatından memnundur ve Suriye’deki hayatlarının
eskiye dönmeyeceğini düşündüklerinden dolayı Türkiye’de kalmayı istemektedir.

Bu verilerden hareketle Suriyeli mültecilerin önemli bir kısmının Türkiye’de kalıcı olacağı öngörülebilir. Dolayısıyla, Suriyeli mültecilerin Türkiye’ye (ve İstanbul’a) uyumu ile ilgili çeşitli hazırlıklar yapılması halinde ileride karşılaşılabilecek birçok problemin etkisi yumuşatılabilir. Ancak
daha önce ifade edildiği gibi Türk vatandaşları, hem Suriyeli mültecilerin İstanbul’a uyumuyla
ilgili çok olumsuz görüşlere sahiptir hem de Suriyeli mültecileri sosyokültürel olarak kendilerinden çok farklı görmektedir. Bu araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri Suriyeli
mültecilerin kendi uyumları ve ev sahibi toplumla ilişkileri hakkında bu olumsuz görüşlerden
çok farklı bir bakışa sahip olmasıdır. Örneğin, Türk vatandaşların %78’i, Suriyeli mültecilerin
İstanbul’a uyum sağlayamadığını düşünmekteyken, Şekil 7.17’de görüldüğü gibi Suriyeli mültecilerin %59’u uyum sağladıkları kanaatindedir. Türkiye’ye hiç uyum sağlayamadığını düşünen
Suriyeli mültecilerin oranı ise sadece %6’dır.
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Türkiye’ye uyum sağladığını düşünen Suriyeli mültecilerin çeşitli demografik özellikleri incelendiğinde (Şekil 7.18) erkeklerin kadınlardan belirgin şekilde daha yüksek oranlarda uyum sağladığı kanaatine sahip oldukları görülmektedir. Öte yandan, Suriyeli mültecilerin eğitim seviyesi
arttıkça, Türkiye’ye uyum sağladıklarını düşünme oranları istikrarlı şekilde artmaktadır. Yaş
ile ev sahibi topluma uyum sağladığını düşünme arasında bir ilişki olmadığı görülürken, hane
geliri yüksek Suriyeli mültecilerin Türkiye’ye uyumlu oldukları kanaatine sahip olma oranları
çok net bir şekilde yükselmektedir. İş bulabilen ve kimseye muhtaç olmadan kendi hane geliri
ile ailesinin geçimini sağlayabilen Suriyeli mültecilerin kendilerini daha uyumlu hissetmeleri
beklenen bir durumdur. Bu raporun çalışma hayatı ile ilgili kısmında görüldüğü gibi Suriyeli
mültecilerin işgücüne katılımları ev sahibi toplumdan düşük değildir. Görüşme yapılan Suriyeli
mültecilerin yaklaşık %53’ü çalışma hayatına katılmakta, %39’u düzenli bir işte çalışmakta,
%8’i ise işyeri sahibi durumundadır. Ancak çalışma hayatına katılımda çok belirgin bir cinsiyet
farkı görülmektedir. Kadınların işgücüne katılımı %15,8’e düşmektedir. Bu da yukarıda ifade
edilen kadınların Türkiye’ye uyum sağladıklarını düşünme oranlarının erkeklere göre daha düşük olmasını kısmen açıklamaktadır.
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Daha önce Türk vatandaşlarının tutumlarının analiz edildiği kısımda, uyum sağlamanın en
önemli göstergesinin dil bilmek olduğu, dahası hem göçmenlerin uyumu literatürünün hem
de ev sahibi toplumun mutabık olduğu bir nokta olarak vurgulanmıştı. Ancak raporun eğitim
başlıklı 3. bölümünde de değinildiği gibi, bu çalışmaya katılan Suriyeli mültecilerin %18,8’i hâlen hiç Türkçe konuşamadığını, yaklaşık %60’ı ise çok az Türkçe konuşabildiğini beyan etmiştir
(bkz. Tablo 7.6). Şöyle ki, her 10 Suriyeli mülteciden yaklaşık 8’i ya hiç Türkçe bilmemekte ya da
çok az bilmektedir. Suriyeli mülteci kadınların ise erkeklere kıyasla Türkçe öğrenme konusunda
daha geri durumda olduğu görülmektedir. Kadınların işgücüne katılımındaki çok düşük oranlar
ile Türkçe öğrenme seviyelerinin düşük olması bir arada düşünüldüğünde, Suriyeli mülteci kadınların Türkiye’ye uyum sağlama oranlarının erkeklere göre neden daha az olduğu bir miktar
daha açıklanabilmektedir.
Derinlemesine görüşmelerde kadınların neden erkeklere göre daha düşük düzeylerde Türkçe bildiklerinin cevapları bulunabilmektedir. Örneğin 6 yıldır İstanbul’da yaşayan 34 yaşındaki
Suriyeli bir kadın görüşmeci durumunu şu şekilde ifade etmiştir: “Çocuklar iyi Türkçe biliyor
ama benimle Türkçe konuşmuyorlar. Ben de istiyorum konuşsunlar, ben de öğreneyim ama
konuşmuyorlar. Türkçe dil kursuna katılmak için kimse destek de vermiyor. Eşimin Türkçesi
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benimkinden çok daha iyi. İşyerinde öğrenmiş, ustasıyla konuşurken falan, 4 yıldır birlikteler”.
Bu alıntıdan anlaşıldığı üzere çocuklar okulda, iş hayatına katılma oranları kadınlardan çok
daha yüksek olan erkekler işyerlerinde Türkçe konuşmayı öğrenirken Suriyeli mülteci kadınlar
için Türkçelerini geliştirme imkânları çok sınırlıdır. Bu durumdaki Suriyeli mülteci kadınların
çarşı/pazar alışverişi yaparken çocuklarına bağımlı kaldıkları, çocuklarının yardımıyla gündelik
işlerini görebildikleri görüşmecilerin çoğu tarafından dile getirilmiştir.

Tablo 7.6. Suriyeli mültecilerin Türkçe bilme durumları
Türkçe bilme durumu

Kadın (%)

Erkek (%)

Genel (%)

Hiç konuşamıyor

27,5

11,3

18,8

Çok az konuşuyor

51,8

59,4

55,9

Konuşuyor ama okuyup yazamıyor

12,9

15,3

14,2

İyi şekilde okuyup konuşabiliyor

6,6

13,2

10,1

Öte yandan, Türkçe bilme seviyelerinin Suriyeli mültecilerin genelinde hâlen düşük düzeylerde
seyretmesi, Suriyeli mültecilerin uyumu ile ilgili konuşmak için henüz çok erken olduğu saptamasını da doğrulamaktadır. Şekil 7.20’de görüldüğü gibi Suriyeli mültecilerin Türkçe bilme seviyeleri düştükçe uyum sağladıkları kanaatine sahip olma oranları da çok belirgin şekilde azalmaktadır. Hiç Türkçe konuşamayan Suriyeli mültecilerin Türkiye’ye uyum sağladıklarını düşünme
oranı %38 iken, bu oran iyi şekilde Türkçe konuşabilen ve okuyabilenlerde %75’e yükselmektedir.
Bir diğer mesele, Suriyeli mültecilerin Türkiye’de kalma süreleri arttıkça Türkiye’ye uyumlarının
ilerleyip ilerlemediği ile ilgilidir. Normal şartlar altında göçmenlerin bir ülkede kalma süreleri
arttıkça uyum seviyelerinin de yükselmesi beklenebilir. Gerçekten de Şekil 7.19’da görüldüğü
gibi Türkiye’ye geliş yılı arttıkça Suriyeli mültecilerin Türkiye’ye uyum sağladıkları düşüncesi de artmaktadır. Ancak henüz geliş yılları arasında farklar hâlen birkaç yıl ile sınırlı olduğu
için uyum seviyelerindeki değişiklikler çok büyük değildir. Yine de derinlemesine görüşmelerde
özellikle 20 yaş altındaki gençlerin Türkiye’de kalma süreleri arttıkça uyum sağlama seviyelerinin de arttığı açık bir şekilde görülmektedir. Örneğin 18 yaşında erkek bir görüşmeci, “Yurdumuzu özlüyoruz. Ama burada büyüdük ve alıştık artık. Burası yurdumuz gibi oldu. Artık her yeri
biliyorum” sözleriyle Türkiye’ye nasıl uyum sağladığını ifade etmiştir.
Şekil 7.19’da çok belirgin şekilde görülen diğer iki nokta ise Türk vatandaşlığı istemeyenlerde
ve Türkiye’den bir Avrupa ülkesine gitmek isteyenlerde uyum sağladığını düşünme oranı ortalamanın çok altına inmesidir. Bu veriyi yorumlarken, hayatını Türkiye’de kurmak istemeyen
Suriyeli mültecilerin Türkiye’ye uyum sağlama çabalarının daha düşük olduğu çıkarımı yapılabileceği gibi Türkiye’ye uyum sağlayamayan Suriyeli mültecilerin buradan başka bir ülkeye gitme isteklerinin daha yüksek olduğu da söylenebilir. Derinlemesine görüşmelere bakıldığında,
Türkiye’ye uyum sağlamakta zorlanmamış olan genç yaştaki Suriyeli mültecilerin fırsat olursa
farklı ülkelere gitme seçeneğine açık oldukları görülmektedir. Özellikle üniversitede okuyan Suriyeli mülteciler Türkiye’de herhangi bir uyum problemi yaşamamalarına rağmen imkân olursa
daha iyi hayat şartları vaat eden ülkelere gidebileceklerini söylemişlerdir. Başka ülkelere gitme
eğiliminin uyum problemi yaşayan Suriyeli mültecilerde de olduğu görülmektedir. Örneğin 34
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yaşında Suriyeli bir ev kadını olan görüşmeci “Başka bir ülkeye gitme fikrini sıkıntım çok olunca
düşünüyorum” şeklinde bu eğilimi aktarmıştır.

7.7. Suriyeli Mültecilere Göre Uyumun Önündeki Engeller ve
Uyum İçin Yapılması Gerekenler
Suriyeli mültecilerin uyum sağlamalarının önündeki en büyük engelin neler olduğu sorulduğunda en çok öne çıkan üç engel Türkçe bilmemek (%44), medyada Suriyeli mülteciler hakkında çıkan olumsuz haberler (%43) ve iş imkânlarının dar olması (%41) şeklinde sıralanmaktadır
(Şekil 7.20). Yani Suriyeli mülteciler açısından sosyoekonomik engeller (dil ve istihdam) ile ev
sahibi toplumun olumsuz tavrı (medyadaki ayrımcı dil) Türkiye’ye uyum sağlamalarını zorlaştıran etkenlerdir. Türk vatandaşları ile karşılaştırıldığında Suriyeli mültecilerde sosyokültürel
engellerin değil, ev sahibi toplumdan kaynaklanan engellerin ön plana çıktığı dikkati çekmektedir. Ancak hem Suriyeli mülteciler hem de Türk vatandaşları uyum sağlamanın karşısındaki
en önemli engelin Türkçe bilmemek olduğu noktasında mutabık kalmışlardır. Suriyeli mülteci erkeklerle yapılan bir odak grup görüşmesinde ilk geldiklerinde Türkçe bilmemekten, daha
sonra ise gittikçe istihdam alanında kendilerine karşı uygulanan sistematik istismarlardan
kaynaklanan zorlukların uyum sağlamalarının önündeki en büyük engeller olduğu söylenmiştir.
G-1: “Çok sıkıntı yaşadık. İyi bir mesleğimiz vardı orada. Bizde dil yok, kötü işlerde ucuz ve
sigortasız çalıştık.”
G-2: “Kendi mesleğimizde çalışamadık Türkçemiz olmadığı için.”
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G-3: “Yok, hayır bu sadece dil meselesi değil, bence yabancı olarak iyi bir iş vermiyorlar. Ben
gıda uzmanıyım. Her gıda ürünün denetliyorum ben, 20 sene tecrübem var. Bize asgari
ücret veriyorlar ya da daha az. Ben ilk başta başladım, 700 lira aldım.”

Derinlemesine görüşmelerde Suriyeli mültecilerin önemli bir kısmı dil engeli dışında Türkiye’ye
kültürel olarak kendilerini yabancı hissetmediklerini, Müslüman çoğunluklu bir toplum olmasından dolayı Türkiye’de yaşamayı bir Avrupa ülkesinde yaşamaya tercih ettiklerini ifade etmiştir. Örneğin Sultanbeyli’de yaşayan 33 yaşındaki bir Suriyeli erkek mülteci şunları söylemiştir: “Vallahi Avrupa’dan korkarım ben. (…) Burada kültürümüz benzer, yani Müslümanız.
Orada tek başıma ailemle karımla kalmaktan korkarım yani ben o kadar hazmedemem. Bazı
kelimeler aynısı yani aynı kelimeleri kullanıyoruz. Yemekler bile benziyor farklılık yok”. Türkiye’de yaşamaktan memnun olduğunu söylemesine rağmen Avrupa’da veya Kuzey Amerika’da
bir ülkeye gidebileceğini söyleyenlerin ise temel gerekçeleri daha iyi sağlık hizmeti ve daha iyi
iş imkânları olarak sıralanmaktadır.
Her ne kadar Suriyeli mültecilerin çoğu kendilerini kültürel olarak ev sahibi topluma uzak hissetmese Türkiye’ye uyum sağlamak için hayat tarzlarında birtakım değişiklikler yapma ihtiyacı duyduğunu söyleyen Suriyeli mülteciler de vardır. Özellikle kadınların giyim tarzlarında
bazı değişiklikler olduğu bazı derinlemesine görüşmelerde ifade edilmiştir. Meselâ 5 yıldır İstanbul’da yaşayan ve tekstil sektöründe çalışan bir Suriyeli kadın mülteci, “Çok fazla Suriyeli
olduğumuz anlaşılmıyor. Hatta sokağa çıktığımızda başörtü bağlama şeyimiz bile Türklere
benziyor artık” demektedir. Bazı Suriyeli mülteci kadınlar bu tür değişiklikleri hoşlarına gittikleri için yaptıklarını söyleseler bile, kamusal hayatta Suriyeli olarak etiketlenmeme isteğinin
de önemli bir motivasyon olduğu anlaşılmaktadır. Aslında bu raporun “Mekân Deneyimleri”
başlıklı 6. bölümünde belirtildiği gibi Suriyeli mültecilerin İstanbul’a gelmelerinin önemli sebeplerinden birinin de bu şehirdeki nüfus yoğunluğu sayesinde kendilerini daha az görünür
kılabilmeleri ve böylece daha güvende hissetmeleri olduğu anlaşılmaktadır. Örneğin 7 yıldır
Türkiye’de, 3 yıldır da İstanbul’da yaşayan bir Suriyeli kadın mülteci bu hissiyatı şu şekilde
aktarmıştır: “Adana’da Suriyeli diye taşladılar bizi. Ben ve kız kardeşim yürüyorduk. Kılık kıyafetten anlıyorlardı. Ama İstanbul iyi, burası gayet güvenli.” Daha önce Adana’da yaşayan
bir başka Suriyeli mülteci kadın da orada tecrübe ettiği fiziksel bir müdahale sonrasında yüzündeki peçeyi “Bir daha böyle bir olay olmasın diye” eşinin de talebiyle çıkardığını söylemiştir.
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Suriyeli mültecilerle yapılan nicel ve nitel görüşmelerde kendilerine karşı ev sahibi toplumundaki ayrımcı dil ve tutumların uyum sağlayamama nedenleri arasında ön sıralarda zikredildiği
görülmektedir. Görüşülen Suriyeli mültecilerin %43’ü medyada Suriyeli mülteciler hakkında
çıkan olumsuz haberlerin, %24’ü ise Suriyeli mültecilere yapılan ayrımcılıkların uyum sağlamalarını engellediği fikrine katılmıştır. Bu tür ayrımcı dil ve tutumların Suriyeli mültecilerin
İstanbul’a uyum sağlamalarını nasıl zorlaştırdığı ile ilgili derinlemesine görüşmelerde de birçok örnek görmek mümkündür. Altı yıldır İstanbul’da yaşayan 22 yaşındaki bir Suriyeli erkek,
maddi zorluklar yanında bu tür ayrımcı tavırların da uyum sağlamalarına ciddi şekilde engel
olduğunu şu şekilde aktarmıştır:

Hayat biraz zor İstanbul’da. Evde 3-4 kişi çalışması lazım.
Bir de bazı insanlardan kötü tepkiler görebiliyoruz, onlar kötü. Sokakta
yürüyorlar, işte 'Suriye Esad bom bom' falan diyenler var, dalga geçiyorlar. Bir de sosyal medyada falan çok gördüm. Sonuçta Suriyeli mülteciler melek demeyeyim de iyisi de var kötüsü de var. Ama maalesef
bizi kötü olarak görmüşler.
Suriyeli mültecilere Türkiye’ye daha iyi uyum sağlamak için neler yapmaları gerektiği sorulduğunda ise görüşme yapılanların %78’i Türkçe konuşabilmeyi işaret etmiştir (Şekil 7.21). İkinci
sırada ise %32 ile Türk kültürü ve sosyal hayatını iyi bilmek gelmektedir. İlginç bir şekilde bu iki
faktör hem Türk vatandaşlar hem de Suriyeli mülteciler tarafından Suriyeli mültecilerin Türkiye’ye uyum sağlamaları için gösterilen ilk iki gereklilik arasındadır. Ancak Suriyeli mülteciler
için Türk kültürü ve sosyal hayatını iyi bilmeyi gereklilik olarak görme oranı Türkçe konuşabilmekten çok daha geridedir. Diğer gerekliliklerde ise Suriyeli mülteciler ile Türk vatandaşlarının sıralaması birbirinden çok farklıdır. Suriyeli mültecilerin %31’i Türk arkadaş edinmeyi,
Türkiye’ye uyum gerekliliklerinde üçüncü sırada zikretmiştir. Bu gereklilik Türk vatandaşları
tarafından en son sıraya yerleştirilmiştir. Suriyeli mülteciler açısından Türkiye’ye uyum için
diğer önemli gereklilikler Türkiye’de iş sahibi olmak (%30), yeterli bir gelir seviyesi sahip olmak (%24) ve Türkiye’de eğitim görmüş olmak (%20) olarak sıralanmıştır. Bu gerekliliklerin
de sosyoekonomik uyumla ilgili olduğunun altı çizilmelidir. Türk vatandaşları tarafından uyum
gerekliliklerinde üçüncü sırada zikredilen vergi ödemek ise Suriyeli mültecilerin sadece %1’i
tarafından Türkiye’ye uyum sağlamanın bir gerekliliği olarak görülmüştür.
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Yeterli bir gelir seviyesine sahip olmak Türkiye’ye uyum sağlama gerekliliklerinde her ne kadar
Türkçe konuşabilmek ve diğer sosyokültürel etkileşim göstergelerinden sonra sıralansa da her
4 Suriyeli mülteciden 1’i tarafından işaret edilen bir gerekliliktir. Daha önce Zarar Görebilirlik
ve Çalışma Hayatına bölümlerinde de izah edildiği gibi Suriyeli mültecilerin iş hayatına katılma oranları düşük olmamasına rağmen hane gelirleri ile ihtiyaçlarını karşılayabildiğini söyleyenlerin oranı %25’te kalmaktadır. Her 10 Suriyeli mülteciden yaklaşık 5’i hane gelirlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yetmediğini beyan etmiştir. Derinlemesine görüşmelerde ve odak grup
görüşmelerinde hane gelirinin yetmemesinin sebebi olarak yukarıda verilen örnekte görüldüğü
gibi hak ettiklerinin altında maaşlar verilmesi gösterilmekte, bunun yanında hayat pahalılığı
da önemli bir etken olarak zikredilmektedir. Örneğin 4 yıldır İstanbul’da yaşayan bir Suriyeli
kadın mülteci, Türkiye’ye gelmeden önce bir süre bulunduğu Ürdün ile Türkiye’yi şu şekilde karşılaştırmıştır: “Türkiye daha iyi. Türkiye çok güzel, çok iyi, sadece çok pahalı. İşler de çok az.”
Bir başka Suriyeli mülteci kadın uyum gerekliliklerinde en çok zikredilen meseleleri şu şekilde
özetlemiştir:

İstanbul’da yaşadığım en önemli sorun hayat pahalılığı. İkincisi ise
iş bulmak. Başvuruyorum ama Türkçe lazım. Daha iyi Türkçe
konuşabilsem iş bulmak daha kolay olacak. O yüzden ben şu an
öğrenmeye çalışıyorum. Devlet kurumlarından bir şey isteme imkânım
olsa insanlara iş bulunsun isterdim.
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7.8. Suriyeli Mültecilerin Ev Sahibi Toplumla Etkileşimleri
Hem Suriyeli mülteciler hem de Türk vatandaşları tarafından Türkiye’ye uyum sağlanması ve
iki toplum arasındaki etkileşimin artması için en çok öne çıkan başlık olan Türkçe konuşabilmenin gerçekten öncelikli bir ihtiyaç olup olmadığının cevabı Tablo 7.7’de görülmektedir. Suriyeli
mültecilerin %40’ı gündelik hayatta Türkçe konuşmaya çok ihtiyaç duyduğunu, %47’si ise biraz gerek duyduğunu beyan etmiştir. Bu cevaplardan anlaşıldığı kadarıyla Suriyeli mülteciler
henüz tamamen kümelenme oluşturmamışlar ve Türk vatandaşlarla temas halinde yaşamaktadırlar. Ancak daha önce Türk vatandaşların uyuma bakışıyla ilgili analizde de görüldüğü gibi
bir “temas içinde temassızlık” halinin söz konusu olduğunun ipuçları yine Tablo 7.7’de vardır.
Suriyeli mültecilerin %61’inin ya hiç Türk arkadaşı yoktur ya da çok az vardır. Ayrıca Suriyeli
mültecilerin %65’i Türk komşularıyla ya hiç görüşmediklerini ya da çok az görüştüklerini söylemiştir. Yani neredeyse her 10 Suriyeli mülteciden 9’u Türkçe konuşmaya büyük oranda ihtiyaç
duyarken, Suriyeli mültecilerin yaklaşık üçte ikisinin ev sahibi toplumla teması ya hiç yoktur ya
da son derece düşük seviyelerdedir.
Derinlemesine görüşmelerde Suriyeli mültecilere Türk komşuları veya arkadaşlarıyla ne derece
görüştükleri sorulduğunda genellikle pek görüşmedikleri ve bunun da ev sahibi toplumun soğuk
tavrından kaynaklandığı ifade edilmiştir. Örneğin Beyoğlu’nda yaşayan 52 yaşında bir Suriyeli
mülteci erkek aynı binada yaşadıkları ev sahibi ile arasındaki ilişkiyi şu şekilde aktarmıştır: “İlk
geldiğim yıl 2 defa evine gittik, oturduk sohbet ettik. Baktım kendisi gelip gitmiyor yanıma ben
de gitmedim. Sadece sokakta öyle kapıdan girerken çıkarken, 'Merhaba, iyi günler' bu kadar.
Komşuluk yoktur Türkiye’de.” Sekiz yıldır İstanbul’da yaşayan Suriyeli mülteci bir kadın ise bir
komşusunun kendi evine gelip oturduğunu, kendilerinin de bayramda ziyaretlerine gittiğini, ama
komşusunun “müsait değilim” diyerek kapıyı açmadığını söylemiştir. Bir başka Suriyeli mülteci
kadın yaşadığı mahalleden memnun olduğunu, daha önce yaşadığı mahallede ayrımcılığa uğradığını, burada ise “gariplik çekmediğini” söylemesine rağmen komşularıyla sadece selamlaştıklarını, bunun dışında bir alışverişleri veya muhabbetleri olmadığını söylemiştir.

Tablo 7.7. Suriyeli mültecilerin ev sahibi toplumla etkileşimleri
Suriyeli mültecilerin gündelik hayatta Türkçe konuşma ihtiyaçları

%

Hiç gerek duymuyorum

3

Pek gerek duymuyorum

9

Biraz gerek duyuyorum

47

Çok gerek duyuyorum

40

Suriyeli mültecilerin Türk arkadaşı olma durumu
Hiç yok

28

Çok az var

33

Biraz var

29

Oldukça fazla var

10

Suriyeli mültecilerin Türk komşularıyla görüşme sıklıkları
Hiç görüşmüyoruz

28

Çok az görüşüyoruz

37

Genellikle görüşüyoruz

28

Oldukça sık görüşüyoruz

7
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Bu düşük temas haline ve Türk vatandaşların yüksek oranda olumsuz tutumlarına rağmen,
Şekil 7.22’de görüldüğü gibi Suriyeli mültecilerin gözünde Türkler büyük oranda olumlu ifadelerle tanımlanmaktadır. Suriyeli mültecilerin %79’u Türk vatandaşların “din kardeşi” oldukları
ifadesine, %43’ü ise “kültürü yakın insanlar” olduğu ifadesine katılmışlardır. Her ne kadar Türk
vatandaşlarla ilgili “bizi hor gören” veya “bizi istismar eden” insanlar gibi olumsuz ifadelere katılım çok düşük seviyelerde olsa da Türkleri “misafirperver” olarak görenlerin oranının
%24’te kalması önemlidir. Bu bulgudan hareketle Suriyeli mültecilerin Türk vatandaşlar hakkında olumlu kanaatlere sahip olmalarına rağmen kendileri hakkındaki olumsuz tutumları net
bir şekilde deneyimledikleri çıkarımı yapılabilir. Nitekim derinlemesine görüşmelerde de net bir
şekilde tespit edilen bir husus Suriyeli mültecilerin Türkler ile ilgili olumsuz deneyimlerini tüm
Türklere genellememesidir. Ancak bu durumun Türklerde tam tersine olduğu yukarıda ifade
edilmişti. Yani Türkler Suriyeli mülteciler ile ilgili olumlu deneyimlerini “istisna” olarak değerlendirmekte ve Suriyeli mülteciler hakkındaki olumsuz kanılarını değiştirmemektedirler.

Yukarıdaki çıkarımı destekleyen bulgular ise Şekil 7.23’te paylaşılmıştır. Suriyeli mültecilerin
gündelik hayatta en çok karşılaştığı sorunlar daha önce uyum gerekliliklerinde de ilk sıralarda telaffuz edilen istihdam sorunları ve Türkçe bilmemektir. Dolayısıyla Suriyeli mültecilerin
%95’inin işsizliği, %92’sinin ise Türkçe bilmemeyi sorun olarak işaret etmesi sürpriz değildir.
Ancak Suriyeli mültecilerin Türk vatandaşlarla ilgili genel olarak olumlu tutumları ile çelişen
bazı önemli bulguları da Şekil 7.23’te görmek mümkündür. Suriyeli mültecilere gündelik hayatlarında ayrımcılığın bir sorun olup olmadığı sorulduğunda %91’i bunu sorun olarak görmüştür. Suriyeli görüşmecilerin %81’i emek sömürüsünü, %72’si ise istismarı sorun olarak göstermiştir. Bunlar şüphesiz Suriyeli mültecilerin Türkiye’ye entegre olmasına ev sahibi toplumun
henüz açık olmadığının, Suriyeli mültecilerin de kendilerini evde hissetmekten uzak olduğunun işaretleridir. Yapılan derinlemesine görüşmelerde de Suriyeli mültecilerde göze batan bir
azınlık olmaktan kaynaklanan bir güvensizlik ve tedirginliğin varlığı izlenebilmektedir. Örneğin 25 yaşındaki Suriyeli bir erkek görüşmeci, “Arkadaşlarımla sokakta yürürken yüksek sesle
konuşmayın diye uyarıyorum bazen. Kalabalığa girince Arapça konuşmayın, Türkçe konuşun
falan diyorum" sözleriyle bu tedirginliği nasıl azaltmaya çalıştıklarını anlatmıştır.
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Suriyeli mültecilerin karamsarlıklarının diğer bir işareti de gelecek beklentilerine bakılarak anlaşılabilir. Çocukları için Türkiye’de eşit ve mutlu bir gelecek görüp görmedikleri sorusuna verilen cevaplarda iyi bir gelecek gören Suriyeli mültecilerin oranı sadece %29’dur. Yani Suriyeli
mültecilerin ciddi bir kısmı Türkiye’de kalmaya devam ederlerse kendilerinden sonraki kuşağın
da ayrımcılığa uğrayacağı, ev sahibi toplumla tam olarak kaynaşamayacağı kanaatindedir.

7.9. Suriyeli Mültecilerin Gündelik Hayatı ve Kültürel Aktiviteleri
Suriyeli mültecilerin boş zamanlarında neler yaptıklarını gösteren Şekil 7.24’e bakıldığında da
ev sahibi toplumla kaynaşma düzeylerinin çok sınırlı oldukları görülmektedir. Suriyeli mültecilerin boş zamanlarında en sık yaptıkları aktiviteler akrabalar ve arkadaşlara ev ziyareti yapmak, arkadaşlarla dışarıda buluşmak ve piknik yapmaktır. Suriyeli mültecilerin Türk arkadaşı
edinme veya Türk komşularıyla görüşme sıklıklarının düşük olduğu göz önünde bulundurulduğunda (bkz. Tablo 7.12) arkadaşlara ev ziyareti yapmak veya arkadaşlarla dışarıda buluşmak
aktivitelerinin de büyük oranda diğer Suriyeli mülteciler ile birlikte yapıldığı tahmin edilebilir.
İstanbul’un farklı yerlerini gezmek, sinema, tiyatro, konser gibi sosyal aktivitelere katılmanın
ise Suriyeli mülteciler için hâlen bir tür lüks olduğu gayet açıktır. İlginç bir şekilde Türklerle
yapılan derinlemesine görüşmelerde Suriyeli mültecilerin çok gezmesi, çok tüketmesi ve çok
rahat yaşamaları sıklıkla rastlanan bir kanı iken Suriyeli mülteciler ile yapılan nicel ve nitel görüşmeler bunu doğrulamamaktadır. Derinlemesine görüşmelerde yeteri kadar para olmadığı
için dışarıya çıkmayı tercih etmediğini söyleyen birçok Suriyeli mülteci olduğu görülmektedir.
Örneğin Sultanbeyli’de yaşayan 22 yaşında bir Suriyeli mülteci erkek de şöyle diyor: “Gezmeye
çok gitmiyorum. Hem parasız kalıyoruz. Evde kalıyorum en çok. İş arıyorum internet üzerinden.”
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Türkiye’deki sosyal ve kültürel aktivitelere katılamayan Suriyeli mültecilerin kendi hayat tarzı
ve geleneklerini ne derece devam ettirebildikleri ve hayat tarzlarının Türk vatandaşlar tarafından ne kadar tepki çektiği ise Tablo 7.8’de gösterilmektedir. Suriyeli mültecilerin %47’si hayat
tarzı ve geleneklerini devam ettirebildiklerini, %48’i ise hayat tarzlarının Türk vatandaşları tarafından tepki çekmediğini ifade etmişlerdir. Buna karşın görüşülen Suriyeli mültecilerin %32’si
hayat tarzlarını devam ettiremediklerini ve %27’si hayat tarzlarının tepki çektiğini söylemiştir.
Bunlar Şekil 7.24’teki verilerle birlikte değerlendirildiğinde Suriyeli mültecilerin Türkiye’ye sosyokültürel uyumlarının düşük düzeyde olduğu çıkarımı yapmak mümkündür. Suriyeli mültecilerin önemli bir kısmı sosyal aktivitelerini diğer Suriyeli mülteciler ile birlikte gerçekleştirdiğini ve
Suriye’deki hayat tarzlarını Türkiye’de aynen devam ettirebildiklerini söylemektedirler. Ayrıca
derinlemesine görüşmelerde Suriyeli mültecilerin kendilerini ev sahibi topluma kültürel olarak
uzak görmedikleri, dolayısıyla kültürel uyum için çok fazla çaba göstermeye de ihtiyaç duymadıkları görülmektedir. Örneğin 22 yaşındaki Suriyeli mülteci bir erkek görüşmeci , “Genel
olarak Suriye’de nasıl yaşıyorsak burada da öyle yaşıyoruz. Çok fark yok zaten.” sözleriyle bu
durumu ifade etmiştir. 34 yaşındaki bir Suriyeli mülteci kadın ise çocuklarının Türkiye’deki geleneklere uyumlu yetişmesinden rahatsız olmadığını, çünkü kültürlerinin birbirine benzediğini
söylemiştir. Ancak aynı Suriyeli mülteci kadın bazen hayat tarzlarının Türklerde rahatsızlık
uyandırabildiğini, böyle durumlarda sessiz kalmayı tercih ettiklerini söylemiştir.
Suriyeli mültecilerin gündelik hayatta en çok zorlayan faktörün kültürel meseleler değil Türkçe bilmemek olduğu birçok görüşmeci tarafından vurgulanmıştır. Öte yandan, Türkiye’de kadın erkek
ilişkilerinin daha rahat olması ve kadınların daha açık kıyafetler giyinmesi hem Suriyeli mülteci
erkekler hem de kadınlar tarafından dile getirilen bir konudur. Kadın ve erkek ilişkilerinin bir miktar yadırganmasına rağmen birçok Suriyeli görüşmecinin Türkiye’de kadınların çok daha özgür
olduklarını olumlayıcı bir şekilde vurguladığının altı çizilmelidir. Üç yıldır Türkiye’de yaşayan 29 yaşındaki bir Suriyeli mülteci kadın ise, “Burada erkek ve kadının aynı hakları var. Bence kadın çalışmak istiyorsa çalışsın, kimse emretmesin. Özgürlüğü olsun yani." şeklinde görüşünü belirtmiştir.
Türklerle yapılan nicel ve nitel görüşmelerde Suriyeli mültecilerin Türk kültürü ve sosyal hayatına uyum sağlayamadığı görüşü öne çıkarken, Suriyeli mültecilerin Türklerle sosyalleşme
seviyeleri düşük olmasına rağmen kendilerini ev sahibi toplumun kültürüne uyumlu görmeleri
ve kadın hakları gibi konularda ev sahibi toplumun kültürünü olumlamaları ilginç bir bulgudur.
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Bu noktada her iki toplumun da daha çok etkileşime ve birbirini tanımaya ihtiyacı olduğu
açıktır. Ancak daha önce de ifade edildiği gibi ortalama olarak 5-6 senedir Türkiye’de yaşayan
ve hâlen durumları belirsiz olan Suriyeli mültecilerin Türkiye’ye şimdiden sosyokültürel uyum
sağlamalarını beklemek gerçekçi değildir.

Tablo 7.8. Suriyeli mültecilerin hayat tarzlarını devam ettirebilme ve tepki çekme
durumları
Suriyeli mültecilerin hayat tarzı ve geleneklerini devam ettirebilme durumu %
Hiç devam ettiremiyoruz

17

Pek devam ettiremiyoruz

15

Ne devam ettirebiliyoruz ne de ettiremiyoruz
Devam ettirebiliyoruz
Hepsini devam ettirebiliyoruz

17
42
5

Suriyeli mültecilerin hayat tarzlarının tepki çekme durumu
Çok tepki çekiyoruz
Biraz tepki çekiyoruz
Ne tepki çekiyor ne çekmiyoruz
Pek tepki çekmiyoruz

5
22
21
23

Hiç tepki çekmiyoruz

25

7.10. Suriyeli Mültecilerin Sosyoekonomik Uyumu
Sosyokültürel uyumda doğal olarak bocalayan Suriyeli mültecilerin sosyoekonomik uyumlarının görece daha başarılı olduğu söylenebilir. Yani Suriyeli mültecilerin dil bilmek, iş hayatına
katılmak ve çalışarak geçimini sağlayabilmek gibi yetenekleri değerlendirildiğinde kısa kalış
sürelerine rağmen Türkiye’nin sosyoekonomik hayatına uyum sağlama yönünde önemli mesafeler kat etmişlerdir. Daha önce Tablo 7.11’de görüldüğü gibi Suriyeli mültecilerin dörtte biri
Türkçeyi akıcı bir şekilde konuşabildiklerini beyan etmiştir. Öte yandan Suriyeli mültecilerin
%19’u hiç konuşamamakta, %56’sı ise çok az konuşabilmektedir. Bu oranların henüz Türkiye’ye uyum sağlamaya yetecek kadar olmadığı açıktır. Ancak, kısa kalış sürelerine rağmen, çok
az Türkçe konuşabilenler de hesaba katıldığında, her 10 Suriyeliden 8’i başkasının yardımına
çok fazla ihtiyaç duymadan ev sahibi toplumla iletişim kurmaya ve kamusal hayatta işlerini görmeye yetecek kadar Türkçe konuşabilmektedir şeklinde iyimser bir çıkarım yapmak da
mümkündür. Kısacası Suriyeli mültecilerin tamamen belirli bölgelerde kümelenmemeleri ve ev
sahibi toplumla etkileşim içinde olmaları Türkçe öğrenme yönünde olumlu etki yapmıştır.
Dil kurslarına giderek Türkçe öğrenme yönteminin Suriyeli mülteciler tarafından pek tercih edilmediği önemli bir bulgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Tablo 7.9’da da görüldüğü gibi Türkçe
kurslarına katılan Suriyeli mültecilerin oranı %17’de kalmaktadır. Bunun iki sebebi olabilir. Birincisi bu tür kursların yaygın ve erişilebilir olmamasıdır. İkincisi ise Suriyeli mültecilerin hayatlarını
devam ettirme mücadelesi verirken dil kurslarına katılmak için yeterli vakitlerinin olmamasıdır.
Yukarıda ifade edildiği gibi özellikle Suriyeli mülteci kadınların çocuk bakımı ve ev işleriyle meşgul
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olmaları yanında kimi zaman eşlerinin izin vermemesi sebebiyle bu tür kurslara istedikleri halde
gidememektedirler. Ayrıca özellikle Suriyeli mülteci erkekler söz konusu olduğunda, derinlemesine görüşmelerde ortaya çıkan bir diğer bulgu, çalışan Suriyeli mültecilerin bu kurslarla vakitlerini
denkleştiremedikleri için katılamadıklarıdır. Her halükârda Suriyeli mültecilerin uyum sağlamak
için en önemli zaruret olarak gördükleri Türkçe öğrenmeyi temin eden kurslara katılmamaları
dikkate değerdir. Bu noktada bazı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi bir takım zorlayıcı veya teşvik
edici yöntemlerle Suriyeli mültecilerin Türkçe kurslarına katılımı arttırılabilir.
Meslek kurslarına katılma oranı ise sadece %3’tür. Suriyeli mültecilerin iş hayatına katılımı ile ilgili bölümde tartışıldığı gibi Suriyeliler her ne kadar iş hayatına ev sahibi toplumdan
daha düşük oranlarda katılmasa da eğitim ve mesleki becerilerinin altında bir işte çalıştığını
ve emeğinin karşılığını alamadığını düşünme oranları yaklaşık %40’tır. Buradan Suriyeli mültecilerin meslek kurslarına katılmama sebebinin kendilerini mesleki beceri açısından yetersiz
görmemeleri olabilir. Yani Suriyeli mülteciler açısından esas problem mesleki becerilerinden
ziyade işgücü piyasası veya Türkiye ekonomisinin genel halidir. Ancak yine de tarım ve sanayi
alanında kalifiye işgücü ihtiyaçları belirlenerek buna binaen meslek kursları ve istihdam teşviki
yapılması gibi birtakım projeler ile Suriyeli mültecilerin hem Türkiye ekonomisine hem de kendi
hane gelirlerine daha çok katkı yapmaları sağlanabilir.

Tablo 7.9. Suriyeli mültecilerin kurslara katılma durumu
Katılanlar (%)

Katılmayanlar (%)

Türkçe kursu

17

82

Meslek kursu

3

97

Oysa Suriyeli mültecilere kendilerini geliştirmek ve hayatlarını kolaylaştırmak için en çok hangi
eğitimi veya desteği almak istedikleri sorulduğunda dil kursları %65 ile ilk sırada telaffuz edilen eğitim türüdür (bkz. Şekil 3.7). Mesleki eğitim de %32 ile önemli miktarda Suriyeli mülteci
tarafından talep edilmektedir. Suriyeli mültecilerin istemelerine rağmen bu kurslara katılamaması, uyumlarını geliştirmek için önemli bir ihtiyaca işaret etmektedir. Kamu kurumlarının
bu yönde ihtiyaca cevap veren kursları yaygınlaştırmalarına ve katılımları teşvik edici projeler
geliştirmelerine gerek duyulduğu açıktır.
Özellikle de sosyal hayatları ve ev sahibi toplumla etkileşimleri çok sınırlı olan Suriyeli mülteci kadınların Türkiye’ye uyum sağlamaları için bu tür eğitimlerin yapacağı katkının büyük
olacağı açıktır. Suriyeli mülteci kadınların bu tür ihtiyaçlarının bir diğer ifadesi dil eğitiminin
hemen ardından çocuk bakımı/ebeveynlik eğitimlerinin %41 ile ikinci sırada en çok talep edilen destek/eğitim türü olmasıdır. Çocuklarla ilgilendikleri için hiçbir şey yapamadıkları, imkân
olursa Türkçe veya meslek kurslarına katılmak istedikleri Suriyeli mülteci kadınlar tarafından
derinlemesine görüşmelerde de sıklıkla dile getirilen bir şikayettir. Örneğin 8 yıldır İstanbul’da
yaşayan 32 yaşındaki bir kadın bu durumu, “Türkçe kursuna gitmeyi isterim. Var aslında ama
ben gidemiyorum. Belediye kreş gibi bir şey koysa giderim.” şeklinde ifade etmiştir. 7 yıl önce
Türkiye’ye gelen ve 3 yıldır İstanbul’da yaşayan 34 yaşındaki bir başka Suriyeli kadın ise, “Dil
kursuna ancak çocuklarla birlikte katılma imkânı olursa veya çocuklar büyüyünce gidebilirim”
demiş ve Türkçeye gündelik hayatta çok ihtiyacı olduğunu, hatta Türkçe bilirse bir işte çalışabileceğini de eklemiştir.
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İstanbul Göç Araştırması kapsamında hazırlanan raporun bu bölümündeki veriler özel olarak Suriyeli kadın mültecilerin tecrübelerine dayanmaktadır. Raporun yukarıda belirtilen yedi
bölümünde de Suriyeli kadın mültecilerin tecrübeleri aktarılmıştır. Ancak kadınların deneyimlerinin erkeklerin deneyimleri arasında kaybolup görünmez hale gelmesi pek çok çalışmada
karşımıza çıkan bir olgudur. Dolayısıyla bu bölümde kadınların tecrübelerinin öne çıkan ve
farklılaşan boyutları mercek altına alınacaktır. Nitekim son yıllarda “göçün kadınsallaşması”
üzerine artan sayıda akademik çalışmalar yapılmaktadır (Pillinger, 2007; Piper, 2008; Oso,
2013; Karakılıç, Körükmez ve Soykan, 2019). Bu çalışmalar göç sürecinden kadınların erkeklerden farklı ve daha olumsuz şekillerde etkilendiklerini göstermektedir. Eğitim, sağlık, istihdam gibi alanlarda kadınlar daha dezavantajlı duruma düşebilmektedir ve ayrıca norm olarak
eril iktidarın hâkim olduğu birçok bağlamda, kadınların ayrımcılık deneyimleri de biçimsel ve
mekânsal olarak farklılaşmaktadır. Bu yüzden kadın mültecilerin deneyimlerinin ayrı bir başlık
altında incelenmesi önemlidir.

8.1. Göç ile İlgili Kararlarda Kadınların Rolü
Zorunlu göç ile karşı karşıya kalan kadınların, genel olarak aile içi, özel olarak da göç sürecindeki kararlarda ne kadar etkin oldukları çeşitli biçimlerde tartışılmıştır. Baklacıoğlu (2017),
Suriyeli kadınların ataerkil ve kalabalık aile yapıları nedeniyle karar verme süreçlerinde çok etkili olmadığını ifade ederken, Pickering ve diğerlerinin (2016) araştırması Afganistanlı ve İranlı
göçmen kadınların göç yollarını belirleme sürecinde etkili bir rol oynadığını göstermiştir. İstanbul Göç Araştırması kapsamında yaptığımız görüşmelerde, kadınların göç kararlarını daha
çok ailenin ortak kararı olarak nitelendirdikleri görülmektedir. Suriyeli kadın mültecilere neden
İstanbul’u ve yaşadıkları muhiti seçtikleri sorulduğunda alınan cevaplar Şekil 6.1 ve Şekil 6.2’de
verilen ve hem kadın hem de erkek mültecilerin cevaplarını yansıtan analizden farklılaşmamaktadır. İstanbul’u tercih etmede iş imkânları, akraba ve arkadaşlarının olması ve güvende
hissetme öne çıkarken, oturulan muhiti seçmede de akraba ve arkadaşlar, Suriyeli mülteci sayısı ve kiraların uygun olması önde gelen sebeplerdir. Buna rağmen Suriyeli kadın mülteciler ile
yapılan bireysel derinlemesine görüşmeler ve hem Suriyeli mülteci erkekler hem de kadınlarla
yapılan odak grup görüşmelerinde, mültecilerin İstanbul’a gelmeden önce ikamet ettikleri Gaziantep, Kilis, Mersin ve Adana gibi illerde yaşadıkları ekonomik zorlukların ve kadınlara yönelik ayrımcılık deneyimlerinin yarattığı güvensizlik hissinin İstanbul’a gelme kararında etkisi
olduğunu göstermiştir. Kadın mülteciler, giyim kuşamları nedeniyle erkeklere göre daha kolay
tanımlandıklarından daha fazla ayrımcılık gördüklerini ve çalışan bazı kadınlar da işyerlerinde
cinsel taciz ve sokakta yerel haktan şiddet deneyimlediklerini beyan etmişlerdir. Bu nedenle
daha kozmopolit yapısı nedeniyle İstanbul’a ve güven verdiği için Suriyeli mültecilerin yoğun
olarak yaşadıkları semtlere göç etme konusunda kadınların bu tecrübelerinin ailenin kararını
etkilediğini söylemek yerinde olacaktır.
Putnam’ın (1993) sosyal sermaye kavramının ilk basamağı olan sosyal bağların semt seçimindeki önemine işaret eden bu durum, Sultanbeyli semtinde ikamet eden kadınların deneyimleri
ile teyit edilmektedir. Bu semtte yaşayan Suriyeli mülteci kadınlar semtte çok Suriyeli bulunmasının kendilerini rahat ve evlerinde hissettirdiğini ve komşularından memnun olduklarını
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aktarmıştır. Bu sosyal bağlar, kısıtlı da olsa kadın mültecilerin ev dışında sosyalleşmelerini
sağlamaktadır. Bunun yanı sıra kadın mülteciler ev seçiminde dışlanma, aşağılanma veya müdahaleye maruz kalma kaygısıyla zaman zaman Türk komşular edinmekte çekincelere sahiptir. Görüşme yapılan kadınlardan biri bu tercihin sebebini şu şekilde açıklamıştır:

Türk komşularımız olmadığı için burayı seçtik. Meselâ diyelim bir binaya
girdik, çocuk gürültü yaparsa alttaki komşuyla sıkıntı olacak. Eski evde
benim evime kimse gelemiyordu. Ev sahibi izin vermiyordu. Eltim geliyordu. Ev sahibi geliyordu ne zaman gidecekler diye… Evin içine karışıyordu. 'Bunu buraya koymayın, şunu şuraya koymayın. Size misafir
gelemez. Ses duymak istemiyorum.' Çok karışırdı bize ilk geldiğimde.
Psikolojik şiddet olarak yorumlanabilecek bu deneyim kadın mülteciler arasında son derece
yaygındır. Kadınlar benzer tecrübeleri bazı semtlerde sokaklarda da yaşadıklarını belirtmiştir.
Örneğin Beyoğlu’na bağlı Fetihtepe mahallesinde ikamet eden Suriyeli mülteci kadınlar yerel
halkın selamlarını almadığını ve sorularına cevap vermediğini belirtirken, Piyalepaşa mahallesinde ikamet edenler, mahallenin kozmopolit yapısı nedeniyle İstanbul’a geldiklerinden beri ilk
kez huzur bulduklarını aktarmışlardır. Ayrıca kadınlar bu semtlerdeki Alevi ve Kürt asıllı vatandaşlarla rahat iletişim kurarken, Türklerle iletişim kurmaktan çekindiklerini beyan etmişlerdir.
Türk kadınları ile yapılan odak grup görüşmelerinde de araştırma ekibi Kürt kadınlarının Suriyeli mültecilere karşı daha olumlu bir tavır içinde olduğunu tespit etmiştir.
Suriyeli mülteci kadınlar ile Türk kadınlar arasında ne derece etkileşim bulunduğu Şekil 8.1’de
gösterilmektedir. Ancak şekilde görülen daha ziyade bir iletişimsizlik halidir. Nitekim Suriyeli
kadın mültecilerin %31,2’si komşularıyla hiç görüşmediğini belirtirken, %37,9’u çok az görüştüklerini söylemiştir. Bu iletişimsizliğin nedeni ise Suriyeli mülteci kadınların Türkçe bilmemeleri ve Türk kadınlarının Suriyeli mültecilere karşı önyargılı olmasıdır. Bu nedenle Türkçe bilmeyen
birçok Suriyeli mülteci kadın açısından semtlerde kurdukları sosyal bağlar sosyal sermayeleri
arttırdığı için kadınların gündelik hayatlarını kolaylaştırmaktadır (Ryan, 2011; Boateng, 2010).
Kendi dillerini bilen kişiler içinde sosyal iletişimde olmak kadınların aynı zamanda dirençliliğini
artırıp, yalnızlık ve sosyal hayatta karşılaştıkları dışlanma ile baş etmelerini sağlamaktadır.
Bununla birlikte Suriyeli kadın mülteciler arasında Türk komşuları ile iletişime geçtiğini belirten
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sınırlı da olsa %30’luk bir kesimin mevcudiyeti (oldukça sık görüşüyoruz diyenler ve genellikle
görüşüyoruz diyenler) önemsenmelidir. Nitekim Türk komşularıyla ya da ev sahipleriyle görüştüğünü belirten Suriyeli mülteci kadınlar iletişimi genellikle çocukları aracılığıyla kurmakta ya
da birbirlerine yaptıkları yemeklerden ikram ederek sınırlı bir biçimde iletişime geçmektedir.
Bu tür sınırlı etkileşim durumunda dahi Türk ve Suriyeli kadınların ilişkilerinin daha iyi olduğu
gözlemlenmektedir. Etkileşimin sıklığı ve kalitesi arttıkça Suriyeli mültecilerin yaşadıkları deneyimler daha olumlu olmaktadır. Örneğin çalışan Suriyeli mülteci kadınlar işyerlerinde Türklerle muhatap olmakta ve daha uzun süreli ve yoğun etkileşim olumlu tecrübeyi beraberinde
getirmektedir. Bu durum Suriyeli kadın mültecilerin dil sorununu aşmalarının toplumsal uyuma katkı yapacağı şeklinde yorumlanabilir. Sultanbeyli semtinde Suriyeli mültecilerin yoğun
olarak yaşadığı bir muhitte ikamet eden Suriyeli kadın mültecilerin aşağıdaki sözleri yaygın bir
tecrübeyi yansıtmaktadır:

Burada komşularım var. Gidip gelsem öğrenirdim Türkçeyi ama hiç kimseyle görüşmüyorum. Ne sokakta ne hiçbir yerde bana kimse bir şey
yapmıyor. Hiç kimseyle konuşmuyorum, kimse de bizimle konuşmuyor.
Kendi halinde yani. Ben dil bilmiyorum. Dil bilmediğimden hiç kimseyle
iletişim kuramıyorum. Merdiven temizleyen kadın geliyor. Bizimle konuşmak istiyor. Ben bakıyorum, konuşamıyorum. Konuşmak istiyorum ama
konuşamıyorum.
Diğer yandan Suriyeli kadın mültecilerin birçoğunun çalışmadığı halde İstanbul’a göç etme
gerekçesi olarak iş imkânlarına işaret etmesi, Türkiye’de tek kişi çalışmaları halinde ailenin
ihtiyaçlarını karşılayabilecek geliri elde edememelerinden kaynaklanmaktadır. Daha önce iş
tecrübesi olmayan ve İstanbul’da yaşadıkları ekonomik zorluklardan dolayı çalışmayı deneyen
kadın mülteciler iş piyasasındaki adaletsizliğin ve sömürünün İstanbul’da daha yoğun olduğunu belirtmişlerdir. İş bulabilenler daha önce yerleşen arkadaş ve akrabalarının kolaylık sağladıklarını söylemiştir. Bu durum, göç literatüründe sıklıkla karşımıza çıkan ve önce gelenlerin
sonra gelenlere öncülük ettiği (De Haas, 2010) ve özellikle yeni göçmenler üzerindeki sosyal,
ekonomik ve duygusal yükü azaltarak göçün devamlılığına olanak sağladığı tezleri ile uyumludur (Somerville 2015; Pellegrino, 2004). Putnam’ın (1993) vurguladığı sosyal sermaye kavramının ilk basamağı olan sosyal bağların önemi burada bir kez daha karşımıza çıkmaktadır.

8.2. Dil ve Meslek Eğitimi
Bu raporun zarar görebilirlik bölümünde belirtildiği üzere, Türkçe dil bilgisi kadınların eğitim ve
sağlık hizmetlerine erişimleri için bir kolaylaştırıcı işlevi görmektedir. Türkçe bilgisi kadınlarda
daha az olduğu için kadınların genellikle Türkçeyi daha iyi konuşan çocuklarına ya da eşlerine bağımlı hale geldiği görülmektedir. Şekil 8.2’ye bakıldığında kadınların %6,6’sı, erkeklerin
%13,’si Türkçeyi iyi şekilde konuşup okuyabildiğini, konuşabilen ancak okuyup yazamayanların
oranının ise erkeklerde %15,3, kadınlarda ise %12,9 olduğu görülmektedir. Diğer bir deyişle
kadınlar erkeklere göre daha dezavantajlı durumdadır. Bu dezavantajlı olma durumu aynı zamanda eğitim seviyesine ilişkin göstergelerde de sabittir. Örneğin Suriyeli mülteci kadınların
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%11,7’si okuryazar değilken bu oran erkeklerde %4,5’tir. Aynı şekilde kadınların %7,3’ü yükseköğretim mezunu iken erkeklerde bu oran %11,5’dir (Şekil 8.2).

Yapılan görüşmelerde kadınların Türkçe bilgilerinin çok az olmasının ev sahibi toplum ile daha
az iletişimde olmalarının yanında, Türkçe kurslarına erişimde yaşadıkları kısıtlardan da kaynaklandığı görülmektedir. Örneğin kadınların sadece %16,7’si Türkçe kursuna gittiğini belirtmiştir. Oysa kadınlar için önemli bir sosyalleşme aracı olarak da görülebilecek Türkçe eğitiminin, kadınların sosyal sermayelerini artıracağı ve hem kendilerinin hem de hane halkının zarar
görebilirliklerini düşüreceği aşikardır.
Suriyeli erkek mülteciler nezdinde Türkçe dil kursuna katılmalarının önündeki engel çalışma
hayatlarının yoğun olması ve dil kurslarının saatlerinin uygun olmaması olarak öne çıkarken,
kadın mültecilerin önündeki engeller eşlerinin izin vermemesi ve ev içi iktisadi faaliyetler (çocuk ve yaşlı bakımı ve ev işi gibi) nedeniyle evden dışarı çıkamamaları olmuştur.

137

2020 İstanbul Göç Araştırması 2020

Ataerkil aile yapısı kadın mültecilerin sosyal bağlarını dahi kısıtlamaktadır. Örneğin görüşülen
kadın mültecilerden biri amcasının ve babasının beraber yaşadığı Zeytinburnu’ndaki eve gitmek için eşinden izin alması gerektiğini ve eşi izin verirse de tek başına gidemediğini ve onunla
ya da aileden yaşça büyük başka bir kadın ile birlikte gidebildiğini belirtmiştir.
Suriyeli mülteci kadınlara hangi yöntemler ile Türkçe öğrendikleri sorulduğunda ise çoğu kadın
Şekil 8.4’de görüldüğü üzere yakın çevresi ile olan iletişim, televizyon ya da sosyal medya mecralarını göstermiştir. Bazı kadınlar okula giden çocuklarından Türkçe öğrenmeye çalışmaktadır
ancak mülakatlarda belirttikleri üzere çocuklar anneleriyle Türkçe konuşmamaktadır. Kadınların sosyal hayata daha sınırlı katılımının olması da Türkçe öğrenmelerinin önünde bir engeldir.
Çalışan erkekler işyerlerinde Türklerle etkileşim ile Türkçe öğrenebilirken kadınlar genellikle çalışmadıkları ve kamusal alanda çok vakit geçirmedikleri için Türkçe öğrenme konusunda yeteri
kadar imkânlara sahip değildirler.

Türkçe bilmemek kadınları uzun vadede erkeklere bağımlı hale getirerek sosyal hayatlarını ve
hareketliliklerini kısıtlamaktadır. Bu durum Suriyeli mülteci kadınlar üzerine yapılan başka çalışmalarda ve raporlarda da belirtildiği gibi (Baklacıoğlu, 2017; UN, 2018; Körükmez, Karakılıç
ve Danış, 2020) kadınların kendilerini gerçekleştirmelerini, eğitim sistemine ve iş piyasasına
dâhil olmalarını da engellemektedir. Ayrıca bu raporun zarar görebilirlik bölümünde detaylı bir
şekilde irdelendiği gibi, sağlık ile ilgili ihtiyaçlarını ertelemelerindeki temel etken de dil bilmemeleridir. Tüm bunlar kadın mültecileri daha kırılgan hale getirmektedir ve ayrıca Türkçe dil bilgisinin az olması kadınların kayıt dışı sektörde daha fazla sömürülmelerine sebep olmaktadır.
Kadın mültecilerin yaş ve medeni durumlarının Türkçe öğrenmelerinde belirleyici olduğu da
bu çalışmanın bulguları arasındadır. Yaş arttıkça aile içi yük artmakta ve dil öğrenme konusundaki motivasyon azalmaktadır. Birçok mülteci kadın da Rottman ve Nimer'in (2020) belirttiği gibi, çocuklarının ödevlerine yardımcı olmak ve eğitimlerinde daha aktif rol almak için
dil öğrenmek istediklerini belirtmiştir. Bu da dil öğrenmenin kendilerine sağlayacağı sembolik,
ekonomik ve kültürel sermayeye işaret etmektedirler. Türkçe öğrenerek çocuklarına ve eşlerine
daha az bağımlı hale gelmeleri, aile içi toplumsal cinsiyet rollerini de değiştireceğinden özellikle genç kadınlar tarafından daha da önemli görülmektedir. Hem yapılan derinlemesine görüşmelerde hem de anket çalışmasında yaşları daha genç olan kadın mültecilerin Türk dizileri
izleyerek ya da internet kullanarak Türkçe öğrenmeye çalıştıkları anlaşılmıştır. Şekil 8.1’de görüldüğü gibi komşularıyla iyi ilişkiler içinde olan kadınlar ise gün içindeki ev ziyaretleri sayesinde Türkçe öğrenme fırsatı bulmuştur. Bu durum özellikle de evli, bakım işlerinden dolayı evden
dışarı çıkamayan ve dil kursuna gidemeyen birçok kadın için önemli bir fırsat sunmuştur. Fakat
hane bazında baktığımızda, Türkçenin en iyi konuşulduğu hanelerde dahi en az konuşanların
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kadınlar olduğu saptanmıştır. Bu nedenle pek çok kadın kamusal alana çıkarken yanlarında
çocuklarını götürmektedir. Sınırlı kaynakları olan aileler çocuklarını kursa gönderirken, bu tür
kaynaklardan en az yararlananlar anneler ve bakım emeği veren kadınlar olmaktadır.

Toplumsal cinsiyet başlığı altında önemli olan başka bir faktör ise mesleki eğitimdir. Kadın
mültecilere dil kursu dışında bir eğitim alıp almadıkları sorulduğunda sadece %2,8’i yabancı
dil (İngilizce), terzilik, bilgisayar ve kuaförlük gibi eğitimler aldıklarını belirtmişlerdir. Kadınlara
belediyeden hangi konularda eğitim almak istedikleri sorulduğunda, Şekil 8.5’de görüldüğü
üzere ağırlıklı olarak çocuk bakımı ve dil eğitimi konularında destek beklediklerini belirtmişlerdir. Yukarıdakilere ek olarak çok az bir kesim de sanat kursları ve çocukları için verilecek olan
ek kursların faydalı olacağını söylemiştir.
Sonuç olarak hem anket verileri hem de derinlemesine görüşmeler, Suriyeli kadınların güçlendirilmeleri için Türkçe bilmelerinin önemli olduğunu göstermektedir. Özellikle kayıp nesil olarak
görülebilecek olan önce Suriyeli okullarına gitmiş sonra da Türkçe bilmediklerinden eğitimleri
yarıda kesilmiş kız çocuklarının sömürüye açık olmamaları ve sosyal sermaye elde edebilmeleri için, bu çocuklara yönelik politika geliştirilmesi gerekmektedir. Zira eğitim, kadınlar için bir
özgürlük alanı yaratmaktadır (Cin, 2017).

8.3. Kamusal Alana Erişim
Bir önceki bölümde vurgulandığı gibi dil bilgisi ve mesleki eğitimden yoksunluk, eşlerinin izin
vermemesi ve küçük çocuklarının olması gibi sebepler, Suriyeli mülteci kadınların izole bir hayat
yaşamalarına ve evden pek çıkamamalarına neden olmaktadır. Araştırmanın nitel bölümünde
kadınların sosyal hayata katılımlarının erkeklere göre daha sınırlı olduğu net bir şekilde ortaya
konmuştur. Suriyeli mülteci kadınlara ev içi iktisadi faaliyetler ve iş hayatı dışında zamanlarını
nasıl değerlendirdikleri sorulduğunda Şekil 8.6’da görüldüğü üzere çoğu kadının akraba ve ev
ziyareti yapmakta olduğu ya da arkadaşlarıyla parklarda buluştukları anlaşılmıştır. Kadınların
büyük bir çoğunluğu kültürel aktivitelere katılmamıştır.
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Bu durum yapılan derinlemesine görüşmelerde de teyit edilmiştir. Öte yandan kimseyle etkileşime geçemeyen göçmen kadınların sayısı da sayıca fazladır. Ayrıca pek çok kadının da maddi
sebeplerden dolayı kamusal alana pek çıkamadığı ve sosyal hayata katılmadıkları anlaşılmaktadır. Bu durum beş çocuğu olan bir kadın görüşmecinin aşağıdaki ifadelerinden net olarak
anlaşılmaktadır.

Denize gitmek istiyorum, sahile gitmek istiyorum çocuklarla birlikte.
Otobüsler 3,5 lira. Yürüyerek gidiyorum merkeze, biraz ileride kalıyor.
Kaç tane çocuk var. Bir de öyle hesaplayın. Sadece sahili görmek için 20
lira. Hatta daha fazla. Otobüs için gidiş geliş 40 lira oluyor. Bizim için
bir yemek öğünü.
Yukarıdaki ifadeden de anlaşılacağı gibi kadınların hayatları büyük ölçüde evin etrafında şekillenmekte ve ev işleri ve yemek yapmakla geçmektedir. Suriyeli mülteci kadınlar çoğunlukla
Arapça kanalları izlemektedirler. Kamusal alanda katılımı oldukça az olan ve daha çok kendi
aralarında sosyalleşen Suriyeli mülteci kadınlar, Şekil 8.7’de görüldüğü gibi Türklerle en çok
mahallede, sokakta, toplu taşıma ya da alışveriş yaparken iletişime geçmektedirler. Yapılan
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görüşmelerde kadınlar bu karşılaşmalarının pek çoğunda ayrımcılıkla karşılaştıklarını belirtmişlerdir. Dolayısıyla birçok Suriyeli mülteci kadın, Türk vatandaşları ile iletişime geçerken tedirginlik yaşamaktadır. Kamusal alanda yaşanan bu tedirginlik gündelik hayatta karşılaştıkları
ayrımcılıkla yakından ilişkilidir. Bu yüzden Suriyeli mülteci kadınlarla yaptığımız mülakatlar kadınların kamusal alanı ve ayrımcılığı yaşayış biçimlerinin erkeklerden oldukça farklı olduğunu
göstermiştir. Hem Suriyeli mültecilerin sahip oldukları toplumsal cinsiyet rolleri hem de Türk
toplumundaki Suriyeli mülteci algısı ve cinsiyet rolleri bu olguda belirleyici rol oynamaktadır.

8.4. Ayrımcılığın Toplumsal Cinsiyetleştirilmesi
Suriyeli kadın mültecilerin ayrımcılığı yaşama şekilleri hem kamusal hem de özel alanda iç
içe geçmiş pratiklerde kendini göstermektedir. Yaptığımız görüşmelerde kadın mülteciler,
Türk komşularıyla, ev sahipleriyle ya da günlük hayatlarında karşılaştıkları Türk vatandaşlarıyla olan etkileşimlerini oldukça olumsuz anekdotlarla betimlemişlerdir. Şekil 8.8’de görüldüğü üzere Suriyeli mülteci kadınlardan kendilerini dışlanmış hissedenlerin oranına kararsızları
da ekleyince %39,1’e karşılık gelmektedir. Raporun zarar görebilirlik konusunu irdeleyen ikinci
bölümünde Türkçe dil bilgisinin ayrımcılığı deneyimlemeyi kolaylaştırdığı tartışılmıştık. Bu bulgulardan hareketle hem kamusal alan deneyimi hem de Türkçe dil bilgisi sınırlı olan Suriyeli
mülteci kadınların %39,1’inin kendini dışlanmış hissetmesi oldukça yüksek bir oran olarak görülebilir. Suriyeli mülteci kadınların ev sahibi toplumla sosyalleşmekten çekinmesinin sebeplerinden birisi de budur. Bu durum Yücel ve arkadaşlarının 2018 yılında Birleşmiş Milletler Kadın
(UN Women) raporunda da belirtilmiştir.
Suriyeli mülteci kadınlar genellikle komşuluk ilişkileri üzerinden sosyalleşmektedir. Komşuluk
ve iyi bir komşu olabilmek Suriye kültüründeki kadınların kamusal alandaki toplumsal cinsiyet
rollerinden biridir (Dağtaş, 2018). Fakat mülakatlarda birçok kadının bu ilişkiyi kuramadığı görülmüştür. Suriyeli mülteci kadınların Türk komşuları tarafından evlerine davet edilmemeleri
oldukça sık karşımıza çıkmıştır. Bu temassızlık hali Suriyeli mülteci kadınlarda gücenme, dışlanma ve ait olamama duygusu yaratmaktadır. Kadınlara kendilerini ne derece dışlandıklarını
sorduğumuzda Şekil 8.9’daki tablo karşımıza çıkmıştır.
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Kadınlara en çok nerede dışlandıkları sorulduğunda ise Şekil 8.9’da görüldüğü üzere sırasıyla
toplu taşıma (%23,4), mahalle (%19,9), kamu kurumları (%5,5) ve işyerleri gibi alanlar öne çıkmıştır (%5,1). İşyerlerinde daha az dışlanma hissetmeleri kadınların daha az oranda çalışmalarından kaynaklanmaktadır. Genel itibariyle bakıldığında Şekil 8. 9 kadınların yarısının zaten
kısıtlı olan kamusal alan deneyimlerinde yoğun olarak dışlanmışlık hissettiklerini ortaya koymaktadır. Derinlemesine görüşmelerden anlaşıldığı üzere kadınlar ayrımcılığı çoğunlukla semt
pazarlarında ya da oyun parklarında görmektedir. Pazarlarda satıcıların kötü davranması,
kendilerine sıklıkla küfür edilmesi ve Suriyeli mültecilerin genel olarak aşağılandığı yaygın olarak aktarılmıştır. Kadın görüşmecilerden biri pazarda sıklıkla, “Kurtulamayacak mıyız bu Suriyeli mültecilerden?” gibi ifadeler duyduğunu beyan etmiştir. Bir kadın mülteci ise Ramazan aylarında kurulan iftar çadırlarına kötü söz işitmemek ve dışlanmamak için gitmediklerini beyan
etmiştir. Türkmen olduğu için Suriyeli olduğunun anlaşılmadığını ifade eden katılımcı, ikinci el
eşya dükkânında bir fırın görüp almak istediğinde satıcının, “Ablacım bu size gelmez, bunu ancak Suriyeli mülteciler alır.” dediğini belirtmiştir. Bu aktarımlar Suriyeli mültecilerin ne derece
stigmatize edildiğini açık olarak göstermektedir. Bu deneyimler erkeklerin deneyimlerinden
mekân bakımından da farklılaşmaktadır.

Mülakatlar ayrımcılığın genellikle hor görülme ve küçümseme şeklinde olduğunu göstermektedir. Kadınlar yaşadıkları ayrımcı muameleyi çoğunlukla dil bilmemelerine bağlamakta, bazen
de dil bilmedikleri için kendilerine yapılan muameleyi yanlış anladıklarını düşünmektedirler.
Oysa yukarıdaki Türkmen kadın örneğinde de görüldüğü gibi ayrımcılık deneyimi dil bilgisinden
bağımsızdır. Dil bilmemek bazı ayrımcılık türlerinin anlaşılmamasını sağlamaktadır. Suriyeli
mülteci kadınlar maruz kaldıkları ayrımcılığa ve nefret söylemine çoğunlukla sessiz kalmakta,
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bu tür deneyimlerinden kaçınmak için kamusal alanda hiç konuşmamaktadır ve telefonları
çaldığında cevap vermemektedir. Ayrıca görüşülen kadınlar arasında kendi kararları doğrultusunda ya da eşlerinin isteği ile kılık kıyafetlerini ve başörtülerini bağlama şekillerini değiştirenlere, peçe takmayı bırakanlara da rastlanmıştır. Türkmen asıllı Suriyeli kadın mültecilerden
biri dışlanmamak için bazen Antepli olduğunu söylediğini ama yalan söylemenin de zoruna
gittiğini belirtmiştir.
Suriyeli kadın mülteciler ayrımcılığı semt pazarlarından sonra, en çok ev sahipleriyle ilişkilerinde deneyimlemektedir. Bu ayrımcılık türünü erkek mülteciler nadiren deneyimlemektedir.
Ev sahiplerinin gürültü yaptıkları gerekçesiyle eve giren çıkanı kontrol ettikleri ve evin içine ve
eşyaların düzenine karıştıkları sıklıkla rapor edilmiştir. Bu beyanlardan anlaşıldığı üzere ev sahipleri kadınlar üzerinde psikolojik şiddete varan müdahalelerde bulunmaktadırlar. Bu durum
kadınların özel alanlarında dahi kendilerini evlerinde hissedememelerine neden olmaktadır.
Evde daha az vakit geçiren Suriyeli erkekler ise bu tür deneyimler aktarmamıştır. Tüm bu ayrımcılıklar aslında sadece Suriyeli olmak değil, aynı zamanda kadın olmak, mülteci olmak ve
sınıfsal olarak daha az ekonomik ve sosyal sermayeye sahip olmak ile ilgilidir. Birçok kadın bu
durumu, Suriye’de olsa böyle muamelelere maruz kalmayacakları şeklinde yorumlamıştır. Bazı
Suriyeli mülteci kadınlar da ayrımcılık görmemek için kamusal alandaki işlerini Türkçe konuşan
çocukları üzerinden görmeyi tercih etmektedir. Toplumsal alanda iktidara en az sahip olan
mülteci kadınların yaşadığı bu deneyimler aslında evrenseldir. Kadın mülteci ve sığınmacılar,
ayrımcılığı dünyanın birçok bölgesinde erkeklere oranla daha fazla tecrübe etmektedir (Pittawya ve Bartolemei, 2001).
Bütün bu çekincelere rağmen Şekil 8.10’da görüldüğü gibi Suriyeli mülteci kadınların %43,1’i
Suriye’deki örf ve adetlerini devam ettirebildiklerini belirtmişlerdir. Ancak bunun temel sebebi kadınların örf ve adetlerini kendi aralarında dışarıya kapalı sosyal bağları çerçevesinde ve
mümkün oldukça hane içinde devam ettirmeye çabalamalarıdır.

Kadınların beyanlarına bakıldığında kültürel hayatlarını yaşatamamalarının üç yaygın sebebi
vardır: 1) maddi yetersizlik ve pahalılık, 2) tepki çekme endişesi, 3) akrabaları olmaması ve yalnızlık. Maddi imkânlara vurgu yapan bir Suriyeli mülteci kadının aşağıdaki ifadeleri bu durumu
özetlemektedir.
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Çok şeyi yaşayamıyoruz. Ev kirası en basit bir şey. Para kaldırıp bir yere
koymamız gerek. Yedin içtin onu koyacaksın. Demezler aç mısın tok
musun? Bunu kaldırıp kiraya vereceğim. Eşim 2 ay çalışmadı. Çok zorluk
yaşadım. Orda (Suriye’de) yaşamazdık. Ev senin evin. Getirdiğin şeyler
daha uygun daha ucuz olur. Burada her şey parayla.
Suriyeli mülteci kadınların bu deneyimlerinde birbiri ile çelişkili iki sonuç ortaya çıkmaktadır.
Suriyeli mülteci kadınlar bir yandan Suriye ve Türkiye’nin kültürel olarak birbirlerine benzediklerini zaman zaman da iki kültürün aynı olduğu için kendilerini evlerinde hissettiklerini beyan
etmişlerdir. Diğer yandan da kültürel hayatlarını yaşayamamalarının sebeplerden biri olarak
yerel halkın tepkisini göstermişlerdir.
Suriyeli mülteci kadınlara Türkiye’ye uyum sağlamak için neyin gerekli olduğu sorulduğunda
(Şekil 8.11) alınan en yaygın cevabın %77,8’lik oran ile Türkçe konuşabilmek olması kadınların
ev sahibi toplum ile etkileşime geçme isteklerini göstermesi açısından önemlidir. Ayrıca kadın
mültecilerin %31’i çalışma ve %28’inin de Türk kültürünü ve sosyal hayatını bilmek seçeneğini
işaretlemesi uyum arzusunun güçlü olduğunu teyit etmektedir. Bunları sırasıyla Türk arkadaşları olmak, yeterli bir gelir seviyesine sahip olmak takip etmektedir.

8.5. Gelir Kaynakları ve İşgücüne Katılım
Raporun “Çalışma Hayatı” başlıklı dördüncü bölümünde yer alan “4.4. İşgücüne Katılım” ve
bu bölümde yer alan Şekil 4.2’de verilen değerleri burada hatırlamakta fayda vardır. Anket
çalışması bulgularına göre Suriyeli kadın mültecilerin çok azının çalışma hayatında aktif olduğu görülmektedir. Düzenli bir işte çalıştığını beyan eden kadınların oranı %13,5 iken erkekler
de bu oran %60,5’dir. Öte yandan, parça başı çalışma oranına ya da yarı zamanlı çalışmaya
bakıldığında bu oran erkeklerde %9,9, kadınlarda ise %0,9’dur. Göç öncesinde, Suriye’de iken
kadınların işgücüne katılımının çok yüksek olmadığı ve genelde işgücü piyasasına katılımın
kadının sınıf ve eğitim düzeyi ile ilişkili olduğu bilinmektedir (Charles ve Denman, 2012). Bu
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durum, birçok kadın tarafından hem İstanbul Göç Araştırması raporunda hem de kadınların
emek gücüne bakan diğer çalışmalarda (Körükmez, Karakılış ve Danış, 2020) dile getirmiştir.
Ev dışında iktisadi bir faaliyette bulunmak çoğu kadın tarafından mecburiyet olarak tanımlanmıştır ve kadınların birçoğu ihtiyaçları olduğu için çalışmayı son bir seçenek olarak eşleriyle
birlikte aldıkları bir karar olarak nitelendirmişlerdir. Böyle bir durumda da evdeki sorumlulukları ile uyumlu olması açısında yarı zamanlı ya da evde parça başı gibi işleri tercih ettiklerini
vurgulamışlardır. Derinlemesine görüşmelerde parça başı çalışan ve evde boncuk işi yapan
bazı kadınlara ulaşılmasına rağmen anket sonuçları incelendiğinde bu durumun az sayıda kadın için geçerli olduğu hem tam zamanlı hem de parça başı işlere erişim konusunda Suriyeli
erkek mültecilerin kadınlara göre daha avantajlı olduğu gözlenmiştir. Aşağıdaki belirtildiği gibi
kadınların %80’i (452 kadın), erkeklerin ise %14,2’si herhangi bir işte çalışmamaktadır.
Çalışma hayatında aktif olan kadın mültecilerin Suriye’deki çalışma durumuna bakıldığında
ise Şekil 8.12’de görüldüğü gibi Suriye’de çalışan kadınların büyük bir kısmının üniversite mezunu olduğu görülmektedir. Anket çalışmasına dâhil olan kadınlardan 57’si Suriye’de iken çalıştığını beyan etmiştir ve bunların 18 tanesi üniversite mezundur. Fakat Suriye’de iken çalışan
57 kadından 30 tanesi Türkiye’de de çalışmakla birlikte 27’si işsiz kalmıştır. Bu durum niteliklerine göre iş bulamadığından dolayı çalışamayan Suriyeli kadın mültecilerin olduğunu da
göstermektedir. Söz konusu mülteci kadınlardan bazıları saat başı tercümanlık veya Arapça
öğretmenliği gibi işler yapmaktadırlar. Örneğin eğitimli bir kadın mülteci bir dernekte terapist
olarak saati 20 lira karşılığında günde ortalama 2-3 saat çalıştığını beyan etmiş fakat kazandığı paranın yeterli olmadığını aktarmıştır. Kadınlara Suriye’de iken çalışıp çalışmadıkları
sorulduğunda, Suriye’de çalışmadığını beyan eden 507 kadından ise 429’u Türkiye’de de çalışmamaktadır. Bununla birlikte Türkiye’de 46 kadın katılımcı düzenli bir işte, 5 katılımcı ise parça
başı gündelik işte çalışmaktadır.
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Türkiye’deki kadın mültecilerin büyük bir bölümü tekstil sektöründe çalışmaktadır. Çalışma
saatleri cumartesi yarım gün mesai dâhil 08:30-19:00 arasındadır. Genellikle sigortasız ve
asgari ücretle çalışmaktadırlar. Kadınların çoğunun emek sömürüsüne maruz kalmalarında
dil bilmemeleri önemli rol oynamaktadır. Ayrıca kendileri gibi ucuza çalışmayı kabul edecek
birçok kadının olması da önemli bir etkendir. Suriyeli kadınlar, Suriyeli erkeklere ve Türk kadınlara göre daha az ücretler aldıklarını belirtmişlerdir. Kadınların ayrıca iş bulmalarında kendi
toplulukları ve ev ziyaretleri vasıtasıyla kurdukları sosyal bağların ve bu bağların getirdiği bilgi
paylaşımının etkisi büyüktür.
Yapılan mülakatlarda Suriyeli mültecilerin yoğun bir emek sömürüsüne maruz kaldıkları anlaşılmıştır. Ancak 18 yaş altı genç kızların karşı karşıya olduğu emek sömürüsü nispeten daha
fazladır. Örneğin, tekstilde çalışan pek çok kadın asgari ücret alırken, 18 yaş altı iki kız kardeş
aynı tekstil atölyesinde 09.00-19.00 saatleri arasında ve cumartesi yarım gün için 1100 lira
(ikisi 2200 lira) ücret aldıklarını beyan etmiştir. 18 aylık ve 3 aylık iki bebeğin de bulunduğu ve
evlerinde yatak dahi olmayan 7 kişilik hanenin tamamı bu gelir ile hayatını idame ettirdiklerini
söylemiştir. Suriyeli kadın mülteciler sıklıkla Suriye’de tek bir kişinin çalışmasının yeterli olduğunu, kadınların genelde çalışmadığını ancak Türkiye’de bir kişinin çalışmasının hayat masraflarını karşılamak için yeterli olmadığını aktarmışlardır. Suriyeli kadın mültecilerin ataerkil
aile yapısından dolayı çalışmak konusunda isteksiz oldukları söylenebilir. Buna rağmen ihtiyacı
olması durumunda da kadınların istihdamının önünde erkeklerde olmayan ya da daha az gözlenen bir dizi engel bulunmaktadır: Bunlar; i) Türkçe bilgisi, ii) küçük çocukların bulunması, iii)
eşlerinin izin vermemesi, iv) sağlık sorunları ve göç ile ilgili travmalar olarak sıralanabilir.
Sahada görüşülen Suriyeli mülteci kadınların büyük bir bölümünün ayni veya nakdi yardıma
ihtiyacı olduğu ancak çok sınırlı yardıma erişimleri bulunduğu anlaşılmıştır. Kızılay yardımları
18 yaş altı 3 ve üzeri çocuğu olan ailelere kişi başı 120 lira olarak verilmekte ve ailede sigortalı
çalışan bulunması durumunda bu yardım kesilmektedir. Bu kriterlere uymayan ancak yardıma
ihtiyacı olan çok sayıda hane ile görüşülmüştür. Suriyeli mültecilerin evlerine giren ortalama
2000 lira civarındaki gelir ise genelde kira bedeli, elektrik, su ve doğalgaz ödemelerine gitmektedir. Hane halkının temel giderlerini karşılamaktaki zorluk, kadınları erkeklere nazaran
daha fazla harekete geçirmektedir. Yapılan derinlemesine görüşmelerde de kadınların Kızılay,
belediye ve sivil toplum kuruluşlarının sağladığı yardımları daha dikkatli takip ettikleri, sosyal bağları sayesinde yardımları araştırdıkları anlaşılmaktadır. Mahalle muhtarları ile yapılan
görüşmelerde de yardımlara başvuranların daha çok kadınlar olduğu anlaşılmıştır. Yoksullaşma ile mücadele etmek ve ev ihtiyaçlarını karşılamak için kadınlar Şekil 8.14’de belirtildiği gibi
birden fazla önleme başvurmaktadır. Bu önlemler içinde temizlik malzemesi alamadıkları için
temizlik yapamamak (27,5%), kadınlara özel hijyen malzemesi (%25,5) ya da kişisel hijyen
malzemesi kullanamamak (%20) gibi faktörlerin bulunması yoksulluğun en çok kadınları etkilediğini göstermektedir. Ayrıca ucuz gıdalara yönelmek (%52,7) ve öğün sayısını düşürmek
(%30,9) doğabilecek sağlık problemlerine işaret ederken, çocuklarını okula gönderememek
(%15,2) ve 15 yaşından çocukların çalışmak zorunda kalması da (%10,5) çocuk yoksulluğunun
artacağına işaret etmektedir.
Bu durum yoksulluğun toplumsal cinsiyetleştirilmesine de işaret etmektedir. Yoksulluğun
toplumsal cinsiyetleştirilmesi kadınların giderek erkeklerden daha fazla yoksulluk yaşaması
ve hayatta kalabilmek için temel ihtiyaçlarından daha fazla ödün vermesi, yardımlara daha
bağımlı hale gelmesi ve sadece bir gelir yoksulluğunun ötesinde bir kavramdır (Fukuda Parr,
1999). Feminist literatürde bu kavram daha bütünsel ve kapsayıcı bir bakış açısıyla ele alınıp
yoksulluğun gelir eşitsizliğinin ötesinde, eğitim ve sağlık hizmetleri gibi temel geçim kaynaklarından yoksun kalmak (Sen, 1999) ve dışlanmadan dolayı toplumun bir parçası olamama ve
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sosyal diyaloğa girememe (Chen et al, 2004) ve yoksulluğun öznel boyutları olan toplum içinde güç sahibi olamama, kendini gerçekleştirememe ve özgüven yoksulluğu gibi (Kabeer, 2003)
birçok değişkenin etki ettiği bir yoksulluk olarak değerlendirilmektedir.

8.6. Sağlık ve Barınma
Sağlık hizmetlerini Suriyeli mülteciler yoğun olarak kullanmaktadır. Kadınlar özelinde yapılan
analizde de kadınların %49,6’sının son 1 ay içinde%33,7’si de son 2-6 ay içinde en az bir kere
sağlık hizmeti aldığını ortaya koymuştur. Bu durum kadınların sağlık hizmetlerine erişimlerinde pek sorun yaşamadıklarını göstermektedir.
Zarar görebilirlik bölümünde Suriyeli mültecilerin sağlık hizmetlerine erişimlerinin önünde altı
temel engelin bulunduğu aktarılmıştı: Bunlar; 1) ayrımcılık nedeniyle sağlık hizmetlerine başvurmayı erteleme, 2) yeterli derecede bilgilendirilmeme, 3) ulaşım maliyeti, 4) yoğunluktan
dolayı randevu alamama, 5) dil sorunu nedeniyle kendini ifade edememe ve 6) ataerkil kültürel normlardır. Bu engellerin içinde ayrımcılığın kadınların sağlık hizmetlerine erişimlerinde
erkeklere nazaran daha belirgin olduğu görülmektedir. Kadın mülteciler Suriyeli olmanın ötesinde kadın olmaktan kaynaklı bir ayrımcılığa maruz kalmaktadır. Bu ayrımcılık en çok Suriyeli
kadınların hamile olarak ya da küçük çocukları ile hastaneye gittiklerinde çok doğurdukları
yönündeki ithamlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle kadın mülteciler acil olmadıkça
sağlık hizmetlerini talep etmeyi ertelemektedir. Ayrıca derinlemesine görüşmelerde de pek çok
kadın mültecinin hastaneye gitmek için eşleri ya da Türkçe bilen yakınlarının uygun zamanını
beklediğini beyan etmesi önemsenmelidir. Dil bilgisinin mültecilerin hakları ve alabilecekleri
hizmetler hakkında bilgi sahibi olmalarını da etkilediğini unutmamak gerekir. Kadınları orantısız etkileyen başka bir faktör ise hastaneye ulaşım maliyetidir. Ulaşım maliyeti hane halkı
geliri ile ilgili olmakla birlikte, hanenin temel ihtiyaçlarını önemsedikleri için bu durum kadınlar
için endişe kaynağı olmuş, erkek mülteciler tarafından dile getirilmemiştir. Kadın mülteciler
hastaneye ulaşım maliyetini hanenin bir yemek öğünü ile kıyaslama eğilimine girmişlerdir. Son
olarak kadınları orantısız etkileyen bir başka faktör ataerkil kültürel normların kadın sağlığına
erişim konusunda yarattığı kısıttır. Erkek doktorlara muayene olmaktan çekinmeleri ve devlet hastanelerinde kadın doğum kliniklerinde muayeneye giderken birinin kadınlara refakat
etmesine izin verilmemesi, kısıtlı ekonomik kaynaklara rağmen Suriyeli kadın mültecileri özel
hastanelere yönlendiren önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.
Kadınların genel sağlık durumuna bakıldığında pek çok kadının ve çocuklarının kötü koşullarda barınmaya bağlı kronik rahatsızlıkları bulunduğu görülmüştür. Bu duruma göçe bağlı
travmalar ve İstanbul’da yaşanan ekonomik zorluklar eklendiğinde kadınlarda yoğun bir psikolojik yorgunluğun bulunduğu anlaşılmaktadır. Pek çok kadının yaşanan travmalar, ekonomik
zorluklar ve çocukların rahatsızlıklarından dolayı epey yorgun ve yıpranmış oldukları tespit
edilmiştir.

Ayrıca, raporun zarar görebilirlik bölümündeki genel değerlendirmelere uyumlu olarak, anket bulgularına göre kadınların %20’si şampuan, diş fırçası vb. kişisel temizlik malzemelerini
kullanamamaktadır. Kadınların hijyene ulaşamaması beraberinde kadın hastalıklarını da getirmektedir. Yukarıda belirttiğimiz gibi çamaşır ve bulaşık deterjanı olmadığı için temizlik yap147
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mayanlara bakıldığında kadınların %27,5’i bu soruya evet cevabı verirken erkekler de bu oran
%20,4’tür. Cinsiyetten bağımsız değerlendirmelerde, bu değerlerin özellikle hanede görüşülen
kişinin kadın olması durumunda ortaya çıktığı görülmektedir ve bu dikkate değer bir bulgudur.
Sağlık sorunları aynı zamanda yaşanılan evlerin koşullarıyla da ilişkilidir. Birçok kadın evinde
fırın, çamaşır makinesi, buzdolabı gibi temel eşyalarının olmadığını vurgulamıştır (Şekil 8.15).
Evlerdeki rutubet ve nem sorununu, evlerin depreme dayanıklı olmayışını, kötü hava koşullarına karşı korunaklı olmamasını hemen hemen aynı oranlarda sorun olarak aktarmıştır. Ancak derinlemesine görüşmelerde rutubet ve nem sorunu ve buna bağlı olarak ailede yaşanan
sağlık problemleri münhasıran kadın görüşmeciler tarafından dile getirilmiştir. Yine konut ile
ilgili sorunlar bağlamında, ev sahiplerinin evin içine ve misafirlere karışması da Suriyeli kadın
mültecileri daha derinden etkilemektedir. Benzer şekilde evlerin küçük olması ve yeterli oda
sayısının bulunmaması hem kadınların hem de erkeklerin %33’ü tarafından sorun olarak belirtilirken derinlemesine görüşmelerde mahremiyetten yoksunluk yaratan bu durumun kadınları
yıpratan önemli bir faktör olduğu anlaşılmıştır. Birçok katılımcı evlerinde ya eşinin ailesiyle ya
da evlenen çocuklarıyla kalmaktadır. Bir görüşmeci 3+1 evde 8 kişi olarak oğulları ve gelinleri
ve küçük çocuklarıyla yaşadığını ve herkese yetecek bir yaşam alanı olmadığını ifade etmiştir.

8.7. Türkiye’de Kadın Olmak
Suriyeli kadın mülteciler için kamusal alan deneyimlerinin büyük oranda parklar ile sınırlı olduğu anlaşılmıştır. Muhtarlar Suriyeli kadınların pek çalışmadıklarını, evlerde çocuk büyütüp
ev işleri ile meşgul oldukları için de sokakta pek görünmediklerini, muhtarlığa da ancak yardımlara başvurmak için geldiklerini belirtmişlerdir. Ataerkil aile yapısı ve dil bilmeme Suriyeli kadınları erkeklere nazaran çok fazla "içe kapanık" hale getirmektedir. Suriyeli kadınların
Türkiye’de kadın olmak üzerine deneyimlerine başvurulduğunda ise Türkiye’de kadınların daha
özgür olduğu ve çalıştıkları düşüncesi görüşülen kadın mültecilerin tamamı tarafından dile
getirilmiştir. Suriyeli bir kadın mülteci durumu şöyle özetlemektedir:

Burada daha çok kadınlara saygı duyuluyor Suriye’den. Kızları Suriye’de
çalıştırmazlardı. Çalışsa bile evde çalıştırırlar. Yaşları büyüyünce de
çalıştırmazlardı. Burada kadına bağırmazlar, çalışabilir. Suriye’de
sadece kendi işiyle ilgilenebilir. Sadece ev işlerini yapacaksın, çocuklarla
ilgileneceksin. Fikri yok, görüşü yok, hakkı yok diyelim. Burada kadın
hayatı güzel de haklarımızı tam alamıyoruz. Yani bizim erkekler
vermiyor hakkımızı burada. Türklerde geçerli kalır ama bizde geçerli
değil Suriye geleneklerimiz yüzünden.
Suriyeli mülteci kadınlar, özellikle kız çocukları olanlar, çocuklarının Türk örf ve âdetlerine göre
büyümesinden rahatsızlık duymamaktadır. Büyük çoğunluk Türkiye’de kadın haklarının görece
daha iyi olmasından dolayı bu durumu mutlulukla karşıladıklarını ifade ederken, kızlarının kendi olumsuz tecrübelerini yaşamamasını dilemektedirler. Fakat Türkiye’deki kadın erkek ilişkilerinden tedirginlik duyanlar da vardır. Suriyeli kadın bir görüşmeci sevgililer günü gibi günlerde
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kadın ve erkeklerin sokakta samimi hallerini çocuklarının şaşkınlıkla karşıladığını, kendisinin
de çocukları için bu durumdan endişe duyduğunu ifade etmiştir. Başka bir kadın görüşmeci
de Türkiye’de kadınların istedikleri gibi özgür bir şekilde çıkıp geri gelmelerini yadırgadığını
ve bunu doğru bulmadığını ifade etmektedir. Üniversite okuyan Suriyeli bir kadın öğrenci ise
kadın ve erkek davranışlarını değerlendirirken kendisinin “iki kültür arasında sıkıştığını” dile
getirmektedir.
Fatih ilçesi muhtarlarından biri mahallesindeki Suriyeli kadın mültecilerin giyim kuşamlarının
büyük ölçüde değiştiğini ve Türkiye’deki normlarla daha uyumlu hale geldiğini belirtmiştir. Yapılan derinlemesine görüşmelerde ve odak grup görüşmelerinde Türkiye’de kadınların daha
özgür olduğunu gözlemleyen Suriyeli kadın mültecilerin görece daha ataerkil olan kültürlerini
sorgulamaya başladıkları da görülmektedir. Bir görüşmeci Suriyeli kadınların başkaldırmaya
başladığını ifade ederken, aşağıdaki sözleri bu konuda cesaretlerinin çok da yüksek olmadığını
göstermektedir:

Türkiye’de kadın erkek ilişkileri mükemmel.
Burada erkekler hanımlara saygı duyarlar. Suriye’den daha fazla. Daha
şefkatli. Burada ben erkeğim her şeyi yaparım yok. Bizde öyle var
Suriye’de…. Eşim biraz sinirli. Artık tahammülüm kalmadı. Evet sesimi
çıkarmaya başladım. Ama o zaman sorunlar daha büyüyor. Eşim ateş
gibi yani. En son ben susacağım.
Benzer şekilde Suriyeli bir başka kadın görüşmeci de kadınların güçlenmeleri ve erkeklere başkaldırma ile ilgili şunları söylemiştir:

Evet bir kelime konuşmak için bin kere
düşünüyorduk orada. Şiddet uygulansa bile polisi arayıp şey yapamayız
ve polisi arasak bile çok ayıp bir şey. Çocuklarım falan olmasa eşimi çoktan bırakırdım. Sadece küçük çocuklarım var diye ben susuyorum. Eşim
Türkiye’de olduğumuz için rahat bırakıyor. Suriye’de olsa bırakmazdı.
Bana el kaldırırsa elini kırarım.
Bu olguların dışında, Suriyeli mülteci kadınların yaşadığı şiddet veya da erken yaşta kız çocuklarını evlendirme vakaları da oldukça fazla görülmektedir. Bu olgu her zaman kadınların söylemlerinde ve mülakatlarında ortaya çıkmasa da muhtarlarla yapılan görüşmelerde karşımıza
çıkmaktadır:

Çok küçük yaşta evlendiriliyorlar.
Bölgemde gördüğüm on beş yaşında hamile işte. Evlenmiş, nikâh
diyorum yok. Nikâh diyorum bakıyor yüzüme, bilen birini çağırıyoruz.
Kürtçe sorduruyoruz. Arapça bilenler de var şansımıza Arap olanlarda o
kadar yok ama onlarda da var yaşı küçük evlilik.
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Mülteciler Derneği ile yapılan görüşmede de dernek yöneticisi Türkiye’de özellikle kadınların
Suriye şartlarına nazaran Türkiye’deki ortamı gördükçe yavaş da olsa değiştiğini vurgulamış
ve çoklu evliliklerin normal olduğu algısının yavaş da olsa terk edildiğini, ev içi şiddet tanım ve
davranışlarının da bazı gruplarda farklılaştığını belirtmişlerdir. Ancak dernek yöneticisi mültecilerin aile içi şiddetin çok fazla dışa yansıtmadığının da altını çizmiştir. Fakat Türkiye’de kadın
olmak ile ilgili en çarpıcı ve değişen olgulardan birisi de kız çocuklarının eğitim almasıdır. Bu
nedenle aşağıda bu konuyu daha derinlemesine irdeledik.

8.8 Kız Çocuklarının Eğitim Alması
Pek çok kadın görüşmeci kız çocuklarının üniversite eğitimi almalarının gerekli olduğunu düşünmektedir ve kız çocuklarının okuyup doktor mühendis olmasını ve çalışarak hem kendine
hem başkalarına faydası olmasını olağan ve gerekli görmektedir. Ayrıca, görüşmeciler arasında kızların kendi ayakları üzerinde durmaları gerektiğini, çünkü hayatın zor olduğunu belirtenler oldukça fazladır. Örneğin, çocuk yaşta evlendirilen katılımcılardan bir tanesi, kendisinin 13
yaşında evlendirildiği için çocukluğunu yaşayamadığını, kızların üniversiteye kadar okumasının
ve bilgi sahibi olmasının maddi ve manevi açıdan önemli olduğunu ifade etmiştir. Ancak genel
eğilime bakıldığında kızların okumasının geleneksel annelik görevini daha iyi icra etmeleri ile
ilişkilendirildiği görülmektedir. Bu durum, mültecilerin eğitimi toplumsal cinsiyet normlarını ve
düzenini değiştirmeyecek şekilde alınmasının daha makbul olduğunu göstermektedir:

Kız çocukları üniversiteye kadar okumalı. Ben okumadığım için kızlarımın
okumasını istiyorum. Neden? Okuma yazmayı öğrensin. Çalışmasa bile
elinde bir bilgi olsun. Okumayı yazmayı bilsin. Evlendiği zaman çocuğu
olduğu zaman çocuğa öğretebilsin okuma yazmayı.
Buradaki kadınlar daha iyi. Çünkü meselâ dışarı çıkabilir. Kutsal bir şey
burada kadın olmak. (…) Kızım şimdiki kızlar gibi olsun. Çalışıp eve para
getirsin. Okusun. Ben hamile kaldığım zaman kızım olmasın dedim. Benim hayatımı yaşamasın. Benim çektiğim şeyleri yaşamasın.
Eşim ne isterse onu yapacağız. Okuyan kızlar farklı olur. Belki eşim kızım
için izin vermeyebilir. Suriye’dekiler biraz eski kafalı diyelim. Şimdi bir şey
demiyor ama belki üniversiteye geldiği zaman karşı çıkabilir.
İdeal evlilik yaşı sorulduğunda görüşmecilerin tamamı erkeklere oranla kız çocukları için daha
erken bir evlilik yaşı belirtmiştir. Görüşülen kadınların neredeyse tamamı kızların üniversite
okuması gerektiğini, ancak üniversiteden önce veya hemen sonra evlenebileceğini (18 ya da
23), erkeklerin ise işini kurup ev sahibi olduktan sonra (25-30) evlenebileceğini belirtmişlerdir.
Birçok Suriyeli mülteci kadının fikrinin Türkiye’deki yaşam ile değiştiği anlaşılmaktadır.
Kadınların çalışması ile ilgili fikirleri ise özgürlük bağlamında değerlendirilmektedir. Birçok kadın görüşmeci Türkiye’de kadına ve erkeğe aynı haklar verilmesini olumlu karşılarken, Suriye’de
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kadın çalışmak istese bile erkeklerin ve ataerkil kültürün buna genelde izin vermediğini vurgulamıştır. Suriye’de kadınların çalışmasının ayıp karşılandığı, çalışsa bile evde ya da erkeklerin
olmadığı ortamda çalışmasının mümkün olduğu ifade edilmiştir. Görüşülen kadınlar da sıklıkla, “İhtiyacı yoksa kadın niye çalışsın” diyerek kadınların çalışmasını bir hak olarak değil ancak
bir zorunluluk olarak değerlendirme eğiliminde olmuştur. Bir katılımcının aşağıdaki ifadeleri
Suriyeli kadın mültecilerin Türkiye’deki kadınların çalışması hakkındaki düşüncelerini yansıtmaktadır:

Türkiye’de kadın olarak yaşamak zor. Çünkü hem çocuklar var hem de dışarıda iş var. Çok zor. Allah yardım etsin kadınlara. Ben 5 senedir buradayım. Valla çok zor hayat. Şimdi her tarafı arıyorum yani çünkü ben de
önce hiç çalışmıyordum. Zor şimdi.

Görüşmelerde Suriye’de tek kişinin çalışmasının yeterli olduğu, bu nedenle hanedeki erkek bireylerin çalıştığı sıklıkla vurgulanmıştır. Türkiye’ye gelince pek çok kadının çalışmasının geçinmek için gerekli olmasının da bazı sorunlar yarattığı vurgulanmaktadır. Katılımcılarından biri,
ilgili deneyimini şu şekilde aktarmaktadır:

Eşimin izni olmadan çıkamam evden. Dil kursuna gitmek için ben ikna ederim onu. Evde çalışsam eşim sıkıntı etmez. Terzi gibi. Eşim diyor sen ev
hanımısın, ev işleri yap. Kadının eve para getirmesini sevmez. Kadınlar
para tutmasın elinde. Eşim öyle şeyler sevmiyor.

Son olarak, bu bölümdeki bulgularımızı özetlemek gerekirse, üç önemli husus dikkat çekmektedir. Öncelikle sosyal bağlantılar büyük ölçüde kendi içindeki sosyal bağlara dayanmaktadır.
Bu bağlar kadınların özel alandan çıkıp kendi içlerinde etkileşimde bulunmalarında ve kamusal hayata entegre olmalarında önemli olmakla birlikte yeterli değildir. Özellikle kültürel sermayeye sahip olma (eğitimli olmak, meslek sahibi olmak, Türkçe konuşabilmek) kadınlardaki
entegrasyonun en belirleyici özelliğidir. Öte yandan kadın mülteciler için yoksulluk giderek büyüyen bir sorundur. Kadınların yaşadığı ekonomik, sosyal ve politik yoksunluk erkeklerinkinden
oldukça derindir. Bu, kadınların hem kendilerini gerçekleştirme hem de haysiyetli bir yaşam
idam ettirmelerine engel olmaktadır.
Suriye’den getirdikleri toplumsal cinsiyet normları kadınların hayatlarındaki belirleyici rolünü
korumakla birlikte, geleneksel normların kırılmaya başladığını söylemek mümkündür. Bunun
en iyi örneği kız çocuklarının eğitimlerine oldukça önem vermeleridir. Suriye’de olsa kız çocuklarını okutmayacak olan ailelerin Türkiye’de oldukları için okutmayı tercih etmesi, kadınların iş
gücüne katılım konusunda Suriye’deki yaşantılarına göre daha aktif hale gelmeleri ve eğitim
alma ya da dil öğrenip daha az bağımlı hale gelip sosyalleşme yönündeki arzuları ve bunları
gerçekleştirmelerini sağlayacak fırsatları kovalamaları geleneksel toplumsal cinsiyet rollerinin
ve beklentilerinin kırılmaya başladığını göstermektedir.
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9. AFRİKA, ÖZBEKİSTAN VE AFGANİSTAN
KÖKENLİ GÖÇMENLER
Bu bölümde incelenen göçmen gruplarını düzenli ve düzensiz göçmenler olarak ayırmak mümkündür. Düzenli göçmenler yasal olarak Türkiye’ye giriş yapmış ve sonrasında ikamet izni almış kişilerdir. İkinci grup ise yasal olmayan yollarla gelmiş göçmenlerden ya da mültecilerden
oluşmaktadır. İstanbul Göç Araştırması'nda ele alınan gruplardan olan Afrika ülkelerinden
ve Afganistan’dan gelen göçmenler çoğunlukla düzensiz göçmen statüsündedirler. Özbekistanlılar ise Türkiye’ye yasal yollarla gelmelerine rağmen vizeleri çalışma izni içermediği için
genellikle kayıtsız olarak çalışmakta ve belli aralıklarla Türkiye’ye giriş-çıkış yapmaktadırlar.
Son yıllarda söz konusu göçmen grupları ile ilgili araştırmalarda artış olmakla birlikte, özellikle İstanbul halkını ve yerel yönetimleri ilgilendiren boyutlarıyla konuya bütüncül yaklaşan
bir çalışma yoktur. Araştırmanın bu bölümünün amacı Afrika ülkelerinden, Afganistan’dan ve
Özbekistan’dan gelen göçmenlerle yapılan derinlemesine görüşmelerden ve ikincil kaynaklardan yola çıkarak İstanbul’a yönelik düzensiz göçün dinamiklerini ve yarattığı sonuçları ortaya
koymaktır. Bu amaçla Ager ve Strang (2008) tarafından geliştirilen kavramsal çerçeveden de
yararlanılarak, Afrika ülkelerinden, Afganistan’dan ve Özbekistan’dan gelen göçmenlerin göç
ediş hikâyeleri ve göçün istihdam, barınma, eğitim, sağlık, toplumsal ilişkiler, mekân, ayrımcılık, ırkçılık, uyum, güvenlik ve yasal haklar boyutları analiz edilmiştir.

9.1. Afrika Ülkelerinden Gelen Göçmenler
Raporun bu bölümü Afrika ülkelerinden gelen göçmenler ve İstanbul’da kurdukları dernekler
ile yapılan derinlemesine görüşmeleri değerlendirmektedir. Çoğu kimliksiz ve pasaportsuz yaşayan ve kayıtsız çalışmak zorunda olan Afrikalı göçmenler düzensiz göçmen kategorisine girmektedir. Geçici koruma statüsündeki Suriyeli mültecilere sunulan yasal çerçevenin, hakların
ve hizmetlerin aksine bu grup hiçbir şekilde uyum politikalarının konusu olmamakta ve temel
ihtiyaçların karşılanmasına ilişkin hizmetlere ulaşamamaktadır.
Afrika ülkelerinden Türkiye’ye göç süreci farklı yollar ve mekânizmalar içermektedir. Afrikalı
göçmenler arasında yasal yollarla eğitim ya da çalışma amaçlı giriş yapanlar yanında, Türkiye’yi Avrupa Birliği’ne üye olan ülkelere göç etmek için transit bir ülke olarak görenler de çoktur. İkinci grupta yer alan göçmenlerin bir kısmı Türkiye’ye düzensiz yollarla giriş yapmaktadır.
Bu konuda Türkiye’de ilk yapılan araştırmalardan biri olan Brewer ve Yükseker'in (2006) çalışmasının ortaya koyduğu gibi, İstanbul’a AB ülkelerine geçmek için gelen birçok göçmen yasal
oturum sürelerini aşarak düzensiz göçmen konumuna düşmektedir. Bu durumdaki göçmenler
zaman içinde hayatlarını devam ettirebilmek için kayıt dışı ekonominin birer parçası haline
gelmektedirler. Bu yüzden İstanbul’daki Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin büyük çoğunluğu kayıtlı göçmen statüsünde değildir. Fakat Afrikalı göçmenler arasında düzensiz göçmenlerin dışında öğrenciler, yasal çalışma statüsüne sahip olanlar ve mültecilik başvurusu yapanlar
da bulunmaktadır. Bu yüzden İstanbul’da yaşayan Afrika ülkelerinden gelen nüfus hakkında
kesin rakamlar vermek zordur. Dolayısıyla Afrika ülkelerinden gelen göçmen grubuna temsili bir anket uygulama imkânı olmamıştır. Kayıtlı göçmen statüsü olmayanların yaşadığı sorunların çok boyutluluğu ve bu konuda yapılmış çalışmalarının azlığı dolayısıyla araştırmada
yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi tercih edilmiştir. Görüşmelerde Afrika ülkelerinden gelen
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göçmenlerin Türkiye’ye geliş sebepleri, geliş yolları, iş piyasasındaki durumları, ırkçılık / ayrımcılık tecrübeleri, mekân deneyimleri, sağlık, barınma, ısınma, gıda gibi konulardaki sorunları ve
gelecek perspektifleri ele alınmıştır.
Çalışmanın bu bölümüne 21-42 yaş aralığında Nijerya, Etiyopya, Gine, Kongo, Sierra Leone,
Uganda, Senegal, Tanzanya, Kamerun, Gambiya ve Sudan’dan 14 kadın ve 14 erkekten oluşan
toplam 28 görüşmeci katılmıştır. Ayrıca Afrika’nın farklı ülkelerinden gelen 8 kişilik bir grupla
odak grup görüşmesi yapılmıştır. Mümkün olduğu kadar fazla sayıda göçmenin deneyimlerine
ulaşmak için bireysel derinlemesine görüşmelere ve odak grup görüşmesine ek olarak, Afrika’dan gelen göçmenler üzerine çalışan sivil toplum örgütleri ve taban örgütlenmesi ile de görüşme fırsatı bulunmuştur. Bu örgütlenmeler mülteciler ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği
(SGDD/ASEM), Tarlabaşı Dayanışma ve Tüm Afrika’nın Dostları Derneği (TADD)’dir. Araştırma için bireysel katılımcıların belirlenmesinde yukarıda belirtilen paydaşların yönlendirmeleri
ve görüşülen kişilerden elde edilen bilgilerle kartopu örnekleme yöntemi izlenmiştir. Araştırma
ekibi görüşmecilere ulaşma, görüşme için ikna etme ve görüşmelerde tahkim yöntemi izleyerek görüşmeleri derinleştirmede bir dizi engel ile karşılaşmıştır. Yaklaşık 100 kişi ile mülakat
için iletişime geçilmiş olmasına rağmen pek çok görüşmeci kendilerini güvensiz hissettiklerinden ve yoğun geri gönderilme kaygısı yaşadıklarından görüşmeye onay vermemiştir. Nitekim
yarı yapılandırılmış görüşme sorularını test etmek amacıyla tasarlanan farklı ülkelerden gelmiş 8 kişilik grup ile yapılan odak grup görüşmesinde, görüşmecilerin sıklıkla aralarında konuşmaları ve araştırma ekibine sıklıkla devlet görevlisi olup olmadıklarını sormaları duydukları
endişeleri açıkça ortaya koymuştur. Bu derin kaygı hali ve araştırmanın etik unsurları bir arada düşünüldüğünde Afrika ülkelerinden gelen göçmenler hassasiyetle yaklaşılması gereken bir
grup olarak ortaya çıkmaktadır ve tüm bunlar mülakatları derinleştirme imkânını büyük ölçüde kısıtlamıştır. Bu yüzden araştırma tasarımında ön görülen görüşme sayısı genişletilerek 28
görüşme ile doyum noktasına ulaşmak mümkün olmuştur.
9.1.1. Türkiye’deki Sahra Altı Afrika Ülkelerinden Gelen Göçmenler:
Geliş Sebepleri ve Hikâyeleri
Brewer ve Yükseker’in (2006) bahsettiği üzere Türkiye’de Afrika ülkelerinden gelen göçmen
sayıları 1990’ların sonunda hızla artmıştır. Şaul (2013) ise çalışmasında İstanbul’daki en büyük
grubun Senegalliler olduğunu ve bunu Nijeryalıların takip ettiğini belirtmiştir. Bunun dışında
da yukarıdaki örneklemde belirttiğimiz gibi Batı, Doğu, Orta ve Kuzey Afrika’dan göçmenlerin
de oldukça fazla olduğu görülmektedir. Afrika’dan gelen göçmenlerin göç nedenleri ekonomik
zorlukları bertaraf etmekten, öğrenciliğe, Avrupa’ya geçmekten, mülteci statüsü elde etmeye
kadar çeşitlilik göstermektedir (Brewer ve Yükseler, 2006).
Mülakat yapılan göçmenlerin Türkiye’de bulunma süreleri 7 aydan 13 yıla kadar uzanmaktadır.
Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin Türkiye’ye geliş hikâyeleri, göç teorilerinde vurgulanan
belirli değişkenlerle ilişkilidir. Çeşitli itme ve çekme sebepleri göçün ortaya çıkmasında temel
rolü oynamaktadır. Geldikleri ülkelerdeki iş piyasasının darlığı, işsizlik, siyasal istikrarsızlıklar,
eğitim imkânlarının yetersizliği ve şiddet gibi faktörler itme sebepleriyken, Avrupa’ya gitme
arzusu, arkadaş / tanıdık ağları, Türkiye’deki eğitim imkânları, Türkiye’deki özel sektörün kayıtsız işçi talebi ve görece daha yüksek ücretler Türkiye’ye yönelik göçün temel çekici faktörleridir.
Bu sebepler göç literatüründe vurgulanan göçün yeni ekonomisi, sosyal ağ teorisi ve neoklasik
teorinin açıklamaları ile örtüşmektedir. Neoklasik teori kaynak ülke ile hedef ülke arasındaki gelir farklılıklarına odaklanırken (Todaro 1969), “göçün yeni ekonomisi” (New Economy of
Migration) göç kararının sadece bireylerin kendileri tarafından değil, aile, akran ve arkadaş
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grupları gibi geniş topluluklar tarafından alındığını vurgulamaktadır. Bu teori, ayrıca insanların sadece gelirlerini üst düzeye çıkarmak ile güdülenmediğini, ayrıca riskleri bertaraf etmenin
bir yolu olarak da göçe yöneldiklerini göstermektedir (Bkz Massey vd. 1993, Massey vd, 1998,
Şaul 2017: 132).
Öğrenciler dâhil Afrikalı görüşmeciler, ülkelerinin ekonomik gelişmişlik açısından Türkiye’nin
gerisinde olduğunu belirtmiştir. Suriyeli mülteciler ve aşağıda değinilecek olan Afganistan’dan
gelen göçmenlerin temel itme faktörü iç savaş iken, Afrika ülkelerinden gelen göçün nedenleri
temelde ekonomi ve yoksulluktur. Fakat bu noktada Sudan ve Somali başta olmak üzere çeşitli Afrika ülkelerindeki şiddeti ve iç savaşları da dikkate almak gerekmektedir. Etiyopyalı bir
öğrencinin ülkesindeki işsizlikten şikâyet etmesi ve teknik eğitim için laboratuvar gibi yeterli
imkânlar bulunmadığını vurgulaması, Afrika ülkelerinden Türkiye’ye doğru göçün çok çeşitli sebeplere dayandığını göstermektedir. Bu nedenle “göçün yeni ekonomisi” kavramı İstanbul’daki
Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin göç sebeplerini ortaya koymada daha ikna edici açıklamalar sunmaktadır. Şimşek’e göre (2019a, 2019b) Sahra Altı Afrika’dan gelen göçmenlerin
Türkiye’yi tercih etmelerindeki itme çekme sebepleri Şekil 9.1’de olduğu gibidir.

2010-2011 yılları arasında İstanbul’da yaşayan Afrika ülkelerinden gelen göçmenler üzerine
katılımcı gözlem ve derinlemesine görüşme yoluyla gerçekleştirdiği saha araştırmasında Şaul
(2017) Sahra Altı Afrika’dan gelen göçmenlerin genellikle gelir ve kaynaklar bakımından nispeten iyi durumda ve toplumlarının eğitimli kesimlerinden gelen göçmenler olduğu ve göç etmenin bu bireyler için büyük fedakarlıklar sonucunda gerçekleştiğini belirtmiştir. Dernek temsilcileri de İstanbul’da hizmet verdikleri Afrika ülkelerinden gelen göçmenler arasında meslek
sahibi olan (gazetecilik, elektrik ve bilgisayar teknisyenliği, avukatlık vb.) çok sayıda göçmen
olduğunu, ancak az sayıda da olsa ortaokul ve lise mezunu olanların bulunduğunu aktarmıştır.
Bu veriler neoklasik teorinin bireylerin göç kararını etkileyen temel faktörün iki ülke arasındaki
gelir farklılıkları ve daha iyi bir yaşam standardına ulaşma ideali olduğu görüşünü doğrulamaktadır. Bu konu üzerine güncel değerlendirmesini sunan ASEM yetkilisi, ekonomik ve sosyal
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açıdan iyi imkânlar sunmasa da Afrika ülkelerinden Türkiye’ye göçün devam etme nedenini,
“göçün yeni ekonomisi” teorisine daha uygun olarak şu şekilde açıklamaktadır:

Gelmeye devam ediyorlar. Herhâlde kendi ülkelerindeki koşullar da çok
kötü. Onun için aileleri bir sürü şeylerini satıp, varını yoğunu gönderiyorlar bunlara. Bunlar da biraz geçici işlerde çalışıp çoğu gitmek istiyor.
Bazı Senegalliler falan kalmak istiyor ama onlar da biraz iki devletin şeyiyle kimlik sorunu çözüldü biraz, onlara şimdi oturma izni verdiler, onlar
kalıyorlar. Bazıları da diyor bize de verseler, biz niye bu tehlikeli yolculuğa çıkalım, burada kalırız diyorlar.
Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin büyük bölümü literatürde transit göçmen olarak değerlendirilmiştir (bkz. Brewer ve Yükseker, 2006). Dernek yetkililerinin değerlendirmesi de bu
yöndedir. İstanbul Göç Araştırması kapsamında yapılan saha araştırması da bu değerlendirmeleri doğrulamakta ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin genellikle düzenli yoldan,
geçerli bir vize ile ve uçakla geldiklerini göstermektedir. STK’lar ile yapılan görüşmelerde ise
Afrika ülkelerinden gelen pek çok göçmenin insan kaçakçılığı mağduru olduğu ve çeşitli vaatlerle kandırıldıkları anlaşılmıştır. İstanbul Havaalanı'nda Atina’ya otobüs kalktığı, Aksaray’dan
Almanya’ya tren kalktığı vb. vaatlerin yanında, İtalya yerine İzmir’e ya da Yunanistan yerine
Edirne sınırına bırakılanlar da bulunmaktadır. Yapılan derinlemesine görüşmelerde göçmenler
arasında Avrupa’ya gitme fırsatı arayanların yanında, ümidini yitirerek Türkiye’de kalmaya karar verenlerin de olduğu görülmüştür. Bu durum göç literatüründe sıklıkla vurgulanan transit
ülkenin zamanla varış ülkesine dönüşmesi olgusunu doğrulamaktadır (bkz. Fait 2013). Ayrıca
daha iyi şartlarda bir yaşam kurma, para kazanıp ülkelerindeki ailelerine gönderme arzusuyla
Türkiye’yi hedef ülke olarak görenler de bulunmaktadır. Yaptığımız görüşmelerde öğrenciler
dışındaki katılımcıların çoğunun vizesi bitip kayıtsız durumuna düştüğü ya da düzenli olmayan
yollarla Avrupa’ya geçmek için İran üzerinden Türkiye’ye giriş yaptığı anlaşılmıştır. Kayıt dışı
yollarla İran üzerinden Van’a gelenlerin çoğu Van’da kalmak istememekte ve çalışmak için İstanbul’a gelmektedir. Türkiye’de 8 yıl ikamet eden ve Türkçeyi çok iyi konuşan Sierra Leoneli bir
erkek görüşmeci, Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin çoğunun İstanbul’daki fabrikalarda
biraz çalıştıktan sonra İzmir’e ve buradan da deniz yoluyla Yunanistan’a geçtiğini belirtmiştir.
Böylesi risklerin göze alınmasında, göçmenlerin geldikleri ülkelerdeki ekonomik ve siyasi sorunların yanında, Avrupa’ya geçme umudu ve arkadaş ağlarının Türkiye’yi çekici bir ülke olarak
anlatmaları da rol oynamaktadır. Güney Afrika’dan gelen Kongolu kadın görüşmeci Güney
Afrika’da mülteci olduğunu, orada kendilerine kötü davranılmasından dolayı Avrupa’ya geçme ümidiyle Türkiye’ye yasal giriş yaptığını ifade etmiştir. Sudanlı görüşmeci ise ülkesindeki iç
savaş ortamının Türkiye’ye gelmesinde etkili olduğunu belirtmiştir. Öğrenci olarak İstanbul’a
gelenler arasında Türkiye’nin verdiği çeşitli bursları kazananlar kadar, ücret ödeyerek okumak
isteyenler de bulunmaktadır. Türkiye’de okumayı tercih etmelerinde söz konusu burs imkânlarının yanında, eğitim kalitesinin Türkiye’de daha yüksek olduğunun düşünülmesi ve çeşitli
arkadaş tavsiyeleri de etkili olmaktadır.
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9.1.2. İstihdam ve Emek Sömürüsü
Göç literatüründe, istihdamının göçmenlerin ekonomik bağımsızlığını teşvik ettiği ve ev sahibi
toplum üyeleri ile sosyalleşme imkânını artırdığı, dil öğrenme ve özgüven geliştirmelerine katkı
sunduğu vurgulanmıştır (Ager ve Strang, 2008: 170). Ancak köken ülkede edinilen eğitim ve
tecrübelerin göç edilen ülkede tanınmaması göçmenlerin büyük bir sorunudur. Yaşamlarını bir
şekilde idame ettirmek zorunda kalan göçmenler bu durumda istihdam piyasasında emek sömürüsü bakımından kırılgan bir grup haline gelmekte, pazarlık güçleri düşmekte, bulabildikleri
işlerde ve zor koşullarda çalışmak zorunda kalmaktadır. Görüşme yapılan Afrika ülkelerinden
gelen göçmenlerin istihdam piyasasındaki durumları incelendiğinde emek sömürüsünün son
derece yoğun ve yaygın olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim Türkiye’deki Afrikalı göçmenlerin en
çok şikâyet ettiği konularından başında kölelik olarak değerlendirdikleri çalışma koşulları gelmektedir.
Afrika ülkelerinden gelen göçmenler genellikle tekstil, ayakkabı, kemer ve çanta atölyelerinde
çalışmaktadır. Aldıkları aylık ücret de 1000-1600 lira arasında değişmektedir. Uzun süreli çalışma saatleri, zamanında veya hiç ödenmeyen ücretler, işyerinde kötü muamele, cinsel taciz,
ayrımcılık ve ırkçılık çalışma hayatıyla ilgili olarak dile getirilen yaygın şikayetlerdir. Görüşmelerde Gineli 27 yaşındaki öğrenci gibi birkaç aylık ücretini alamayan, talep ettiğinde hakarete
uğrayan, işten atılan çok sayıda görüşmeci ile karşılaşılmıştır. Fabrikalarda çalışmış olan tüm
görüşmeciler haftada 6 gün, günde 13 saate varan uzun süreler karşılığında az bir ücretle çalıştırıldıklarını ve köle gibi kullanıldıklarını belirtmişlerdir.
Sierra Leoneli bir erkek görüşmeci bir fabrikada çalışırken haftalık 350 lira aldığını, Gineli bir
erkek görüşmeci plastik fabrikasında sabah 8.00’dan akşam 19.00’a kadar çalıştığını, Türklere günlük 70 lira ödenirken kendilerine 50 lira veya daha düşük ücret ödendiğini ve paranın
tamamının da ödenmeyip sürekli kesinti yapıldığını ifade etmiştir. Kamerunlu kadın görüşmeci tekstil atölyesinde çalıştığını, 7:30’dan akşam 8:30’a kadar mesai yaptığını ve karşılığında
asgari ücretin epey altında olan 1400 lira aldığını belirtmiştir. Aynı görüşmeci kirasını ve faturalarını ödedikten sonra yemek alacak parasının kalmadığını, üniversite mezunu olduğunu,
internetten satış temsilciliği gibi işler için başvuru yaptığını fakat siyah olması dolayısıyla iş
bulamadığını dile getirmiştir. Nijeryalı kadın görüşmeci de ayda 1000 lira kazandığını ve kira
ve faturaları ödedikten sonra yiyecek için bile parası kalmadığını belirterek, ülkesindeki ailesine para göndermesinin de hayal olduğunu ifade etmiştir.
Afrika ülkelerinden gelen göçmen kadınlar işyerlerinde aynı ülkelerden gelen göçmen erkeklerden ve Suriyeli mülteci kadınlardan daha az ücret aldıklarını belirterek, az maaş almalarının,
cinsel saldırılara maruz kalmalarının ve kendilerine daha az saygı gösterilmesinin ırkçılığın bir
yansıması olduğunun altını çizmişlerdir. Nijeryalı genç bir kadın görüşmeci endüstri mühendisi
olduğunu fakat piyasada kendi eğitimine göre iş bulamadığını ve tekstil atölyesinde çalışmak
durumunda kaldığını aktarmıştır. Bir süre evsiz de kalan görüşmeci, sokaklarda yaşamış ve
sonuçta Afrika ülkelerinden gelen birçok göçmen gibi ağır ve sağlıksız çalışma şartlarına razı
olmuştur.
Türkiye’deki Afrika ülkelerinden gelen göçmenler arasında üniversite mezunu olan çok sayıda kişi olduğu anlaşılmaktadır. Bu kişiler ülkelerinde üniversite eğitimlerini tamamlamış ancak uzun süre işsiz kaldıktan sonra sosyal ağlar sayesinde İstanbul’a ulaşmışlardır. Fakat söz
konusu eğitimli göçmenler hem Türk iş piyasasının katılığı hem de yasal statüleri dolayısıyla
eğitimlerine uygun bir iş bulamamakta ve yemek ve barınma ihtiyaçları ve daha iyi bir fırsat
yakalama umuduyla sömürüldükleri atölyelerdeki çalışma şartlarına razı olmaktadırlar. Bu
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durum göç literatüründe vurgulanan “ehliyet kaybı” olgusuna işaret etmektedir. Örneğin ülkesinde mühendis olarak çalışan Nijeryalı bir görüşmeci İstanbul’a iş bulma ve para biriktirip
Nijerya’ya geri dönme umuduyla geldiğini fakat hayal kırıklığına uğradığını ve kendi becerilerine uygun bir iş bulamadığı için ne iş bulursa yaptığını söylemiştir. İstanbul’da aradığı işi
bulamayan bu Nijeryalı erkek görüşmeci gibi eğitimli birçok göçmenin, ülkelerinde aldıkları
diplomalarının sayılmaması ya da denk görülmemesi sebebiyle sahip oldukları yeteneklerin
çok altında işlerde çalıştığı anlaşılmıştır.
Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin “fabrika” olarak adlandırdığı atölyelerdeki ağır çalışma
koşullarını tercih etmeyen göçmenler de zorluklardan muaf değildirler. Senegalli görüşmeci
örneğinde olduğu gibi sokak satıcılığı yapan birçok göçmen açlıkla ve uzun saatler yürümenin
ve sokaklarda zaman geçirmenin yol açtığı sağlık ve güvenlik sorunlarıyla karşılaşmaktadır.
Özellikle Suriyeli mültecilerin gelmesiyle tekstil gibi kayıt dışılığın yaygın olduğu sektörlerde
iş gücü olarak pazarlık güçleri son derece azalmıştır. Afrika kıtasından gelen pek çok göçmen
maaşlarını zamanında alamadıklarından ve çalışma saatlerinin keyfi olarak uzatılıp değiştirildiğinden bahsetmiş, ancak işten çıkarılma korkusundan dolayı resmî mercilere şikâyette bulunamadıklarını vurgulamıştır. Dernek yetkilileri de birçok göçmene ücretlerinin ödenmediğini
teyit etmiştir. Ayrıca göçmenlerin bazıları iş kazası yaşadıklarında işverenleri tarafından hastaneye götürülmek yerine işlerine son verildiğini belirtmiştir. Bu tecrübeler dernek yetkilileri
tarafından da doğrulanmıştır.
Seks işçiliğinin yaygın olduğu Uganda uyruklu kadın göçmenlerin kimi Türkiye’ye bu amaçla
gelirken, kimi de diğer sektörlerde yaşadıkları sömürüyü seks işçiliğini tercih sebepleri olarak
belirtmiştir. Fakat seks işçiliği yapan kadınlar da sömürülmekte, güvenlik kaygısı yaşamakta,
sosyal bir hayat kuramamaktadırlar. Seks işçiliği yapan kadınlar daha geniş evlerde fakat çok
sayıda kişiyle kalmaktadırlar ve kendilerini güvensiz hissettiklerinden dolayı kamusal alana
nadiren çıkmaktadırlar. Seks işçiliği yapan Ugandalı görüşmeci sağlık sigortasının olmadığını
belirterek, patronlarının Türk doktorların güvenilir olmadığını söylediğini, seks işçilerinin ihbar
edilme endişesiyle hastaneye gitmediğini, hastalandıklarında patronlarının ilaç aldıklarını zikretmiştir. Aynı şekilde Tarlabaşı Dayanışma Derneğindeki yönetici de seks işçiliğinin Ugandalı
kadınlar arasında yoğun olduğunu ve birkaçını hastaneye götürdüklerinde HIV başta olmak
üzere çeşitli bulaşıcı hastalıklara sahip olduklarının ortaya çıktığını vurgulamıştır.
Afrika ülkelerinden gelen göçmenler yaşadıkları ırkçılık ve kötü muamele nedeniyle güvencesiz yaşam koşullarından dolayı sömürüye daha açık hale gelmektedirler. Bu durum Afrika ülkelerinden gelen göçmenler üzerine yapılmış diğer çalışmalarda da vurgulanmıştır (Şimşek,
2019b; Şaul, 2013).

9.1.3. Barınma ve Genel Sağlık Hali
Suriyeli mültecilere yönelik zarar görebilirlik analizini içeren ikinci bölümde de belirtildiği gibi,
yapılan araştırmalarda barınmanın göçmenlerin fiziksel sağlık ve duygusal iyilik haline ve
genel olarak “evde” hissetmelerine katkıda bulunduğu yaygın olarak vurgulanmıştır (Baker,
2017). Bu etki evin fiziksel büyüklüğü ve yeterli mahremiyet sunması, hijyenik ve temiz olması,
içinde yeterli eşyaların bulunması, mali açıdan karşılanabilir olması ve kontrat süresinin güvenceli olması gibi faktörlerle ölçülmektedir. Görüşme yapılan Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin yaşam koşullarına bakıldığında hemen hemen hepsinin zor şartlarda barındıkları ve
bu durumun sağlık durumlarını olumsuz etkilediği anlaşılmaktadır. Afrika ülkelerinden gelen
göçmenlerin çoğunluğu kendi ülkelerinden olan göçmenlerle birlikte kalmakta ve Tarlabaşı,
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Aksaray, Esenyurt, Kurtuluş, Dolapdere gibi bölgelerde yoğunlaşmaktadırlar. Gelirlerinin düşük olmasından dolayı bir evi çok sayıda kişi paylaşmaktadır. Çoğu yıkım riski olan apartmanların merdiven altı dairelerinde bir odayı 3-4 kişi paylaşarak yaşamaktadır. Evlerde ısınma ve
yalıtım gibi sorunlar yaygındır. Duvarlardan veya çatılardan giren sızıntılar rutubete neden
olmakta, uygun tuvalet yokluğu hijyen sorunlarına yol açmaktadır. Yemek yapmak için ihtiyaç
duyulan mutfak eşyalarının birçoğu eksiktir. Özellikle Tarlabaşı’nda güvenlik sorunları yaygındır. Göçün itici faktörlerinden birinin kaynak ülkedeki güvenlik ve istikrar sorunları olduğu düşünüldüğünde bu yaygın güvenlik sorunların sosyal uyumun önünde büyük bir engel olduğu
söylenebilir. Dernek yetkilileri, Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin yaşamakta oldukları yoksulluğun boyutunu açıklarken kalabalık evlerde, temel ihtiyaç maddeleri olmadan oturduklarını, kış aylarında dahi ayakkabısız, yırtık terliklerle gezdiklerini aktarmıştır.
Afrikalı göçmenlerin giyecek ihtiyaçları için ASEM zaman zaman başka derneklerle iş birliği
yaparak yardım toplasa da bu yardımlar yeterli olmamaktadır. Birçok Afrikalı görüşmeci yaşadıkları evsizlik ve açlık gibi tecrübeleri aktardıktan sonra, Türk yardım derneklerinin Suriyeli
mültecileri hedeflediğini, kimsenin onlara yardım etmediğini ifade etmiştir. Dernek temsilcilerinin aktardığı bilgiler de bu durumu doğrulamaktadır. ASEM ayrıca çocuklarına süt alamayan
ve temel ihtiyaçlarını karşılayamayan Afrika ülkelerinden gelen göçmen hanelerin mevcudiyetine işaret ederken, bu kişilerin bazı sorunlarını danışmanlık vererek çözmeye çalıştıklarını
ancak problemlerin yoksulluk ve hastalıklar gibi daha köklü sorunlar olduğunu, bu nedenle bu
tür yöntemlerin işe yaramadığını aktarmıştır.
Öte yandan Suriyeli göçmenlerde tespit edilen konut güvencesizliğinin Afrika ülkelerinden
gelen göçmenlerde daha yaygın olduğu görülmektedir. Birçok görüşmeci ev kiralamada da
zorluklarla karşılaştıklarını, Afrika ülkelerinden gelen göçmenlere ev kiralanmak istenmediğini, kiralandığı zaman da ortalamanın üstünde fiyatlar talep edildiğini belirtmiştir. Görüşmeciler genellikle evlerini diğer göçmen arkadaşlarıyla paylaştıklarını belirtmiştir. Oturum izni
olan bir kişinin evi kiralaması ve daha sonra diğer göçmenlere bu evdeki odaların kiralanması
yaygın bir durumdur. Bununla birlikte özellikle Esenyurt ve Kumkapı gibi bölgelerde evlerin
dolar üzerinden kiralanması göçmenlere ev verilmesini kolaylaştırabilmektedir. 32 yaşındaki
Nijeryalı erkek görüşmeci, Kurtuluş’ta 2 odalı bir dairede mahremiyetten yoksun bir şekilde
7 kişi kaldıklarını, ev arkadaşlarının kendisi gibi Nijeryalı olduğunu ve kira ve faturaları ortak
ödediklerini belirtmiştir. Ev kiralayacak imkânları kalmayan göçmenler ise, Sierra Leoneli bir
görüşmeci örneğinde olduğu gibi aylarca sokakta yatmak zorunda kalabilmektedirler. Ayrıca
Afrika ülkelerinden gelen göçmenler sıklıkla ev sahipleri tarafından gürültü yaptıkları ve müzik
dinledikleri gerekçesiyle ikaz edildiklerini ve evden çıkmalarının istendiğini belirtmişlerdir. Bu
aktarımlar Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin konut güvencesizliğini yoğun bir şekilde deneyimlediklerini göstermektedir (bkz. Mallet vd., 2011).
Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin genel sağlık halini etkileyen bir başka faktör de gıdaya
erişimdeki zorluklardır. Kongolu, iki çocuğu olan 39 yaşındaki kadın görüşmeci sağlık sigortasının olmadığını, parasız kaldığını, çocuklarına bakacak kimse de olmadığından çalışamadığını,
çevresindekilerin yardımlarıyla çocuklarına yemek verebildiğini belirtmiştir. Çocuklarına süt ve
ekmek alacak parasının bile olmadığını belirten görüşmeci, Afrika ülkelerinden gelen göçmenler
arasındaki kırılganlığın boyutlarını ortaya koyan temsili bir örnektir. Afrika ülkelerinden gelen
göçmenlerin çocukları hijyenik olmayan ve yetersiz beslenme şartları içerisinde yetişmektedirler.
Çalışmak zorunda olan kadınların çocukları çeşitli güvenlik riskleriyle de karşı karşıya kalmaktadırlar. Nitekim Gineli bir görüşmeci Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin çocukları için devletin
hiçbir politika geliştirmediğini, çocuğu olan göçmen ailelerin büyük zorluklar yaşadıklarını, özellikle çalışan kadınların çocuklarının bakım ve yiyecek sıkıntısı çektiğini belirtmiştir.
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9.1.4. Eğitim
Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin sağlık ve eğitim hizmetlerinden yoksun olması Türkiye’deki en önemli problemlerinden biridir. Afrikalı göçmenlerin birçoğu yasal bir statüye sahip
olmadıklarından, çocuk sahibi olan göçmenler büyük sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Suriyeli mültecilerin eğitim haklarını düzenleyen yasal çerçevenin aksine, Afrikalı çocukların eğitim
hakları bir sosyal hizmet olarak tanımlanmamış ve düzenlenmemiştir. Nijeryalı 47 yaşındaki
erkek bir görüşmeci 13 yıldır eşiyle Türkiye’de yaşadığını ancak İstanbul’da eğitim çok pahalı
olduğu için iki çocuğunu memleketlerine gönderdiğini belirtmiştir. Söz konusu görüşmeci, Türkiye’de oturma izni ile ikamet etmekte, yasal olarak çocuklarını okula gönderme hakkı olmakla
birlikte eğitim maliyetini karşılayamamaktadır. Oturma izni olmayan göçmenler ise, mali kısıtların ötesinde, yasal çekincelerden ve eksikliklerden dolayı Türkiye’de çocuklarını okula gönder(e)memektedirler. Dernek yetkilileri ile yapılan görüşmede de Afrika ülkelerinden gelen
göçmenlerin çocukları için eğitimin çok büyük bir sorun olduğu yinelenmiş ve annesi ve babası
kayıtlı olmayan çocukların okula alınmadığı bilgisi teyit edilmiştir. Birçok göçmen kadın Türkiye’de doğum yaptıktan sonra çocuklarına kimlik çıkartamamaktadır. Bunun için ülkelerine geri
dönmeleri gerekmektedir. Bu yüzden İstanbul’da birçok kimliksiz ve belgesiz göçmen çocuğun
olduğu teyit edilmiştir.
Eğitimin temel insan hakkı olduğu düşünüldüğünde bu sorunla ilgili somut politikalar yürütülmesi önemlidir. Sierra Leoneli bir görüşmeci bu çocukların Türkiye doğumlu olduğunu, dolayısıyla eğitim haklarının kendilerine verilmesinin gerektiğine işaret etmiştir. Bu durum karşısında, Afrika ülkelerinden gelen göçmenler bir araya gelip ellerindeki kaynaklarını birleştirerek
Tarlabaşı’nda bir mekânda farklı yaşlarda okul çağındaki 12 çocuk için sabah 6:00’dan akşam
21:00’e kadar resmî olmayan bir eğitim seferberliği başlatmıştır. 2 yıl önce Türkiye’ye gelen
Nijeryalı bir göçmen Tarlabaşı’ndaki bir kilisede matematik ve İngilizce dersleri verildiğini belirtmiştir. Bu durumun çalışmak zorunda olan birçok aile için de kolaylık sağladığı anlaşılmakla
birlikte, soruna kalıcı ve gerçekçi bir çözüm bulunamamıştır.
Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin çocuklarının karşılaştıkları kötü hijyen koşulları, sağlık
ve gıdaya erişimdeki zorlukları, güvenlik riskleri, eğitim hizmetlerine yasal statü sonucu ulaşamamaları zarar görebilirliklerini son derece yükseltmektedir. Hamile olduğunu söyleyen Kamerunlu kadın görüşmeci Afrikalı ailelerin çoğunun Türkiye’de düzensiz göçmen olmalarından
dolayı çocuklarını okula gönderemediklerini, çocukların okuma yazma bilmeden büyüdüklerini
aktarmıştır. Çocuklu aileler ve kadınlar çocukların Türkiye’de eğitim alamamaları ve yasal bir
statü elde edememelerinden dolayı bir gelecek perspektifi oluşturamadıklarını zikretmişlerdir.
Burada doğan çocuklara vatandaşlık verilmese bile en azından eğitim ve sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı verilebileceğini ve verilmesi gerektiğini vurgulamışlardır.
9.1.5. Sağlık Hizmetlerine Erişim
Kayıtlı göçmen statülerinin olmaması ve hayatlarını devam ettirecek geliri elde edememeleri
(yoksulluk) Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin sağlık hizmetlerinden ve sosyal yardımlardan yararlanma imkânlarını da imkânsızlaştırmaktadır. 8 yıldır Türkiye’de bulunan 42 yaşındaki Kamerunlu kadın görüşmeci çocuğunun konuşma problemi yaşadığını, özel tedaviye ihtiyaç
duyduğunu, aylık 1000 lira olan konuşma terapisini karşılayamadığını belirtmiştir. Nijeryalı görüşmeci de benzer sorunları dile getirerek, ülkeye girerken yaptırdığı sağlık sigortasının
hiçbir şeyi karşılamadığını, hastane ücretlerinin pahalı olduğunu ve hastaneye gidemediğini
belirtmiştir. Sağlık imkânlarından yararlanamamak Türkiye’de tüm düzensiz göçmenlerin yaşadığı ortak bir sorun olarak görünmektedir. Senegalli 28 yaşındaki göçmenin söylediği gibi,
hastane dâhil yasal prosedür gerektiren her girişimden uzak duran çok sayıda göçmen bulun160
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maktadır. Kayıtlı olmadıkları için devlet hastanelerinde Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerden yüksek meblağlar (turizm fiyatı) talep edilmektedir. Hamile kadınlar için bu durum daha
yüksek risk barındırmaktadır. Hamilelikleri boyunca kontrole gidememekte, doğum zamanı
geldiğinde uzak mesafelerdeki “daha ucuz” hastanelere yönelmektedirler. Bu durumu kontrol
edemeyen bazı göçmen kadınlar ise devlet hastanelerinde doğum yapmakta, ancak hastane
masraflarını ödeyemedikleri için hastanelerde bebekleriyle birlikte bir süre rehin tutulduktan
sonra bırakılmaktadır.
ASEM yetkilisi kemik tüberküloz hastası olan bir Afrika ülkesinden gelen göçmeni bir devlet
hastanesine götürdüklerini, sigortası olmayan bir Türk’e ödenen fiyatı ödeyebileceklerini belirttiğini ancak bunun kabul görmediğini belirtmiş ve şunları eklemiştir:

Meselâ bir hasta var hem psikolojik hastalığı var hem tüberküloz. Bakırköy
Hastanesi bunu hemen 3 günde iyileşti diye Yedikule’ye götürdü,
Yedikule istemiyor, intihar ederse biz ne yaparız diye, o ona o ona, sonra
yatırdık. Ne hikmetse çoğu hasta aylarca tüberküloz tedavisi görüyor,
Yedikule bunu 4-5 gün sonra çıkarttı. Ondan sonra ne ilaçlarıyla
ilgilendiler ne bir şey. Tekrar hastalık geldi çocuğa. Bakırköy’e götürdük,
Bakırköy’de Perşembe'den beri beni arıyor, “Gelin alın” diye. Evdekiler de
istemiyor, kadınlarla çocuklar var orada, “Bu delirir yine biz korkuyoruz”
falan diyorlar. Ne yapacağız ben de bilmiyorum. “Kapıyı açmayız
getirme diyorlar”. Öyle zor durumlar yaşıyoruz. Hastanelerde fiyat
uygulaması veya tedavilerinin reddedilmesi yüzünden kaybettiğimiz
hastalarımız da oldu bizim…. Bir de bu bulaşıcı bir hastalık var, bunda
tüberküloz varsa bizim toplumumuza da bulaştıracak, ama yani böyle
bir tedavilerinin reddedilmesi sorunu çok büyük.
Tüberküloz hastalığının Afrika ülkelerinden gelen göçmenler arasında çok sık görüldüğü Tarlabaşı Dayanışma yetkilisi tarafından da ifade edilmiştir. Özellikle göçmenlerin iki odalı evlerde
10 kişi kaldıkları ve bir odayı 5 kişi paylaştıkları için, bir kişinin bu hastalığı yakalanması halinde
diğer kişilere de bulaştırdığını belirtmiştir. Nijeryalı 37 yaşındaki erkek görüşmeci de 13 yıldır Türkiye’de yaşadığını, oturma izni olmasına rağmen hastanelerde kötü muameleye maruz
kaldığını belirtmiştir. Odak grup görüşmesine katılan Kamerunlu ve oturma izni ve sigortası
olan bir erkek katılımcı da hastane tarafından, "Burada yabancı yok” denilerek reddedildiğini
belirtmiştir.
Çocukların zarar görebilirliği açısından sağlık hizmetleri de en az eğitim kadar önemli bir yere
sahiptir. Eğitimdeki yapısal eksikliklere benzer şekilde göçmen çocukların aşı olması da kayıtlı
olmadıkları için mümkün görünmemektedir. ASEM gibi bazı dernekler aşı sorunlarını çözmelerinde Afrikalı göçmenlere yardımcı olsa da kliniklerde yaşanan ayrımcılık ve Afrika ülkelerinden
gelen göçmenlerin yasal statüleri temel sağlık hizmetlerine erişimlerini sınırlamaktadır. ASEM
yetkilisi bu konudaki deneyimini şu şekilde özetlemektedir:
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“Meselâ çarşamba günü Göçmen Kliniğine iki bebek götürdüm. Biri 1 aylık, biri 6 aylık. Orada
Suriyeli, oranın sorumlusu bir adam, buraya gelmeyin dedi. Neden dedim, bunlar da göçmen?
işte burası kalabalık oluyor ya Firuzköy’e ya Kıraç’a gidin. Onlar bizim derneğe uzak dedim, en
yakın sizsiniz dedim. Oralarda Suriyeli mülteciler bile istemiyorlar Afrika ülkelerinden gelen
göçmenleri. Ama doktor yaptı çocukların aşısını. Her şey için mücadele ediliyor yani. Afrika
ülkelerinden gelen göçmenlerin biraz durumları zor.”
Yukarıda da vurgulandığı gibi Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin yasal statüleri eğitim ve
sağlık hizmetlerine erişimlerini engellemektedir. Hijyenik olmayan ve yetersiz beslenme şartları içinde yetişen bu çocuklar ailelerinin çalışma zorunluluğu nedeniyle bakım sıkıntısı ile de
karşı karşıya kaldıklarından sağlık açısından büyük risk altındadırlar.
9.1.6. Sosyal Bağlantılar ve Mekân Deneyimleri
Göçmenlerin yaşadıkları toplum içinde kurdukları ilişkilerin derinliği ve kalitesi, toplum tarafından hoşgörü ile karşılanmaları ve farklı gruplara karışabilmeleri yaşadıkları topluma aidiyet
geliştirmelerini ve kendilerini evlerinde hissetmelerini kolaylaştırmaktadır. Bu bağlamda Robert Putnam’ın (1993) sosyal sermaye kavramını hatırlamak yerinde olacaktır. Putnam’a göre
sosyal sermaye üç boyutludur. Bunlardan birincisi göçmen gruplarının kendi içindeki bağlantılarını temsil eden sosyal bağlardır ve bu bağlar sayesinde göçmenler kendi kültürlerini yaşayabilmekte, iş piyasası ve sağlık hizmetlerine erişim konusunda bilgi edinebilmektedirler. Bu
sosyal bağlar içinde resmî ve gayri resmî örgütlenmeleri, topluluklar ve dernekleri de saymak
gerekir. Nitekim bu örgütlenmeler mültecilere kendilerini ifade etme imkânı verirken, sorunlarını etkili bir şekilde anlatmak için bir platform oluşturmakta ve kültürel ve sosyal aktiviteler
yoluyla gelenek ve göreneklerini yaşatma, dinlerini pratik etme, anadillerini konuşma, ülkeleri
ile ilgili bilgi edinme gibi imkânlar sunmaktadır (Duke vd. 1999: 119, Ager ve Strang, 2008: 178).
Putnam’ın sosyal sermaye kavramındaki ikinci boyut ise sosyal köprülerdir. Sosyal köprüler
göçmenlerin kendi toplulukları dışındaki gruplar ve yerel toplum ile olan ilişkisini temsil etmektedir. Sosyal köprülerin mevcudiyeti mekân deneyimleri ile ölçülebilir. Göçmen gruplarını yerel
halk ile aynı mekân deneyimleri edinebilmesi sosyal sermayelerini ve uyumlarını yükseltmektedir. Toplumun tüm üyelerine önyargısız katılım sunan sanatsal ve kültürel aktivitelerin mevcut
olması insanların birbirlerini tanımalarına imkân vermektedir. Bu tür etkileşimler şüphesiz ki
salt sokakta karşılaşmadan farklıdır ve bu tür kısıtlı etkileşimlerin önyargıları kırmak yerine
daha da güçlendirdiği anlaşılmaktadır. Ayrıca sosyal köprüler istihdam olanakları açısından
da faydalı olmaktadır (Woolcock 1998: Ager ve Strang 2008: 181). Putnam’ın sosyal sermaye
kavramının üçüncü boyutu ise göçmenlerin devlet kurumları ya da devlet hizmetleri ile kurdukları sosyal ağlardır. Göçmenlerin devlet kurumları ile ne ölçüde bütünleşik oldukları ve devlet
hizmetlerinden faydalanmalarının önündeki dil vb. bariyerler sosyal sermayelerini azaltmakta
ve zarar görebilirliklerini artırmaktadır.
Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin entegrasyonu için son derece belirleyici olan sosyal ağlar, köprüler ve bağların göstergelerinden biri de mekân deneyimleri ve sosyal yaşamlarıdır.
Sosyoekonomik ve kültürel ilişkileri de yansıtan mekânsal deneyimler, Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin Türkiye’de tecrübelerinin ve geleceklerinin anlaşılması açısından önemli bir
boyuttur.
Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin çoğunluğu İstanbul’un Aksaray, Tarlabaşı, Dolapdere,
Kurtuluş, Yedikule, Kumkapı ve Esenyurt gibi belirli ilçe ve semtlerinde yoğunlaşmıştır. Bunda ucuz konut arayışı kadar, dışlanmama, göçmenlerin dayanışma arzusu ve bireysel ilişkiler
önemli bir rol oynamaktadır. Düzensiz göçmen statüsü ve Türkiye’deki göçmenler için katı iş
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piyasası gibi hukuki boyutlar, ırkçılık ve ayrımcılık gibi kültürle alakalı tutumlar kadar, içinde
bulundukları ekonomik ilişkiler de Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin mekân tecrübelerinin şekillenmesinde önemli rol oynamaktadır. Tüm bu faktörler bazı bölgelerde gettolarının
oluşmasına da yol açmaktadır. Kumkapı’da ‘Somali Caddesi’ olarak bilinen bir mekânın varlığı
ve dindar Somalililerin Kâtip Kasım Camii’ne sıklıkla gittikleri ve Ramazan ayında iftarlarda
bu camide toplandıkları bilinmektedir (Tyson, 2014). Bu durum Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin kendi toplulukları içerisinde sosyalleştikleri ve mekân deneyimlerinin de daha çok
yakın sosyal çevreleri etrafında şekillendiğini göstermektedir. Nitekim Tarlabaşı ve Aksaray
gibi bölgelerde yaşayan göçmenler, bu bölgelerin Afrika ülkelerinden gelen çok sayıda göçmen
nüfus barındırmasından dolayı birçok güvenlik sorunuyla da bu ilişkiler sayesinde mücadele
ederek kendilerini rahatlatabildiklerini belirtmiştir.
Aralarında son derece kuvvetli sosyal ilişkiler ve dayanışma ağları geliştiren göçmenlerin kendi
topluluklarının dışındaki kişilerle pek sosyalleşmedikleri ve sosyal köprüler kuramadıkları anlaşılmaktadır. Bu durum Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin mekân tecrübeleri ile net bir şekilde ortaya konulmaktadır. Görüşmecilerin hemen hepsi İstanbul’un güzel bir şehir olduğunu
ifade etmiş, fakat ancak barınma ve beslenmelerine yetecek kadar gelirleri olmasından dolayı
İstanbul içinde fazla hareket edemediklerini belirtmişlerdir. Örneğin 2 senedir Türkiye’de bulunan Nijeryalı bir katılımcı hiç deniz kenarına inmediğini çünkü İstanbul’un çok pahalı olduğunu
vurgulamıştır. Afrika ülkelerinden gelen göçmenler mümkün olduğu kadar çalıştıkları yerlere
yakın olan bölgelerde veya evlerin/odaların çok ucuz olduğu semtlerde yaşamaktadırlar ve
buralarda ikamet eden kendi topluluklarının üyeleri ile sosyalleşmektedirler. Ekonomik sebeplerle ve sınır dışı edilme endişesiyle kısıtlı bir mekânsal hareketlilik içerisindedirler.
Bununla birlikte mekânsal dışlanma ile karşılaşanlar da olmaktadırlar. Bazı bar, kafe gibi
mekânlardan siyah oldukları gerekçesiyle dışlandıklarını ifade eden görüşmeciler olmuştur.
Gineli genç görüşmeci gittiği bir bara siyah olduğu gerekçesiyle alınmadığını özellikle vurgulamıştır. Bir başka görüşmeci ayrımcılık ve ırkçılıktan dolayı birkaç kez ev değiştirmek zorunda
kaldığını belirtmiştir. Bu durum Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin ancak diğer göçmenler
ile sosyalleştikleri ve kendi topluluklarının üyeleri dışındaki bireylerle yeteri kadar sosyalleşme
imkânı elde edemedikleri için uyum sağlayamadıkları şeklinde okunabilir.
Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin birçoğu, yasal statülerinden dolayı bir sosyal hayata
sahip olamadıklarını, polis korkusuyla şehirde ve ülke içinde gezemediklerini ve vakitlerinin
çoğunu evde geçirdiklerini beyan etmişlerdir. Kamerunlu kadın görüşmeci çalışma temposu,
kabul edilmediği hissiyatı ve dil sorunu dolayısıyla sosyalleşme imkânı bulamadığını vurgulamıştır. Arkadaşlarıyla ara sıra Taksim’e gittiğini, orada İngiliz ve Fransız turistlerle konuştuklarını, turistik olması ve kültürel çeşitlilikten dolayı en çok Taksim’de rahat ettiğini belirterek,
mekân tecrübesini etkileyen toplumsal ve kültürel koşulları öne çıkarmıştır. Tarlabaşı Dayanışma Derneği’ndeki yönetici, Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin pazar günleri Protestan ya
da Katolik kiliselerine gittiğini ve daha sonra ise Afrika restoranlarına gidip orada hep birlikte
zaman geçirip sosyalleştiklerini bildirmiştir.
Kadın görüşmecilerin ise sosyalleşme konusunda daha az eğilimli oldukları, özellikle Türklerle
sosyalleşmekten çekindikleri çünkü Türklerin kendilerine cinsel ilişki kurmak amacıyla yanaştıklarını beyan etmeleri önemsenmelidir. Bu sebeple kadınlar daha çok kendi ülkelerinden insanlarla ilişki kurmaktadırlar. Nijeryalı görüşmeci de mali durumundan dolayı İstanbul’da başka semtleri dolaşamadığını, sosyal medya aracılığıyla arkadaşlarıyla sohbet ettiğini, 6 kişi ile
bir odayı paylaştığından dolayı evinde konforlu olmadığını, apartman sakinlerinin kendilerine
selam vermediğini üzülerek iletmiştir. Seks işçiliği yapan Ugandalı görüşmeci de patronunun
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kontrolünde yaşadığını, sosyal medya üzerinden arkadaşlarıyla görüştüğünü ve dışarıda bir
hayatı olmadığını belirterek, bir tür rehin hayatı yaşadığını aktarmıştır.
Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin, çoğunluğu gayri resmî olan dernekler aracılığıyla kendi
aralarında sosyal bağlar oluşturdukları, özellikle acil sağlık sorunları ve cenaze gibi durumlarda yardımlaştıkları, resmî olmayan, mütevazı kreş ve okullar açtıkları, çeşitli etkinliklerle
duygusal ve sosyal açıdan birbirlerini destekledikleri görülmektedir. Müslüman olmayan Afrika ülkelerinden gelen göçmenler arasında kiliseler önemli bir yer tutmaktadır. Şimşek’in de
(2019a) çalışmasında belirttiği gibi kiliseler birçok Afrikalı için bir dayanışma ve kendi aralarında sosyal bağları geliştirmek ve güçlendirmek için kamusal bir alan sunmaktadır.
9.1.7. Ayrımcılık / Irkçılık
Yapılan derinlemesine görüşmelerde Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin kendi topluluklarının üyeleri ile olan sosyal bağlarının yoğun olmakla birlikte, diğer topluluklar ve toplum üyeleri
ile köprülerinin ve devlet kurumları ve hizmetleri ile olan sosyal ağlarının yeterince gelişmemiş
olduğu anlaşılmıştır. Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin maruz kaldıkları ırkçılık ve emek
sömürüsü yaşadıkları toplum ile köprüler kurmalarının önündeki en önemli engeldir. Uyumun
iki yönlü olduğunu düşünürsek, Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin kabul görmedikleri ve
temel haklara ulaşamadıkları bir ortama uyum sağlamaları da mümkün görünmemektedir.
Yapılan derinlemesine görüşmelerde Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin en fazla vurguladığı sorun Türkiye’de yaşadıkları ırkçılık ve ayrımcılık olmuştur. Göçmenlerin hemen hepsi kendilerine yönelik, başta ev sahipleri, komşular ve kurumlar olmak üzere yaygın ırkçı ve ayrımcı
davranışlarla karşılaştıklarını belirtmişlerdir. Örneğin 13 senedir Türkiye’de bulunan Nijeryalı
görüşmeci kendisine patronunun iyi davrandığını fakat özellikle hastanelerde kötü muamele
gördüğünü belirmiştir. Aynı görüşmeci komşularının bazılarının da kötü ve ayrımcı davranışlarda bulunduğunu, bir komşusunun kendisiyle birlikte asansöre binmediğini, selam verdiği
zaman yüzüne bakmadığını ifade etmiştir. Muhatap almamak, sorulara cevap vermemek, yüzüne bakmamak gibi şikayetler tüm görüşmeciler tarafından dile getirilmiştir. Gineli öğrenci
Covid-19 salgını başladıktan sonra ise kötü davranışların arttığını, bazı insanların virüsü siyahlar yayıyormuş gibi davrandığını belirtmiştir. Kamerunlu kadın görüşmeci ise hem işyerinde
hem de oturduğu muhitte ayrımcı, aşağılayıcı tavırlarla karşılaştığını, ev sahibinin ve oğlunun
kendilerine finansal sorunlardan dolayı zamanında ödeme yapamadıklarında ağır hakaretlerde bulunduklarını ve insan olarak saygı duymadıklarını aktarmıştır. Sokaklarda zaman zaman
çocukların hakaretlerine maruz kaldıklarını belirtmiştir.
Ayrımcılık ve ırkçılık siyahi kadınlara yönelik cinsel taciz ve aşağılama şeklinde de yoğun bir
şekilde karşımıza çıkmaktadır. Kamerunlu kadın görüşmeci birçok kez cinsel tacize uğradığını
aktarmıştır. Nijeryalı kadın görüşmeci de çalıştığı fabrikada Suriyeli mültecilerin de bulunduğunu, Türklerin Suriyeli mültecilere kendilerine kıyasla daha saygılı davranırken kendilerine
kötü davrandıklarını ve cinsel tacizlerde bulunduklarını beyan etmiştir. Afrika ülkelerinden gelen göçmen görüşmecilerin kendilerine yönelik ırkçı ve ayrımcı davranışları aktarırken, kendilerini Suriyeli mültecilerle kıyaslamaları dikkat çekmektedir. Bu karşılaştırmalardan hareketle
kendilerine yönelik ayrımcılığın ve cinsel saldırıların ırkçılık sonucu olduğu çıkarımını yapmaktadırlar. Siyahi görüşmecilerin birçoğu polisin kendilerine olumsuz davrandığını, bazı Türklerin
siyahileri “daha az insan” gibi görüp kolayca hakaret ettiğini iddia etmişlerdir. Fabrikadaki
patronların siyahilere karşı küstah ve kibirli davrandıklarını, cinsel saldırı, hatta tecavüz girişimlerinde bulunduklarını, uzun saatler çalıştırıldıklarını, bu nedenlerle sağlıklarını kaybettiklerini, üstelik ücretlerini de alamadıklarını belirtmişlerdir. Görüşmeciler fabrikalarda çalışan
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Afrika ülkelerinden gelen göçmen kadınların günde 12 saat çalıştırıldıklarını, eşit ücret almak
için patronlarının cinsel tacizlerine göz yumduklarını belirtmişlerdir. Afrika ülkelerinden gelen
göçmen erkeklere bile Suriyeli mülteci kadınlardan daha düşük ücret ödendiğini söyleyen bir
görüşmeci, Afrika’dan gelen bazı göçmen kadınların fabrikalarda köle olmaktansa seks işçiliğini tercih ettiğini belirterek, Türkiye’de kayıtlı olmayan kadın göçmenlerin seks işçiliğine yönelmelerindeki yapısal sebepleri işaret etmiştir. Bunlara ek olarak bazı dernek yetkilileri, pek
çok kadının insan kaçakçılığı mağduru olduğunu, dil bilmedikleri için de sömürüye daha açık
olduklarını belirtmiştir.
Ayrımcılık, ırkçılık, hatta cinsel taciz Afrika ülkelerinden gelen göçmen erkeklerin de tecrübe
ettiği bir durumdur. 28 yaşındaki Senegalli görüşmeci Türkiye’de çoğu zaman kendisine “zenci” diye seslenildiğini, bazı bölgelerde şiddet gördüğünü, yüzüne tükürüldüğünü, bazılarının
da müşteri gibi davranıp, cüzdan veya kemerleri alıp kaçtığını, çeşitli ortamlarda kendisine
fiili cinsel saldırı yapıldığını, ilişki teklif edildiğini söylemiştir. Fabrikalarda çalışan siyahi göçmenlerin çeşitli şekillerde kötü muamele gördüğünü, hatta toplu taşımada kendi yanlarına
oturmayanların yaygın olduğunu söylemiştir. Ayrıca Nijeryalı bir katılımcı, kendilerine yönelik ayrımcılığın sadece Türklerden değil, çalıştığı iş yerindeki Suriyeli mültecilerden de geldiğini ifade etmiştir. Nijeryalı bir erkek görüşmeci göçmenlerin de kendi aralarında bulunan güç
dengelerine dikkat çekerek, mülteciler tarafından dışlandıklarını da belirtmiştir. Sierra Leoneli
görüşmeci örneğinde olduğu gibi Afrika ülkelerinden gelen birçok görüşmeci Türklerin Afrika
ülkelerinden gelen göçmenlerin kültürüne saygı duymadıklarını, özellikle Müslüman olmadıklarının anlaşılması durumunda saygısızlığın daha da arttığını belirtmiştir.
Afrika ülkelerinden gelen göçmenlere yönelik bu tür ırkçı ve ayrımcı davranışların varlığı başka
çalışmalar tarafından da doğrulanmaktadır (Coşkun, 2016; Şimşek, 2019b). Hem kurumlarca
hem de toplum tarafından dışlanan göçmenler kendilerini güvende hissetmemektedirler. Bu
güvensizlik duygusu yoksulluk gibi diğer etkenlerle de birleştiğinde toplumsal bir ayrışma ve
yabancılaşma ortaya çıkmaktadır. Afrikalı göçmenler kendi topluluklarının dışına çıktıklarında
kabul görmedikleri için sosyal köprüler kuramamaktadırlar. Bu yüzden yaşamlarını sınırlı bir
şekilde kendi toplulukları içinde ve çoğu zaman hiçbir devlet hizmetinden yararlanmadan sürdürmektedirler. Afrikalı görüşmecilerin çoğu düzensiz göçmen statüsünde oldukları için devlet
kurumlarıyla ve hizmetleriyle bir bağları bulunmamaktadır.
9.1.8. Dil ve Kültürel Uyum
Dil ve kültürel uyum göçmen topluluklarının bulundukları toplumla etkileşime geçmelerini
kolaylaştırıcı faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır (Ager ve Strang, 2008). Afrikalı birçok
göçmen dil sorunları dolayısıyla yerel toplum üyeleri ile iletişim kurmakta zorluk yaşadığını
belirtmiştir. Fakat öğrencilerin düzensiz göçmenlere göre bu alanlarda daha başarılı oldukları görülmektedir. Türklerin Afrikalı öğrencilere yardım amacıyla kurduğu bir dernekte yapılan
görüşmelerde Afrikalı öğrenciler, yemek, giyim kuşam ve gelenek-görenek açısından farklılıklar olmakla birlikte, dil öğrendikten sonra sorunların azaldığını, uyum için dil bilmenin gerekli
olduğunu vurgulamışlardır. Öğrencilerin bu başarısına karşın, Nijeryalı 47 yaşındaki görüşmeci
13 yıldır İstanbul’da yaşamasına rağmen Türkçe öğrenemediğini, çalışmaktan bunun için zamanı olmadığını vurgulamıştır. Birçok görüşmeci de Türkçe öğrenmek için kursların çok pahalı
olduğunu belirtmiştir. Aynı şekilde 20 yıldır Türkiye’de yaşayan Tanzanyalı bir erkek görüşmeci
ise hâlâ Türkçe konuşamadığını, sadece konuşulanları anlayabildiğini söylerken, sosyal hayata
dâhil olamamayı Türkçe öğrenememe sebebi olarak göstermiştir.
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Görüşmelerde tespit edilen olgulardan biri de özellikle çalışan, düzensiz göçmenlerin Türkçe
bilmeyi arzulamakla birlikte Türkçe öğrenemedikleri, yaşadıkları birçok sorunu da dil bilmeme
ile ilişkilendirmeleridir. Kamerunlu kadın görüşmeci iş yerinde her gün kullanılan kelimeleri anlamakla birlikte Türkçe bilmediğini ama öğrenmeyi çok istediğini, Türkçe kullanarak iletişim
kurmayı hayal ettiğini belirtmiştir. Komşuları ve çevresinde İngilizce bilen olmadığını, yemeklerin çok farklı olduğunu, ülkesindeki gibi giyindiğinde herkesin kendisine baktığını, o yüzden
giyim şeklini değiştirdiğini belirtmiştir. Kâğıt üstünde Türk kültürünün çok kültürlü olduğunu
fakat pratikte öyle olmadığını, kendi kültürünü burada yansıttığında hakarete ve aşağılanmaya maruz kaldığını veya taciz edildiğini belirtmiştir. Ayrıca bu görüşmeci patronunun Hristiyanları sevmemesinden dolayı Müslümanmış gibi yaptığını belirtmiştir.
Birçok görüşmeci örneğinde olduğu gibi Afrika ülkelerinden gelen bazı göçmenler ise ayrımcılık
ve iş bulma ile ilgili sorunlarının dil bilme ile çözülemeyeceğini belirtmişlerdir. Buna sebep olarak da Türklerin Afrika ülkelerinden gelen göçmenler ile ilgili çok olumsuz kalıp yargılara sahip
olmalarını göstermişlerdir. Bazı görüşmeciler, Türklerin Afrika ülkelerinden gelen göçmenleri
çok çalıştırmak istediğini, az para verdiğini, kıyafetlerini beğenmediğini, bir Türk kızla sokakta
konuşmanın çok dikkat, hatta tepki çektiğini söylemiştir. Birçok görüşmeci yaygın dışlanma
ve sömürüden dolayı Türkiye’de kendini evinde gibi hissetmediğini belirtmiştir. Ugandalı 29
yaşındaki seks işçiliği yapan görüşmeci de ilk geldiği günden beri Türk kültürüne uyum sağlamakta zorlandığını, işini gizli yapmak zorunda kaldığını, yemeklere alışamadığını, Türk erkeklerinin kadınlara ve kendilerine karşı şiddet kullandığını, kendini Türkiye’de evde hissetmediğini,
Türkiye’yi biraz para kazanılıp Avrupa’ya gidilecek bir yer olarak gördüğünü, Türkiye’ye uyum
sağlamak isteyen Afrikalının Türkçe öğrenip, burada kötü koşullarda yaşamayı ve köle olmayı
kabul etmesi gerektiğini belirtmiştir. Senegalli görüşmeci çok farklı olmasından dolayı Türk
kültürüne uyum sağlayamadığını, dil sorunun, yemeklerin farklı olmasının, kılık kıyafet farklılığının, ayrımcılık ve dışlanmanın, ayrıca ülkedeki yasal konumlarının entegrasyona engel olduğunu belirtmiştir.
9.1.9. Gelecek Beklentisi
Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin hemen hepsi düzensiz göçmen statüleri, ırkçılık, ayrımcılık ve dışlanmadan dolayı Türkiye’den Avrupa’ya geçmeyi istemektedirler. Buna rağmen
birçoğu, sorunların düzensiz statüleri ile ilişkili olduğunu düşünmekte, dolayısıyla yasal bir
statüleri olsa Türkiye’de kalmayı umabileceklerini belirtmektedirler. Fakat böylesi bir statü
değişikliğinin zor olmasından dolayı, içinde bulundukları ekonomik, sosyal ve kültürel koşullar
dolayısıyla ayrımcılığın, ırkçılığın daha az olduğu, ekonomik imkânların daha gelişmiş olduğunu düşündükleri Avrupa’ya gitme arzusu duymaktadırlar.
Kamerunlu görüşmeci Türkiye’de kendisi gibi göçmenlere yönelik olumsuz tutumları aktardıktan sonra, Türkiye’nin yasal bir statü vermesi halinde burada kalacağını, Avrupa’ya gitmeyi
düşünmeyeceğini belirtmiştir. Buna karşın Nijeryalı görüşmeci Türkiye’nin uzaktan iyi bir ülke
gibi göründüğünü, Avrupa ülkesi olarak anıldığını, fakat buraya geldikten sonra umutlarının
suya düştüğünü söylemiştir. Türkiye’ye uçak ile hayat şartlarını geliştirmek için geldiğini, fakat
karşılaştığı durumlardan sonra gerçek bir Avrupa ülkesine gitmek istediğini zikretmiştir. Türkiye’deki ırkçılık, ayrımcılık ve atölyelerdeki sömürünün durması halinde burada kalmayı düşüneceğini aktarmıştır. Ugandalı görüşmeci de hükümetin Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin
saygı görmesi ve huzurlu yaşayabilmeleri için bir şeyler yapmasını umduğunu belirterek, yine
de Avrupa’ya gitmeyi veya ülkesine dönmeyi düşündüğünü ifade etmiş, burada bir hiç olarak kalmak istemediğini vurgulamıştır. Senegalli görüşmeci de Türkiye’nin kendisi için farklı ve
zengin kültürü, güçlü mimari yapısı ile dünyadaki favori ülkelerden biri olduğunu, fakat Türk166
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lerin ırkçı tutumlarının Türkiye’yi yabancılar, özellikle de Afrika’dan gelen göçmenler için çekilmez hale getirdiğini ileri sürmüştür. Türkiye’ye burslu öğrenci olarak gelmiş, fakat çeşitli sağlık
sorunları yaşadıktan sonra evsizliği tecrübe etmiş olan Sierra Leoneli öğrenci de birkaç kez
diğer Afrika ülkelerinden gelen göçmenler ile birlikte denizden yasa dışı olarak Yunanistan’a
geçmeyi düşündüğünü fakat parasızlıktan dolayı bunu yapamadığını belirtmiştir. Etiyopyalı
bir görüşmeci 10 yıldan beri Türkiye’de olan bazı göçmenlerin vatandaşlık alamadığını aktararak geri dönmek ve ülkesinde iş kurmak istediğini aktarmıştır. 27 yaşındaki Gineli görüşmeci
de Avrupa için değil, Türkiye’de daha rahat bir hayat yaşayacağını düşündüğü için geldiğini
ancak hayal kırıklığına uğradığını beyan etmiştir. Öğrenci olan bu görüşmeci de Türkiye’de bir
gelecek planlamadığını ve diplomasını alıp ülkesine geri dönmeyi planladığını belirtmiş, diplomasıyla orada daha rahat bir hayat yaşayacağına olan inancını vurgulamıştır.
Etiyopyalı 21 yaşındaki öğrenci görüşmeci Türkiye’de okumanın kendisi için büyük bir fırsat
olduğu aktarmış, mezun olduktan sonra ülkesine döneceğini söylemiştir. Gineli öğrenci ise diplomasını aldıktan sonra Avrupa’ya geçebileceğini veya ülkesine dönebileceğini, burada yabancılara iyi davranılmadığı için kalmayı düşünmediğini zikretmiştir. Bununla birlikte, göçmenlerin geldikleri ülkelerdeki şartlar onların ülkelerine dönmesinin önündeki en büyük engel olarak
görünmektedir.
16 yıldır Türkiye’de bulunan Sudanlı görüşmeci Türkiye’ye ailesini de getirmek istediğini, Afrika’da hayatın zor olduğunu, insanların kendisini anlamadığını, istikrarsızlık ve pahalılık var
olduğu sürece dönmeyeceğini belirtmiştir. Aynı şekilde 42 yaşındaki kadın Kamerunlu görüşmeci de ülkesindeki kargaşa, işsizlik ve pahalılık bitmeden dönmesinin zor olduğunu, çocuğunu
nerede tedavi ettirebilirse oraya gideceğini vurgulamıştır. Geri dönüş önündeki engeller arasında göçmenlerin ülkelerindeki aile üyelerinin kendilerinden maddi beklenti içinde olmaları da
önemli rol oynamaktadır. Göçmenler ülkelerinde dönmeyi bir başarısızlık olarak değerlendirmektedirler.
Afrika ülkelerinden gelen göçmenler arasında Türkiye’de kalmak isteyen bir grup da bulunmaktadır. Fakat bu kişilere çoğunlukla oturma izni verilmemektedir. Dernek yetkililerinin de
vurguladığı gibi, geçerli bir vize ile Türkiye’ye giriş yapıp Göç İdaresine başvuran ancak birkaç
kez sistemin bozuk olduğu gerekçesiyle reddedilen ve yasal vizeleri sona eren Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin sayısı çoktur. Oturma izni alıp yasal statü elde edememek, bu nedenle
çocuklarını okula gönderememek ve sosyal yardımlara erişememek Afrika ülkelerinden gelen
göçmenlerin Türkiye’de bir gelecek planlamasını engellemektedir. Bu yüzden Afrika ülkelerinden gelen göçmenler genellikle Türkiye’de kalmak istememekte, biraz para biriktirip Avrupa’ya
geçmeyi arzulamaktadır. Afrika ülkelerinden gelen göçmenler Türkiye’de bir gelecek görememektedir.
Bazı göçmenler ise yaşadıkları ırkçılık deneyimlerinden dolayı ülkelerine dönmeyi istemektedirler. ASEM yetkilisi Senegalli bir faydalanıcılarının, çocuğunun ırkçılık yaşamaması için ailesini Senegal’e geri gönderdiğini belirtmiştir. Dolayısıyla bu durum ailelerin parçalanmasına
da neden olmaktadır. Hükümetin Avrupa kapılarını açtığını açıklamasıyla Yunanistan sınırına
yığılanların arasında görülen bebekli anneler, çocuklu aileler Türkiye’deki Afrika ülkelerinden
gelen göçmenler arasında Avrupa’ya gitme arzusunun yoğunluğunu göstermektedir. ASEM
yetkilisi bu durumu, "Ne olursa olsun gitmek istiyorlar” şeklinde özetlemiş ve kadın göçmenlerin cinsel tacize maruz kalmalarının Türkiye’de kalmak istememelerinin önemli sebeplerinden biri olduğunun altını çizmiştir. Öte yandan özellikle Nijerya ya da Senegal gibi Müslüman
Afrika ülkelerinden gelen göçmenler ise Avrupa’daki İslamofobiye dikkat çekerek, İstanbul’da
kendilerini daha güvende hissettiklerini belirtmişlerdir.
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Yapılan görüşmelerde da göçmenlerin hemen hepsinin legal bir statüye sahip olmak istediği,
hatta birçoğunun imkân olsa Türk vatandaşlığı almak istediği anlaşılmıştır. Bu arzunun arkasında düzensiz göçmen statüsünün Türkiye’de onurlu bir hayat için yapısal bir engel olması
yatmaktadır. Kayıtlı bir statüye sahip olduklarında, polisten ve vatandaştan daha az kötü
davranış göreceklerini, daha iyi bir ücrete çalışabileceklerini, çocuklarının okula gidebileceğini
belirtmişlerdir. Fakat Türk vatandaşlığı almanın hayal olduğunu, dolayısıyla hükümetin Afrika
ülkelerinden gelen göçmenlerin hayatını iyileştirici, baskı, aşağılama, sömürü ve istismarı engelleyici basit ve somut adımlar atabileceğini birçok görüşmeci dillendirmiştir.
Afrika ülkelerinden gelen göçmenler, devletin Suriyeli mültecilere geçici koruma statüsü kapsamında tanıdığı çeşitli hakların kendilerine verilmemesinin, kendileri ve diğer göçmen grupları arasındaki farklılığı yapısal hale getirdiğini, bunun tüm davranışlara ve algılara yansıdığını
ifade etmiştir. Afrika ülkelerinden gelen birçok göçmen görüşmeci bu hukuki farklılığın, Suriyeli
mültecilerin daha iyi ücret almalarına ve ülkede rahat dolaşmalarına imkân tanıdığını belirtmiştir.
Afrika ülkelerinden gelen göçmen görüşmecilerin hepsinin ortak arzusu Türkiye’nin, Afrika
ülkelerinden gelen göçmenlere yönelik yaygın emek sömürüsünü engellemesi, cinsel saldırıya, ırkçılık ve ayrımcılığa yönelik tedbirler alması, dil ve meslek kursları düzenlenmesi, Afrikalı
çocukların eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimlerinin sağlanması olmuştur. Ayrıca istihdam
için göçmenlere destek olunması, insan onuruna yakışır temiz ve uygun konaklama imkânı
ve eğitim fırsatlarının geliştirilmesi de talep edilmiştir. Öğrenci olan görüşmeciler de yabancı
öğrenciler için çalışma izni ve imkânlarının sağlanmasının öneminin altını çizmişlerdir. Afrika
ülkelerinden gelen göçmenlerin bir sorun ile karşı karşıya kaldıklarında başvurabilecekleri çok
az kurum bulunmaktadır. Bunların başında da ASEM veya Tarlabaşı Dayanışma gibi dernekler
ve taban örgütlenmeleri bulunmaktadır.
Sonuç olarak Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerinin çoğunun düzensiz göçmen olmalarından dolayı sağlık ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarından mahrum oldukları, emek sömürüsüne
maruz kaldıkları ve en kırılgan göçmen grubunu oluşturdukları görülmektedir. Dolayısıyla Afrikalı göçmenler güçlü bir dayanışma duygusuyla dayanışma ağları oluşturmakta ve hayatta
kalma savaşı vermektedir.

9.2. Özbekistan'dan Gelen Göçmenler
Özbekistan’dan gelen göçmenler İstanbul’daki Türki Cumhuriyetlerden gelen göçmenler grubunu temsilen seçilen bir gruptur. Türkiye’de göçmenler üzerine yapılan araştırmalarda Türki
Cumhuriyetlerden gelen göçmenler literatürde en az yer bulan kesimi oluşturmaktadır. Oysa
2000’li yıllardan itibaren Türkiye’ye, özellikle de İstanbul’a önemli miktarda bir Özbek göçü olmuştur. Şekil 9.2’de gösterildiği gibi Türkiye’de ikamet izniyle bulunan Türki göçmenler arasında ağırlık Irak Türkmenleri ve Türkmenistan’dan gelen göçmenlerdedir. Bunu Azerbaycanlılar,
Suriyeli Türkmenler ve Afganistanlılar ve Özbekistanlılar takip etmektedir. Ancak araştırmanın tasarımı aşamasında yapılan tarama amaçlı görüşmelerde Afganistan’dan ve Türkmenistan’dan gelenler arasında da çok sayıda Özbek asıllı kişi olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle Türki
göçmen grupları içinde temsiliyeti daha fazla olacağı varsayılarak 20 Özbekistanlı göçmen ile
kartopu örnekleme yöntemiyle derinlemesine görüşmeler yapılmıştır.
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Görüşmelerde Özbekistanlı göçmenlerin Türkiye’ye turist vizesi ile giriş yaptıkları ve bu vize ile
üç ay kalma haklarının bulunduğu, daha fazla kalmak için ise oturma iznine başvurmalarının
gerektiği anlaşılmıştır. Göçmenler oturma iznine öncelikle 1 yıllık başvurmakta, daha sonra
oturum izinlerini yenilemektedirler. Ancak izin talebinin yenilenmesi halinde Göç İdaresi yetkilileri göçmenlerden ülkeden çıkış yapıp, tekrar giriş yapmalarını talep etmektedir. Fakat göçmenlerin ülkeden çıkış yapıp tekrar giriş yapmalarının fazla maliyetli olmasından dolayı her
göçmen ülkeye çıkış yapıp tekrar giriş yapma talebini yerine getirememektedir. Bu nedenle bir
çok Özbek göçmenin oturum haklarını yenileyemediği görülmektedir. Bu durum Özbekistanlı
göçmenlerin yasal giriş yapmalarına rağmen daha sonra düzensiz duruma düşmelerine yol
açmaktadır.
9.2.1. Türkiye’deki Özbekistanlı Göçmenler: Geliş Sebepleri ve Hikâyeleri
Birçok düzensiz göçmen gibi Özbekistan’dan gelen göçmenler de Türkiye’ye ekonomik sebeplerden dolayı gelmektedir. Görüşmecilerin tamamı Özbekistan ile Türkiye arasındaki gelir
farkını göçün temel sebebi olarak vurgulamıştır. Bu durum Özbekistan kaynaklı göçmenlerin hikâyelerinin de Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerden farklı şekilde, “neoklasik” teori ile
(Todaro, 1969) açıklanabileceğini göstermektedir. Nitekim görüşmeciler, Özbekistan’da iş imkânlarının bulunduğunu ancak ücretlerin düşük olduğunu, bu yüzden de Türkiye’ye geldiklerini
ifade etmişlerdir. Özbekistan’da ortalama kazançları 100-150 dolara tekabül eden Özbekistanlılar, Türkiye’de çalışmaları halinde evlerine 200-300 dolar ya da daha fazla bir meblağı
gönderebilecek ya da tasarruf edebilecek geliri elde edebilmektedirler. Bu nedenle Özbekistanlı göçmenler, ailelerine ya da anne ve babalarına para göndermek için Türkiye’de çalışmayı
hedeflemiş ve bu sebeple göç etmişlerdir. Özbekistanlı göçmen kadınlar ise çocuklarının bakımı için yeterli parayı kazanmak, ev almak, aldığı evin borcunu ödemek, ya da yetişkin çocuklarını evlendirmek (düğünlerini yapmak) için Türkiye’ye gelmişlerdir. Özbekistan’dan aile olarak
gelen göçmen sayısının az olduğu görülmektedir. Göçmen kadınların neredeyse tamamının
boşanmış olmaları ya da eşlerinin vefat etmiş olması dikkat çekicidir.
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Özbekistanlıların etkin olduğu dernek yetkilileri ile yapılan görüşmelerde de bu tespitler teyit
edilmiştir. Dernek temsilcilerine göre Özbekistanlı göçmenler için en önemli hedef para biriktirip memleketlerine dönmektir. Türkiye’de kalmak gibi bir niyetleri bulunmamaktadır. Bu kişiler
için Türkiye’nin daha iyi ekonomik şartlara sahip olması, dolar bazında ücretlerin ödenmesi
göçü cezbeden temel faktördür. Ancak doların yükselmesiyle son 2 yıl içinde bu ücretler de
Türk lirasına dönmüştür ve bu nedenle pek çok Özbek geri dönme kararı almıştır.
9.2.2. İstihdam ve Emek Sömürüsü
Türkmen ve Özbekistanlı göçmenlerin iş piyasasında benzer sektörlerde çalıştıkları görülmektedir. Mercek altına aldığımız Özbekistanlı göçmenlerin çalışma sektörüne bakıldığında erkeklerin lokantalar, marketler, pastane ve kasap gibi yiyecek içecek sektöründeki işletmelerde bulaşıkçı, komi ya da paket servis elemanı olarak çalıştıkları görülmektedir. Kadınlar ise tekstil,
otel ya da ev temizliği, yaşlı ve çocuk bakımı işlerinde yoğunlaşmıştır. Türkçeyi kolay öğrenmeleri ve çalışma disiplinlerinin yüksek olması bakımından Özbekistanlı göçmenlerin istihdamda
tercih edilen bir göçmen grubu oldukları anlaşılmaktadır.
Ücretler bakımından görüşme yapılan kadınların erkeklerden daha fazla kazanç elde ettikleri
saptanmıştır. Erkekler ortalama 2.500-2.700 TL kazanırken, kadınlar 3.000-3.500 TL arasında gelir elde etmektedir. Son dönemde kadınların ev hizmetlerinden elde ettikleri gelir daha
da artmıştır. Kadınların daha çok hasta ve yaşlı bakımı ya da temizlik işinde yatılı olarak çalıştığı ve mesai saatlerinin belirgin olmadığı da bu tespitlere eklenmelidir.
Hemen hemen tüm görüşmeciler işverenlerinden ve çalışma koşullarından memnun olduklarını beyan etmişlerdir. Örneğin 23 yaşındaki erkek görüşmeci, işvereni ile arasındaki ilişkiyi “adeta abi-kardeş” ilişkisi olarak nitelendirmiştir. Ancak yasal statüsü ve çalışma şartları sorulduğunda çalışma izni olmadan, sigortasız haftanın 7 günü, günde 12 saat çalıştığı ve oturma
iznini kendisinin ödediği anlaşılmıştır. Fakat görüşmecinin işverenden çalışma izni ve sigorta
beklentisi bulunmamaktadır. Aldığı ücretin fazla olduğunu belirterek işverene duyduğu memnuniyeti aşağıdaki sözleriyle ifade etmiştir:

Yok harbiden benim patronum çok iyi.
Kendi de diyor ben seni eleman gibi görmüyorum kardeşim gibi görüyorum diye her zaman söylüyor. Çok seviyor, ben de çok seviyorum.
Benzer görüşler Kadıköy’de bir restoranda komilik yapan 23 yaşındaki erkek bir görüşmeci tarafından da dile getirilmiştir. Memleketine giderken uçak biletini aldığı ve ücretini zamanında
ödediği için işvereninden memnuniyetini aktaran bu görüşmeci, çalıştığı yerden memnun olduğunu belirterek Türkiye’ye tekrar geri geldiğini vurgulamıştır. Bu sektörlerde yukarıda belirtilen
çalışma şartlarının yaygın olduğu ancak bu şartları Özbekistanlı göçmenlerin yadırgamadığı
ve zor bulmadığı derinlemesine görüşmelerde saptanmıştır. 23 yaşında bir restoranda komi
olarak çalışan erkek görüşmeci 12 saatin zor gelip gelmediği sorulduğunda, zor olsa da memleketinde de 12 saat hatta 14 saat çalıştığını vurgulamış, devlet işinde dahi 10 saat çalışıldığını
belirtmiştir. Dolayısıyla memleketindeki şartlarla karşılaştırdığında buradaki durumun makul
olduğunu aktarmıştır. Fabrikada 12 saat çalışan kadın görüşmeci bir saat yemek ve 15 dakika
çay molası ile hafta sonunun tatil olduğunu söyleyerek, nispeten daha iyi çalışma ortamının
bulunduğunu memnuniyetle belirtmiştir.
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Yukarıda belirtildiği gibi Özbek göçmenler Özbekistan’dan çalışmak için gelmekte ve İstanbul’daki yaşam maliyetlerini düşük tutmak için bazı stratejiler izlemektedir. Kazançlarından
ortalama 200-300 dolar artırıp memleketlerine gönderebilmeleri Özbekistanlı göçmenleri
göçe teşvik eden temel etkendir. Maliyetleri düşürmek için izlenen yaygın stratejiler arasında
telefon hattı yerine sadece WhatsApp ve IMO gibi programlar kullanmanın yaygın olduğu
görülmektedir. Böylece telefon faturası ödeme külfetinden kurtulmaktadırlar. Özbekistanlı
kadınlar maliyetleri düşürmek için yatılı işleri tercih etmekte, böylelikle yol ve yemek masraflarından kurtulmaktadırlar. Özbekistanlı göçmenlerin ayrıca çalışmak için sıklıkla lokantaları
tercih etmesinin arkasında da benzer sebepler yatmaktadır. 23 yaşındaki erkek görüşmecinin
aşağıdaki sözleri Özbekistanlı göçmenler arasındaki yaygın olan bu düşünceyi gösterir niteliktedir:

Tekstilde çalışınca maaşı az.
Sabah gittiğin yerde yemek vermiyorlar tekstilde. Gece evde yemek yemen gerekiyor. Sadece bir defa yemek veriyorlar. Lokantada çalıştığım
yerde ne istersen onu yiyebilirim.
Ev hizmetlerinde yatılı olarak çalışan kadınlar arasında da resmî çalışma izni olan az sayıda kişiye rastlanmıştır. İşverenler genellikle çalıştırdıkları göçmenler için çalışma izni çıkarıp sigorta
ödememekte, çalışan göçmen oturma iznini kendisi alarak çalışma imkânı elde etmektedir.
Görüşmelerde Özbekistanlı göçmenlerin oturma izninin olmamasının iş bulmaya engel olduğunu düşündükleri anlaşılmıştır. Bu yüzden Özbekistanlı göçmenlerin Türkiye’de çalışabilmek
için yasal statüye sahip olmayı kendi sorumlulukları olarak gördükleri anlaşılmıştır. Gelecekte
Türkiye’de kalmayı planlamadıkları için sigorta ve emeklilik gibi planlar yapmamaktadırlar.
Buna rağmen oturma izni olmayıp düzensiz göçmen statüsüne düşenlerin aldıkları ücretler diğerlerinden epey düşüktür. Örneğin, Türkiye’de ev hizmetlerinde 8 yıl deneyim edinmiş ve Türk
yemekleri ve temizlik alışkanlıklarına tam anlamıyla hâkim olan 48 yaşındaki kadın görüşmeci
oturma iznini uzatamadığı için düzensiz göçmen statüsüne düştüğünü, bu nedenle iş imkânlarının daraldığını ve daha düşük ücretleri kabul etmek zorunda kaldığını belirtmiştir.
Yukarıda patronu ile ilişkisini “Adeta abi-kardeş” olarak tanımlayan ve patronunun kendisini
bir çalışan olarak değil, kardeş olarak gördüğünü beyan eden görüşmecinin tecrübesine yakın
tecrübeler yatılı ev hizmetlerinde çalışan kadınlarda da tespit edilmiştir. İşverenleri tarafından
“ailenin parçası” olarak görüldüğünü beyan eden pek çok kadın görüşmeci olmuştur. Fakat
bu kadınların genellikle çalışma izni ve sigortaları olmadan ev hizmetlerinde belirsiz saatlerle
çalıştıkları anlaşıldığından, bu tür ifadelerin emek sömürüsüne zemin hazırlayan bir işleve sahip olduğunu söylemek yerinde olacaktır. Buna rağmen, Özbekistanlı kadınların bu durumdan
şikâyet ettikleri nadiren görülmektedir.
Çalışma yaşamına ilişkin bu iyimser tecrübelere rağmen bazı Özbek kadın göçmenlerse çalıştıkları yerlerde karşılaştıkları kötü muameleden şikâyet etmişlerdir. Evlerde gündelik temizlik işi
yapan kadın görüşmecinin aşağıdaki sözleri zaman zaman yaşanan tecrübeleri yansıtmaktadır:
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“İşimi bırakıp gittiğim yerler oldu. İşimi yapmadım, bir kuruş para da almadım."
M: Ne yaptılar?
"Bir şey yapmadılar. Çocukları vardı, yemek yiyorlardı. Ben de sonuçta insanım. Ben de
memleketimde kendime göre... 'Şu yemeği al da kenarda orada ye' dedi."
M: Sizi aynı masaya davet etmedi mi?
"Aynı masada, tamam, eleman olabilirim ama insanım sonuçta, parasını alıyorum işini
yapıyorum. Köpeğe yemek atıyorsunuz ya aynı onun gibi yapmıştı. 'Kusura bakmayın'
dedim, 'Ben çalışamam sizinle' dedim ve çıktım gittim.”

44 yaşında üç yıldır yaşlı bakıcılığı, parfümeride tezgâhtarlık ve otelde temizlik görevliliği gibi
işlerde çalışmış olan kadın görüşmeci de çalıştığı işlerde çalışma izni alınmadığını, sigorta
ödenmediğini ve oturma iznini de kendisinin yaptığını vurgulamıştır. Hâlihazırda otelde temizlik görevlisi olarak çalışan kadın görüşmeci işinde zorlanmadığını, haftanın altı günü 08:0017:00 saatleri arasında çalıştığını ve bir gün tatil günü olduğunu belirtmiştir. Bu görüşmeci de
gelirinin az olmasına karşın ev idaresini bildiği için sorun yaşamadığını vurgulamıştır.
49 yaşındaki başka bir kadın görüşmecinin aşağıda aktardığı çalışma ortamı da yaygın bir
deneyimi yansıtmaktadır:

Ev işini bilirsiniz, saati yok, ne zaman uyursa ben o zaman uyuyacağım.
Sabah da kalkıp kahvaltı vereceğim, temizlik yapacağım, ilaçlarını
vereceğim. Lavaboya gittiğinde yardımcı olacağım, yemek yapacağım,
Türk yemeklerini. Çocuğu vardı, çocuk gibi, yaşı 31 ama çocuk gibi, o da
sigara çok içiyordu. Ondan midem bulandı, çıktım bıraktım.”
Yatılı çalışan kadınlardan ayrıca her daim olumlu ve güler yüzlü olmaları beklentisinin yaygın
olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum sarf ettikleri fiziksel emeğin yanında duygusal emeğin de
mevcudiyetine işaret etmektedir. Görüşme yapılan ve ev hizmetlerinde çalışan kadın görüşmecilerin bazıları da kendilerine farklı yiyeceklerin alınması, buzdolabında ayrı bir bölüm oluşturulması gibi ayrımcı yaklaşımlardan şikâyet etmiştir. Bir kısmı da çalıştıkları süre boyunca
hırsızlık endişesiyle pasaportlarına el konulduğunu belirtmiştir.
9.2.3. Barınma
Diğer göçmen gruplarına benzer şekilde Özbekistanlı göçmenler de masraflarını düşürmek
için ortak ev kiralama yoluna gitmektedir. Evlere ödenen kiranın ortalama 700-800 lira, bir
odaya ödenen bedelin ise 200-300 lira civarında olduğu raporlanmıştır. Kadıköy’de yaşayan
bir erkek görüşmeci işine yakın olduğu ve yol parası vermek istemediği için Kadıköy’den 2200
liraya (2 oda 1 salon) ev tuttuğunu ve bu meblağı altı kişi aralarında bölüştüklerini ifade etmiştir. Kumkapı’da yaşayan bir görüşmeci de bir odaya 650 lira ödediğini, ancak metroya
yakın olduğu için rahat ulaşım sağladığını belirtmiştir. Kartal’da ikamet eden bir kadın görüşmeci de bu semte gelme nedenini teyzesinin 10 senedir orada oturuyor olması ve bir odasını
kendisine 600 liraya kiralaması olarak aktarmıştır.
Görüşmecilerin pek çoğunun birinci derece yakınlarının da İstanbul’da olduğu ve çoğunlukla
bu yakınlarıyla ortak evlere çıktıkları anlaşılmaktadır. Ancak diğer göçmen gruplarının aksine
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Özbekistanlı göçmenlerin yaşadıkları evlerdeki nüfus, 7 kişi veya daha azdır. Ayrıca ortak tutulan evlerde çoğunlukla yatılı çalışan kadınlar da bulunmakta ve haftada bir gün eve gelmeleri,
aynı gün izne çıkmamaları gibi faktörlerden dolayı evler pek kalabalıklaşmamaktadır. Örneğin, 23 yaşındaki bir erkek görüşmeci kirası 750 lira olan bir evde hâlâsıyla birlikte ikamet ettiğini, ancak hâlâsının haftada bir gün eve geldiğini beyan etmiştir. Benzer şekilde 44 yaşındaki
bir kadın görüşmeci de sosyal ağlar aracılığıyla tanıştığı Özbekistanlı göçmen arkadaşının
evinde 250 liraya bir oda kiraladığını ve haftada bir gün oraya gidip dinlendiğini ifade etmiştir.
Yukarıda belirtilen durum Özbekistanlı göçmenlerin, diğer göçmen gruplarına nazaran mahremiyet bakımından daha az baskı altında olduğu şeklinde okunabilir. Diğer yandan yatılı çalışan kadınların asıl barınma yerlerinin çalıştıkları evler olduğunu unutmamak gerekir. Hatta
bazı kadınların izin günlerinde gidecekleri eve kira ödemek istemedikleri için 12 saat izin kullandıkları da tespit edilmiştir. Bu durum konaklama yerinin işyeri olduğu şeklinde okunabilecek
bir duruma işaret etmektedir. Ev işlerinde çalışan görüşmeciler arasında kendine ait odaya
sahip olanların çok az olduğu dikkat çekmektedir.
Yaşanılacak semtin seçiminde maliyetin temel belirleyici olduğu anlaşılmaktadır. Genellikle ev
seçiminde belirleyici unsurlar arasında çalıştıkları lokantalarının şehir merkezinde olması ve
düşük ücretli ev bulabilmeleri önde gelmektedir. Pek çok görüşmeci İstanbul’a “para kazanmak için” geldiklerini, bu nedenle yol parası ve kira parasının makul olmasının kendileri için
önemli olduğunu belirtmiştir. Barınılan evlerin diğer göçmen gruplarında olduğu gibi eski olmakla birlikte, evlerde rutubet vb. sorunlara rastlanılmamıştır. Ancak ısınma sorunu düzensiz
göçmenlerde yaygındır. Birçoğu ısınmak için elektrik sobası kullanmaktadır. Oturduğu evde
doğalgaz olmadığını beyan eden bir görüşmeci elektrikli sobayla ısındığını belirtmiştir. Afrikalıların aksine, evden çıkarılma korkusu ya da gürültü nedeniyle uyarılma gibi sorunlar Özbek
görüşmecilerin hiçbiri tarafından beyan edilmemiştir. Özbekistanlı oldukları için evlere yüksek
bedel ödeme durumu da hiçbir görüşmeci tarafından raporlanmamıştır.

9.2.4. Sağlık Hizmetlerine Erişim
Derinlemesine görüşmelere katılan Özbekistanlı göçmenlerin hemen hemen hepsi pek hasta
olmadıklarını belirtmişler ancak hasta olmaları durumunda da özel hastanelere gittiklerini ifade
etmişlerdir. Çalışma izni ve sigortası olanlar da sosyal bağlarından dolayı özel hastaneye gitmektedirler. Bu durum anılan Özbekistanlı göçmenlerin sosyal bağlarına duyduğu güvenin baskın olduğu şeklinde okunabilir. Ancak bu durum sigortası bulunmayan ve yeterli geliri olmayanlar için geçerli değildir. Bir erkek görüşmeci iş yerinde elinin kesilmesi sonucu yaralanmış ve özel
hastaneye gittiğinde 1500 lira talep edildiği için tedavi olamamış, yasal oturumu ve sigortası
olmadığı için devlet hastanelerinden de yararlanamamıştır. Anılan kaza iş yerinde gerçekleştiği
için iş kazasıdır. Ancak diğer göçmen gruplarının özellikle de Afrika uyruklu göçmenlerin tecrübelerinin aksine, işvereni çalışanı hastaneye götürmüş, fakat tedavi masraflarını üstlenmemiştir. Türkiye’de felç geçiren 35 yaşındaki kadın görüşmeci de Türkiye’de alması gereken tedavinin
pahalı olması sebebiyle yeterli tedaviyi alamadığını belirterek kız kardeşinin yardımıyla ülkesine
döndüğünü belirtmiştir. Bu görüşmeci ilgili tecrübesini aşağıdaki gibi aktarmıştır:

Sağlık şeyleri özel hastaneler çok pahalı olduğu için ben o kadar parayı
yetiştiremezdim. O yüzden mecburen oraya gittim, tedavi aldım,
iyileştim, geldim.
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Yukarıdaki görüşmeci İstanbul’da yasal çalışma izni ve sigortası olmadan sadece oturma izni
ile çalışmaktadır. Devlet hastanesine gidebileceğini bilmektedir. Ancak muayene dâhil her
şeyin ücretli olduğunu ve ücret ödemek zorunda olduğunu düşündüğü için devlet hastanesine
gitmeyi tercih etmemektedir. 44 yaşındaki başka bir kadın görüşmeci de sağlık hizmetlerinin
yabancılara paralı olduğunu belirtmiştir. Oturma izninin olmasına rağmen muayene için para
ödemeleri gerektiğini vurgulamıştır. Genellikle Özbekistanlı göçmenler “sağlam” olduklarını,
hiç hasta olmadıklarını ve kendilerine çok dikkat ettiklerini vurgulamışlardır. Tüm bu anlatılar
sigortası ve çalışma izni bulunmayan Özbekistanlı göçmenlerin sağlık hizmetlerinden yaralanamama riski altında olduklarını göstermektedir.
Bunlara ek olarak sağlık hizmetlerinden faydalanma durumunun Özbekistanlı göçmenler nezdinde de toplumsal cinsiyet normlarından etkilendiği anlaşılmaktadır. Bir dernek yetkilisinin
Sefaköy’de yaşayan ve eşi doğum yapmak üzere olan Uygur aile ile ilgili aşağıda aktardıklarına benzer hikâyelerin Özbekistanlı göçmenlerde de mevcut olduğu anlaşılmaktadır:

Geçen ay meselâ bir olay oldu. Eşi doğum yapmak üzere, saatler kalmış,
bize telefon ediyor. 'Param yok.' Diyoruz ki 'Git şu hastaneye.' Hastaneye gidiyor ve yarım saat sonra bizi aradı. 'Orası olmaz.', 'Niye olmaz?',
'Orada doğumu yaptıracak kişi erkek doktormuş. Ya kardeşim, kadının
karnı burnunda, hamile, yapma etme. Neticede orada bir özel hastane;
2000-2500 lira bir para bulduk. Özel hastanede bir kadın doktora doğumunu yaptırdık. Kadın düşük yapsa umurunda bile değil adamın. Bu
şekilde bir bakış açıları da var bazı grupların.
Nitekim yapılan derinlemesine görüşmelerde de eşlerinden izin alamadıkları için doktora gitmeyen, ya da doktorun verdiği ilacı eşinin izni ile kullanabilen Özbekistanlı kadınlara da rastlanmıştır. Bir dernek yetkilisi, Türki Cumhuriyetlerden gelen göçmenlerin durumunu Suriyeli
mültecilerle karşılaştırarak Suriyeli mültecilerin acillerde, ilaç temininde, hamilelik ve doğum
gibi süreçlerinde hastanelerde ücretsiz bakıldığını ancak Afganistan’dan Özbekistan Türkmenistan Çin’den ve Doğu Türkistan’dan gelen Uygur göçmenlerin ve Irak’tan gelen Türkmenlerin
bu tür haklardan ücretsiz yararlanamadığının altını çizmektedir. Özbekistanlı göçmenlerde en
azından yabancı kimlik numarası temini daha kolay olduğundan bu sorun çok yaşanmamaktadır. Ancak Özbekistanlı kişiler arasında da yasal süresini yitirip düzensiz durumuna düşen
kişilerin mevcut olduğu derinlemesine görüşmelerde irdelenmiştir. Diğer Türki Cumhuriyetlerinden gelen göçmen gruplarında düzensiz yollarla gelme durumu Özbekistanlı göçmenlerden
daha yaygındır ve yaşanan bir sağlık probleminde hastanelerin talep ettiği meblağları ödeyecek durumları bulunmamaktadır. İstanbul’da bulunan Göçmen Sağlık Merkezleri ise hastaları
sadece muayene etmekte ancak film çekme veya kan tahlili gibi işlemler yapmamaktadırlar.
Bir dernek yetkilisi bu durumu aşmak için tanıdık doktorlara gittiklerini, zaman zaman yalvardıklarını ve ceplerinden para verdiklerini ifade ederek, güçlerinin tüm göçmenlere yetmeyeceğine dikkat çekmiş ve bu kişilerin sağlık hizmetlerinden faydalanmalarının yollarının açılması
gerektiğine işaret etmiştir.
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9.2.5. Eğitim
Yapılan görüşmelerde ailece yaşayan Özbekistanlı göçmenlerin de olduğu saptanmıştır. Ancak bu göçmenlerin genellikle okul çağında çocukları ile gelmedikleri anlaşılmaktadır. Eğitimle ilişkili olan tek görüşmeci Özbekistan’da liseyi bitirip burada üniversiteye devam eden bir
öğrencidir. Özbekistanlı göçmenlerin taleplerinin çoğunlukla çocuksuz geldikleri için eğitimle
ilgili pek taleplerinin olmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumun Özbekistan hükümetinin okul çağındaki çocukların yurt dışına çıkmasına izin vermemesinden kaynaklandığı derinlemesine görüşmelerde anlaşılmıştır. Ancak göçmenler, göç edecekleri ülkelerde çocuklarının okula kabul
edildiğini gösteren bir belge almaları durumunda çocuklarını yurt dışına çıkarabilmektedir.
Aksi takdirde yüksek meblağlarda cezalar ödemek zorunda kaldıklarını belirtmişlerdir.
9.2.6. Sosyal Bağlantılar ve Mekân Deneyimleri
Türki Cumhuriyetlerden gelen göçmenlere genel olarak bakıldığında kendi aralarında iyi bir
örgütlenmenin mevcut olduğu söylenebilir. Avrasya Türk Dernekleri Konfederasyonu’na bağlı
15 adet dernek bulunmaktadır ve bunların her biri göçmenler tarafından kurulan derneklerdir.
İçlerinde Özbekistan, Uygur, Kazak, Gagavuz, Irak, Suriye ve Afganistan’dan gelen Türkmen
ve Özbek grupların oluşturduğu bu konfederasyona bağlı dernekler bulunmaktadır. Dernekler,
Türkiye’ye çeşitli sebeplerle göç eden göçmenlerin ve mültecilerin sağlık, oturma izni, çalışma
izni, eğitim gibi sorunlarıyla ilgilenmektedir. Dernekler aynı zamanda köken ülke ile Türkiye
arasında iş birliğinin kurulmasına ve Türkiye’nin köken ülkelerde tanıtımına yönelik faaliyetler
de sürdürmektedir. Sanılanın aksine Türki Cumhuriyetlerden Türkiye’ye doğru göç çok eskidir
ve daha önce gelip mali durumu çok iyi olan, fabrika ve işyerleri açan göçmenler kendi yaşadıkları zorlukların bilinciyle hareket ederek bu derneklere katkı sağlamakta ve yeni gelen
göçmenlerin dertlerine ortak olmaya çalışmaktadır. Gıda paketi dağıtım, nakit dağıtımı, öğrencilere burs verilmesi gibi konularında göçmen iş insanlarının sağladığı yardımlar önemlidir.
Ayrıca dernekler 2000-3000 kişilik yemekler düzenleyerek, bağış toplamakta ve ihtiyaç sahibi
ailelere yardımın dışında, hastane masraflarının ödenmesi, öğrencilere burs sağlanması gibi
giderlere de yardımcı olmaktadır.
Ancak bu durum tüm göçmenlerin derneklere ulaşabildiği şeklinde okunmamalıdır. Özbekistanlı göçmenlerle yapılan görüşmeler hem göç etme kararında hem de ev ve iş bulmada kendi
aralarındaki sosyal bağların belirleyici olduğunu göstermektedir. Ayrıca, Türkiye’ye göç sürecinde uluslararası sosyal ağlar, önemli rol oynamaktadır. Birçok Özbekistanlı göçmenin iş bulma ve yerleşmelerinde, İstanbul’daki Özbekistanlı göçmenler etkili olmaktadır. Görüşmecilerin tamamı bir arkadaşından, birinci derece aile üyelerinden veya akrabalarından birinin daha
önce Türkiye’ye geldiğini ve onların tavsiyeleri üzerine göç ettiklerini aktarmıştır. 49 yaşındaki
bir kadın görüşmecinin aşağıdaki ifadeleri yaygın bir tecrübeyi yansıtmakta ve sosyal bağların
önemine işaret etmektedir:

Bir arkadaşım vardı, burada çantacıda çalışıyordu. Şu an memlekete gitti.
'Abla' dedi, 'Burada çalışmak iyi, parası da iyi. Biraz para kazanırsın'
dedi, ondan geldim.
Göç ettikten sonra da bu bağlar ev ve iş bulmada belirleyici olmuştur. Örneğin 23 yaşındaki bir
erkek görüşmeci lokantada çalışan bir arkadaşı aracılığıyla kasapta iş bulduğunu belirtmiştir.
Bu bağlara Özbekistan kargo şirketlerinin ve aracı kurumların da dâhil olduğu anlaşılmakta175
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dır. Ev bulmada ücretsiz olarak hizmet eden bu şirketler, göçmen kişiye iş buldukları takdirde,
ilk maaşın yarısını talep etmektedir. Ancak bunun ötesinde Özbekistanlı göçmenlerin Özbek
dernekleri ve onların faaliyetleri konusunda pek haberdar olmadıkları anlaşılmaktadır. Oysaki, dernek temsilcileri insanları topluma kazandırmaya yönelik pek çok projeler yürüttüklerini
ifade etmiş, pastacılık, aşçılık gibi kadınlara yönelik kursların yanında gençlere yönelik fotoğraf sanatı ve gazetecilik gibi eğitimler de verdiklerini ve gençlere medya aracılığıyla interneti
ve teknolojiyi kullanma becerileri kazandırmaya yönelik bazı projeler yaptıklarını belirtmiştir.
Böylelikle sosyal bağların özellikle kadınların esnek çalışma da olsa pastacılık ve halı dokumacılığı gibi bazı sektörlerde istihdam edilmelerinin önünü açan bir katalizör görevi gördüğünü
vurgulamak önemlidir.
Bunların ötesinde, sosyal bağların en yoğun olarak görüldüğü yer, göçmenlerin sosyalleşmek
için gittikleri ve Özbekistan müziklerinin çalındığı lokantalarıdır. Bu lokantalar Unkapanı bölgesinde yoğunlaşmakla birlikte, birçok ilçede bulunmaktadır. Türkiye’deki zorlu çalışma koşullarından şikâyet etmeyen Özbekistanlı göçmenlerin, kendi aralarında sosyalleşmeye zaman
ayırmayı önemsedikleri gözlenmektedir. Özbekistanlı göçmenlerin mekân deneyimlerine bakıldığında da diğer göçmen gruplarından farklı bir manzara karşımıza çıkmaktadır. Nitekim
Özbekistanlı göçmenler İstanbul’un çeşitli semtlerini gezmeyi, sahillere gitmeyi, çarşı ve pazarlara ve güzellik salonlarına gitmeyi önemsemektedirler. Bu açıdan Afrikalı ve Afgan göçmenlerden büyük ölçüde farklılaştıkları dikkat çekmektedir. Burada altı çizilmesi gereken
nokta sosyalleşmenin kendi topluluklarının üyeleri içinde olmasıdır. Yerel halk ile etkileşim ise
son derece kısıtlıdır. Diğer bir deyişle Özbekistanlı göçmenler de yaşadıkları toplum ile sosyal
köprüler kuramamıştır.
9.2.7. Ayrımcılık ve Irkçılık
Özbekistanlı göçmenler genellikle Türkiye’de bir ayrımcılık görmediklerini, etkileşime geçtikleri
Türklerin, patronlarının ve komşularının kendilerini iyi davrandıklarını söylemişlerdir. Göçmenlerin birçoğu Türkiye’deki yaşantılarının ülkelerindeki yaşantılarından daha iyi olduğunu, kendilerini güvende hissettiklerini söylemiştir. Evlere temizliğe giden ve her gün toplu taşıma kullanan kadın görüşmeciler dâhil hemen hemen hiç kimse olumsuz bir tecrübe aktarmamıştır.
Aksine paraları olmadığında Türklerin kendilerine yardım ettiğini belirtenler yaygındır. Özbekistanlılar arasında diğer göçmenlere (Afganistan ve Afrika ülkeleri uyruklu) nazaran ırkçılık ve
ayrımcılık deneyimleri göz çarpmamaktadır. Dernek temsilcileri de bu durumu doğrulamıştır.
Buna rağmen görüşülen Özbekistanlı göçmenlerin Türk vatandaşlarıyla yakın arkadaşlık ilişkisi kuramadıkları görülmektedir. Ancak bu durumun Özbekistanlı göçmenlerin çalışma şartlarıyla da ilgili olduğu söylenmelidir. Nitekim Özbekistanlı göçmenler pek çok göçmen grubu için
ağır olan çalışma şartlarını ağır bulmamaktadır. Bu nedenle işyerlerinde geçirdikleri vakitler
çok uzundur. Erkeklerle karşılaştırıldığında yatılı veya gündüzlü çalışan Özbekistanlı kadınların Türk Vatandaşları ile etkileşimlerinin daha fazla olduğu söylenebilir. Bu nedenle kadınların
Türk vatandaşları ile daha derin bir etkileşim halinde olduklarını söylemek yerinde olacaktır.
Bununla birlikte Özbekistanlı göçmenlerin diğer göçmen gruplarıyla etkileşimlerinin son derece zayıf olduğu anlaşılmaktadır. Fatih’te ikamet eden 44 yaşındaki bir kadın görüşmeci Suriye
ve Afganistan uyruklu göçmenler ile hiç etkileşime geçmediğini, ancak komşuları olan Gürcistanlı ve Ermenistanlı kadınlarla iyi ilişkiler kurduğunu aktarmıştır.
Türki Cumhuriyetlerden oldukları için Özbekistanlı göçmenlerin devlet kurumları ve devlet hizmetleri ile olan sosyal ağlarının nispeten daha iyi olması beklenmektedir. Ancak yapılan görüşmelerde bu beklenti doğrulanmamaktadır. Her ne kadar Türki Cumhuriyetlerden olsalar da
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Göç İdaresi'nde sıcak karşılanmadığını beyan eden bazı görüşmeciler olmuştur. Görüşmecilerin beyanlarından anlaşıldığı üzere Türki Cumhuriyetlerden gelen göçmenler diğer göçmen
gruplarına nispeten daha az ayrımcılığa maruz kalmaktadır. Özellikle ikamet izni olanlar kurumlara gidebildikleri için daha rahattır. Buna rağmen, Göç İdaresi'nde pek çok kötü deneyim
edindikleri Özbek dernekleri tarafından da aktarılmıştır.
9.2.8. Dil ve Kültürel Uyum
Özbekistanlıların yaşadıkları olumsuz tecrübeler Türkçe öğrendikten sonra büyük oranda
azalmaktadır. Örneğin 23 yaşındaki erkek görüşmeci kendisinden bir iş talep edildiğinde yanlış
anlayıp başka bir iş yaptığını ve bunun bir zorluk olduğunu ifade etmiş ancak Türkçe öğrendikten sonra bu sorunların ortadan kalktığını aktarmıştır. Görüşülen Özbekistanlı göçmenlerin
hiçbiri bir dil kursuna gitmemiştir. Özbekçenin Türkçeye olan yakınlığı 3-4 ayda Türkçeyi öğrenmelerine imkân vermektedir. Türkçe öğrenmek için işyerinde tekrarlar ile öğrenmek, Türk
dizileri ve kadın programları izlemek oldukça yaygındır. 44 yaşındaki bir kadın görüşmecinin
Türkçe öğrenme sürecini anlatan aşağıdaki ifadeleri yaygın bir tecrübeyi yansıtmaktadır:

Anne bakarken çok film izledim televizyonda. Ondan sonra bir kadın vardı,
3 gün kaldı yanımızda. O zaman kelimeleri yazdım. Ne lazım diye telefonda arardı, oradan okurdum, patates, domates diye. Konuşa konuşa
öğrendim yani. Daha eksik var konuşmamda ama anlatabiliyorum.
Kadınlarla yapılan görüşmelerde, kadınların eşlerinden fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddet
gördükleri ortaya çıkmıştır. Bu durum pek çok hanede doğal kabul edilmektedir ve “erkek aile
reisliği” üzerine kurulan ataerkil aile yapısının bir yansıması şeklinde okunmaktadır. Yapılan
derinlemesine görüşmelerde Özbeklerin son 10 yıldır yaygın olarak kız çocuklarını liseye kadar
okuttukları görülmektedir. Üniversite öğrenimine ise ancak toplumsal cinsiyet rolleri bakımından kadına yakıştırılan “doktor”, “hemşire”, “öğretmenlik” gibi profesyonel meslekleri edinmek
için devam ettikleri anlaşılmaktadır. Bu algı doğrultusunda kadınların adı geçen meslekler dışında genellikle çalışmadığı anlaşılmıştır. Anılan profesyonel mesleklerde dahi kadınların çalışmalarının eşlerinin iznine bağlı olduğu görülmüştür. 44 yaşındaki bir kadın görüşmeci 20
yaşındaki hemşire kızını bir yıl önce evlendirdiğini ancak damadının çalışmasına izin vermediği
için işinden ayrıldığını son derece doğal karşılayarak aktarmıştır. Aynı kadın görüşmeci İstanbul’a eşi ile birlikte geldiğini ancak eşinin sonradan memleketine döndüğünü, eşinin izin vermesi durumunda çalışabileceğini, aksi takdirde çalışmasının mümkün olmadığını aktarmıştır.
23 yaşındaki erkek bir görüşmeci, “Türkiye’de artık kocalar karısının çalışmasını istiyor” ifadesini kullanmış ancak bu durumun kendi kültüründe kabul görmediğinin altını çizmiştir. Suriye
uyruklu göçmen kadınlarda da gözlemlenen “gerekli olması” durumunda kadınların çalışması
söz konusu olabilir algısı Özbekistanlı göçmenlerde de vardır. Aşağıdaki alıntı yaygın bir durumu temsil etmektedir:

Biz çalışmaya geldik, evde oturacaksak memlekette de oturabiliriz. Eşim
öldüğünden beri buralarda çalışıyorum. Oğlum çalıştığı zaman ben
memleketime döneceğim. Ama şu anda tek Özbekler değil, Gürcüler de

177

2020 İstanbul Göç Araştırması 2020

var, Ermeniler de var çalışan. Araplar da biliyorsunuz kadınlarını çalıştırmaz. Bizim işyerine Araplar geliyor, çalıştırmaz kadınlarını, farkındayım. Hangi kadın evde oturmak istemez; yemek yap, temizlik yap evde,
imkân olsa herkes oturabilir.
Yukarıdaki alıntıdan da anlaşılacağı gibi çalışmanın “gerekli olması”, kadınların çalışmasında
belirleyici unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. İhtiyacı olan kadınlar arasında da eşleriyle gelen kadınların bazılarında çalışma şartlarının ve maaşlarının eşleri tarafından konuşulduğu ve
eşlerinin kabul etmesi durumunda Özbekistanlı kadınların herhangi bir maaşa çalışabilecekleri anlaşılmaktadır. 44 yaşındaki bir kadın görüşmecinin, “100 dolara çalış dese yine çalışacağım” şeklindeki ifadesi bu tespiti doğrulamaktadır. Bu kadınlarda “yoksulluğun kadınlaşması”
kavramının net bir yansıması görülmektedir. Eşleriyle birlikte gelen kadın görüşmecilerin maaşlarının ve haftalık izin paralarının tamamını eşlerine verdikleri derinlemesine görüşmelerde
tespit edilmiştir.
Ayrıca, Türkiye’ye tek başına çalışmaya gelen kadınlara Özbekistan’da kötü gözle baktıklarını birçok görüşmeci aktarmıştır. Ülkesine gittiğinde bu durumun baskısını hisseden bir kadın
görüşmeci insanların gıybet yaptıklarını belirtmiştir. Ancak sokakta taciz edilme durumu Özbekistanlı göçmenler tarafından yukarıdaki örnek dışında dile getirilmemiştir. Ancak işveren
tarafından yatılı çalıştığı evlerde taciz edilenlere ilişkin bilgiler medyaya yansımıştır.
9.2.9. Gelecek Beklentisi
Görüşülen Özbekistan uyruklu göçmenlerin genel olarak İstanbul’daki hayatlarından memnun
oldukları ve memnuniyetlerini yakınlarına aktararak referans kaynağı oldukları anlaşılmaktadır. Bu nedenle ekonomik şartlar Türkiye’de daha iyi olduğu müddetçe daha fazla Özbekistanlı göçmenin Türkiye’ye gelmesi beklenmektedir. Bununla birlikte mevcut göçmenlerin Türkiye’de kalıcı olma gibi bir niyetlerinin olmadığı net bir şekilde tespit edilmiştir. Özbekistanlı
göçmenler geçici olarak para kazanıp memleketlerine geri dönmeyi planlamaktadır. Çalışma
çağındaki çocukları ile birlikte burada yaşamayı planladığını belirtenlerin de bunu tamamen
yerleşmek olarak algılamadıkları görülmektedir. Dolayısıyla Özbekistanlıları paraya ihtiyacı
olduğu için göç etmiş ve geri dönecek, geçici iş göçünün örnekleri olarak değerlendirmek yerinde olacaktır. Ev alma imkânı olsa nerede alacağını sorduğumuz Özbekistanlıların tamamı,
ülkelerinde ev almayı tercih edeceklerini beyan etmişlerdir. 23 yaşında komilik yapan bir erkek
görüşmeci biraz para kazanıp ülkesine dönerek orda iş kurmak ve evlenmek istediğini belirtmiştir. Özbekistanlı göçmenler arasında memleketlerine bağlılık durumunun yüksek olduğu
pek çok görüşmecinin sarf ettiği “kendi mahallen", "kendi sokağın”, “yabancı acısı” vb. ifadelerden anlaşılmaktadır.
9.2.10. Yasal Statü ve Temel Haklar
Özbekistanlı göçmenler genel olarak kurumlardan yardım talep etmemektedirler. Derinlemesine görüşmelerde vurgulanan tek konu oturma izninin daha ucuz olması ve daha uzun
süre için verilmesi yönündedir. Özbekistanlı göçmenler genel olarak Türkiye’deki kurumlara
güvenmekte ve başlarına bir şey gelse çekinmeden polise gideceklerini aktarmaktadırlar. An-
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cak yasal hakları hakkında çok az bilgi sahibi oldukları anlaşılmaktadır. Sosyal bağları üzerinden aldıkları bilgilere güvenmekte ve çok fazla örgütlenmemektedirler. Tüm bunlara rağmen
derneklerin de belirttiği gibi Özbek ve Türkmen lehçelerinin Anadolu Türkçesine yakın olması
Özbekistanlı göçmenlerin kolay Türkçe öğrenmelerini mümkün kılmaktadır. Fakat daha yeterli
bir dil bilgisi için Türkçe kurslarına ihtiyaç olduğu görülmüştür. Bir dernek temsilcisi mülteciden işçiye herkesin ne kadar yoksul olursa olsun bir cep telefonu bulunduğunu ve internet
ortamında kurslar yapılabileceğini beyan etmiştir. Bunun ivedilikle, teknik ve mali açıdan yük
getirmeyecek bir şekilde yapılabileceğini ve buna öncelik verilmesinin gerekliliğini vurgulamıştır. Belediyenin teknik imkânları ile Özbekçe ve Türkmence bilenlerle görüşülüp bir planlama
yapılabileceğini belirtmiştir. Böyle bir uygulamanın bu göçmen gruplarına pandemi hakkında
bilgiler sunmaya da imkân vereceğini ifade etmiştir.

9.3. Afganistanlı Göçmenler
Afganistan’dan Türkiye’ye gelenler Özbek, Tacik, Peştun gibi farklı etnik kökenlere sahiptirler.
Önceki yıllarda Türkiye belirli sayıda Özbek ve Türkmen asıllı Afganistanlı göçmeni Birleşmiş
Milletler aracılığıyla Türkiye’de farklı bölgelere yerleştirmiştir (Atalay vd. 2018; Çetin ve Gün,
2015). Son yıllardaysa çok sayıda Afganistan uyruklu göçmen, ulus-ötesi ağlarla zincirleme
bir şekilde düzensiz göçmen olarak Türkiye’ye gelmiştir. Bu çerçevede gelenlerin çoğunluğu
Zeytinburnu bölgesinde yaşamaktadır ve tekstil sektöründe çalışmaktadır (Özservet, 2013).
Yapılan görüşmelerde Özbek asıllı Afganistanlıların da olduğu anlaşılmıştır.
Türkiye’ye düzensiz girişlerin en fazla yapıldığı ülke Şekil 9.3'te de görüldüğü gibi Afganistan’dır.
Geliş hikâyeleri aşağıda verilen Afganistanlıların bazıları için Türkiye Avrupa’ya geçişte transit
ülkeyken bazıları da Türkiye’yi Müslüman bir ülke olduğu için tercih etmiştir. Afganistanlı göçmenlerin Türkiye’deki göç tecrübeleri, Afganistan’daki sosyoekonomik statüleri ile yakından
ilişkilidir. Ekonomik durumu iyi olanlar Türkiye’deki eğitim imkânları ve Türkiye’nin Müslüman
bir ülke olması gibi faktörleri çekici unsurlar olarak belirtmişlerdir. Örneğin, ekonomik durumu
iyi olan bir görüşmeci Almanya’da şirketi olmasına rağmen kültürel benzerlikten ve Türkiye’nin
Müslüman bir ülke olmasından dolayı Türkiye’de kalmaya karar verdiğini belirtmiştir. Bu grup
içinde çocuklarının ilkokuldan üniversiteye kadar farklı seviyelerde eğitim alabilmeleri için Türkiye’ye gelen, yatırım yapan ve Türk vatandaşlığı elde eden çok sayıda kişi bulunmaktadır. Fakat bu kişiler Afganistan ile bağlarını koparmamış olup, sıkça ülkelerine gidip gelmektedirler.
İçlerinde Afganistan’da diş hekimi ve doktorluk gibi profesyonel meslek sahibi olup, sadece
anneleriyle birlikte çocuklarını Türkiye’ye yerleştirmiş olan kişiler de bulunmaktadır. Bu durumda olan çok sayıda Afganistanlı ailenin Türkiye’de/İstanbul’da yaşadığı anlaşılmıştır.
Sosyoekonomik statüsü yüksek olan bir başka grup da Afganistan’da liseyi tamamlamış ve
Türk hükümetinin bursu ile Türkiye’ye üniversite eğitimi almaya gelen kişilerdir. Bu kişiler ekonomik durum bakımından farklılaşsa da Afganistan’da lise seviyesine kadar okuyabilmiş olmalarını da bir ayrıcalık olarak tanımlamak yerinde olacaktır. Bu grup, Türkiye’deki eğitimin
pek çok ülkeye nazaran (İtalya ve Hindistan en çok karşılaştırdıkları ülkeler) iyi olduğunu ve
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Türkiye’de eğitim aldıktan sonra Avrupa’ya gitme imkânlarının bulunduğunu düşünmektedir.
Avrasya Türk Dernekleri Konfederasyonu 2019 verilerine göre Türkiye’de eğitim amaçlı 4812
Afganistanlı öğrenci bulunmaktadır. Yapılan derinlemesine görüşmelerde üniversite eğitimi
için gelen grup içinde de ev satın alarak vatandaşlık kazananların mevcut olduğu anlaşılmaktadır. Örneğin, üniversite öğrencisi olan bir görüşmeci babasının bir emlakçının indirim teklif
etmesiyle ev satın aldığını ve böylece Türkiye’de kalıcı olmaya karar verdiklerini aktarmıştır.
Şekil 9.4’de Türkiye’de halihazırda bulunan Afganistanlıların yasal statüleri verilmiştir. Buna
göre ikamet izni ile Türkiye’de 85000 civarında Afganistanlı göçmen bulunmaktadır ve yasal
statü bakımından en ağırlıklı olan da bu gruptur. Ancak bu grubun risk altında olmadığı, Afganistan’da birinci derece yakınlarının olduğu ve sık sık Afganistan’a gidip geldikleri anlaşılmaktadır. Bu grup düzenli göçmen grubunu temsil etmektedir ve sorunlarını kendi başlarına
halledebilme kapasitesi olan ve zarar görebilirliği nispeten düşük olan bir gruptur. Bu nedenle
araştırmamızda daha ağırlıklı olarak düzensiz göçmen grubu incelenecektir.
Afganistanlı düzensiz göçmenlerin Afrika ülkelerinden gelen göçmenlere yakın derecede zarar
görebilirliği yüksek bir grup olduğu anlaşılmaktadır. Şekil 9.4'te görüldüğü gibi ülkemizdeki Afganistanlılar arasında ikinci en büyük grup 50.000 kişiye varan düzensiz göçmenlerdir. Bu sayının çok daha fazla olması muhtemeldir. Nitekim, Afgan Derneği verilerine göre 2019 yılında
45000 civarında göçmen düzensiz yollarla Türkiye’ye giriş yapmıştır. İstanbul’da yaşayanların
toplam sayısının 100.000 civarında olduğu aktarılmıştır. Afganistanlı göçmenlerin entegrasyonu ve zarar görebilirlik seviyelerini değerlendirmek için farklı profillerde Afganistanlı göçmenle derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Bu çerçevede toplamda 20 Afganistanlı göçmen,
bir Türk işveren ve 3 dernek ile derinlemesine görüşme gerçekleştirilmiştir.
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9.3.1. Türkiye’deki Afganistanlı Göçmenler: Geliş Sebepleri ve Hikâyeleri
Afganistanlı göçmenlerin geliş hikâyeleri Suriyeli göçmenlerin hikâyeleri ile büyük ölçüde benzerlik göstermektedir. Savaş ortamı göçün doğrudan itici faktörünü oluşturmakla birlikte, Taliban bölgelerinde ailelerin çocuklarını okula gönderememeleri ve çocuklarının geleceği ile ilgili
endişe duymaları, savaşın yarattığı ekonomik çöküntü ve yoksulluk da göçün önemli sebepleri
arasındadır. Bu nedenle farklı sosyoekonomik statülere sahip pek çok Afganistanlı son 30 yıldır Türkiye’ye doğru göç halindedir. Türkiye’ye eğitim almak için gelmiş ve eğitimini tamamlamış, 13 yıldır Türkiye’de ikamet izni ile bulunan 31 yaşındaki kadın görüşmeci Afganistan’daki
durumu şu şekilde özetlemiştir:

Her yer tehlike altında. Her an her yerde her şey olabilir. Bir anda bakıyorsunuz hani oturduğunuz yere bir bomba düşüyor, komşudan birkaç kişi
ölüyor. Devlet dairelerinde bile küçücük bir şeyden çatışma çıkıp birbirleriyle anlaşamayıp çatışmada bir sürü kişi ölebiliyor. Yani ben bunları
gördüm orada olduğum süre boyunca. Savaş yok ama çok fazla dış
gruplar var ve çok fazla karışıklıklar var. Zaten ölen kişi neden öldüğünü
anlamıyor açıkçası, kim vurduya gidiyor daha doğrusu. O yüzden savaş
yok diyebiliriz ama can güvenliği yok.
Yukarıda belirtilen koşullar pek çok Afganistanlı göçmende bıkkınlık, korku, ümitsizlik yaratmış, bunlar insanları canları pahasına göç etmeye teşvik etmiştir. Bu durum 24 yaşındaki erkek
görüşmecinin aşağıdaki sözlerinde özetlenmektedir:

DAEŞ var, Taliban var. Bizde topluyorlar DAEŞ’e gönderiyorlar meselâ
gençleri. İş yok, çalışamıyoruz. Korkudan buraya geliyoruz. Yani iş olsa
orda çalışırdık. Ama iş yok, savaş var, çatışma var. O yüzden buraya
gelmek zorunda kalıyoruz.
Yukarıdaki alıntılarda da belirtildiği gibi Afganistanlı göçmenlerde güvenlik endişesi ve bunun
yarattığı işsizlik itici faktörler olarak öne çıkmaktadır. Düzensiz göçmenlerin ağırlıklı olarak
Taliban bölgesini terk eden yoksullar olduğu görülmektedir. Bununla birlikte sosyoekonomik
düzeyleri yüksek olanların da güvenlik kaygısından dolayı eğitim yoluyla veya ev alarak göç
ettiği derinlemesine görüşmelerde saptanmıştır.
Düzensiz göçün sebeplerinden biri de yoksul kişilere vize verilmemesidir. Bu durumun göç etmek isteyen Afganistanlıları insan kaçakçıları ile anlaşarak son derece zorlu ve tehlikeli bir
düzensiz göç yolculuğuna teşvik ettiği anlaşılmaktadır. Bu göç için evleri dâhil tüm varlıklarını
satanlar, insan kaçakçılarına borçlanarak Türkiye’ye gelip borçlarını taksitle ödeyenler olduğu
görülmektedir. Türkiye’ye düzensiz yollarla iki kez giriş yapmış bir görüşmeci insan kaçakçılarına 700-800 dolar para verdiklerini ve bu parayı Türkiye’ye geldikten sonra ancak bir ila
bir buçuk yılda ödeyebildiklerini belirtmiştir. Borçlanma sebebini ise şöyle açıklamıştır: “Para
nerde bizde, 800 dolarım olsa memleketten niye geleyim. Ailemize de gönderiyoruz. Onlara
da borcumuzu ödüyoruz.” Bazı göçmenlerin paraları yetmediği için bir süre İran’da çalıştıkları
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ve daha sonra Türkiye’ye geldikleri anlaşılmıştır. Görüşmeciler arasında Afganistan’da çeşitli
sebeplerle ülkelerine dönüp, düzensiz yollarla tekrar gelenlerin olduğu da görülmüştür.
Düzensiz göçler karayolundan gerçekleşmektedir. Göçmenler Afganistan’dan yola çıkarak 1820 gün boyunca zaman zaman yürüyerek, zaman zaman araçlarla yolculuk yapmaktadır. Birçok görüşmeci Afganistan’ın Herat şehrinden İran’a geçtiklerini daha sonra da bir tünelden
Türkiye’ye girdiklerini aktarmıştır. Bazı görüşmeciler de Afganistan’dan ilk olarak Pakistan’a,
sonra İran ve Türkiye’ye girdiklerini beyan etmiştir. Türkiye’ye giriş yeri ise Van ya da Ağrı’dır.
Van ya da Ağrı’ya ulaşanlar ise hedeflerindeki şehir olan İstanbul’a 24-25 saatte gelebilmektedir.

Afganistanlı göçmenlerin göç yolunda kaçakçılar tarafından şiddete maruz kaldıkları, kadınların yanında genç erkeklerin de zaman zaman kaçakçıların veya diğer göçmenlerin tecavüzüne uğradığı, bazılarının da hedeflerine ulaşamayıp yolda hayatlarını kaybettikleri derinlemesine görüşmelerde saptanmıştır. Örneğin, 7 çocuğu ve eşi ile birlikte 6 yıl önce bu göç
yolundan İstanbul’a gelmiş olan Özbek asıllı Afgan bir kadın görüşmeci, dağlardan yürüyerek
geldiklerini ve çocuklarla çok büyük zorluklar çektiklerini aktarmıştır. Afganistan’dan 9 yaşında İran’a gitmiş ve 13 yıl İran’da kalmış bir görüşmeci de İran’dan düzensiz yollarla Türkiye’ye
gelmesine rağmen, geliş yolunun 11 gün sürdüğünü, zaman zaman 200-300 kişi bir yerlere
kapatılıp kendilerine “kuru bir ekmek dahi verilmediğini” iletmiştir. Bu zorlu göç yoluna aileler ve çocuklu kadınlar da katılmaktadırlar. Bu kişiler için göç yolu tüm zorluklarına rağmen
Afganistan’daki sonu gelmeyen savaş halinden kurtulmanın bir yolu olduğu için katlanılabilir
olarak algılanmaktadır.
İstanbul Göç Araştırması da son yıllarda Afganistan kaynaklı düzensiz göçmenlerin sayılarında büyük bir artışın gerçekleştiğini teyit etmektedir. Bu artışta ekonomik kriz nedeniyle İran’da inşaatçılık, çiftçilik ve çobanlık gibi mesleklerde çalışan pek çok Afganistanlı göçmenin işsiz kalmasının da etkili olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim İstanbul’da görüştüğümüz
“çekçekçi” diye tabir edilen geri dönüşüm malzemeleri toplayan ve inşaatlarda çalışan bazı
Afganistanlılar da Türkiye’ye gelmeden önce İran’da çalıştıklarını ancak gelirlerinin düşmesi,
işsiz kalmaları, çalıştıkları işyerlerinden ücretlerini alamamaları ve İran hükümetinin düzensiz
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göçmenleri geri gönderen uygulamaları nedeniyle güvensiz hissettiklerinden dolayı Türkiye’ye
geldiklerini beyan etmişlerdir.
İran’da 13 yıl boyunca yasal olarak çalışmış olan Tacik asıllı bir görüşmeci, yasal olmasına rağmen İran’da polislerden ve halktan ayrımcılık ve kötü muamele gördüğünü, bu tür bir muameleye düzensiz göçmen statüsünde (kimliksiz) olmasına rağmen Türkiye’de karşılaşmadığını
belirtmiştir. İran’da çalışan yakınları olanların da bu tür ayrımcılık hikâyelerinden dolayı İran’a
gitmeyi artık düşünmedikleri anlaşılmaktadır. Örneğin bir görüşmeci İran’daki kötü muamele
ve ayrımcılıktan dolayı ailesinin İran’a gitmesine izin vermediğini ve Müslüman bir ülke olduğu
için Türkiye’ye gitmesini istediğini, çünkü Türkiye’de polislerin düzensiz göçmenlere pek müdahalede bulunmadığını iletmiştir. Afrika ülkelerinden gelen göçmenler nezdinde de tespit edilen
bu durum Türkiye’de düzensiz bir göçmen olarak yaşamanın ve çalışmanın mümkün olduğu
algısının sosyal bağlar aracılığıyla yayıldığını ve Türkiye’yi düzensiz göçmenler açısından cazip
kıldığını göstermektedir.
Şekil 5, Mayıs 2019 ile Mayıs 2020 arasında Türkiye’ye İran üzerinden yapılan düzensiz geçişler
sırasında yakalanan göçmen sayılarındaki değişimi göstermektedir. İran üzerinden geçenlerin
ağırlıklı olarak Afganistan ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenler olduğu bilinmektedir. Şekilden anlaşıldığı gibi yakalanan düzensiz göçmen sayısında son bir yıl içinde bir azalma olduğu
görülmektedir. Bu durum iki şekilde yorumlanabilir. Birincisi göç etmeyi deneyen kişi sayısında
bir azalma olduğudur. İkincisi ise yakalanmadan geçebilen göçmen sayısının arttığı şeklinde-

Kaynak: https://migration.iom.int/report-product-series/migrant-presence-monitoring-situation-report

dir. Başvurulan birçok kaynak ikinci seçeneğin daha muhtemel olduğuna işaret etmektedir. Bu
durum, Afganistanlıların çalıştığı bir geri dönüşüm deposu sahibi bir Türk ile yapılan derinlemesine görüşmede de doğrulanmıştır. Depo sahibi olan görüşmeci son dönemde çalışmak için
pek çok Afganistanlı göçmenin kendisine başvurduğunu beyan etmiştir. Avrasya Türk Dernekleri Konfederasyonu'ndan edinilen sayısal verilerde de 2020 yılı içinde Afganistan’dan gelen
düzensiz göçmen sayısının 200 bin kişiye ulaştığı yönünde tahminler yapılmıştır.
Bu göçmenlerin ne kadarının Bulgaristan ve Yunanistan’a geçtiği bilinmemekle birlikte, yaklaşık 130 bin kişinin Avrupa’ya geçtiği tahmin edilmektedir. 2019 yılı verilerine göre Afganistanlı
göçmen sayısının 180-200 bin civarında olduğu düşünüldüğünde yeni gelenlerle Türkiye’deki
Afganistanlı göçmen nüfusunun, 250 bin civarında olduğu düşünülebilir.
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Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın raporunda Mayıs 2020’de denizden geçmeye çalışan 582 düzensiz göçmenin çoğunluğunu Afganistanlıların oluşturduğu belirtilmiştir (IOM, May 2020).
Bu veriler Afganistanlıların Türkiye’ye giriş yapma oranlarında ciddi bir artışın olduğuna işaret etmektedir. Yapılan derinlemesine görüşmelerde Avrupa’ya götürülecekleri vaadiyle insan
kaçakçıları tarafından dolandıranların da çok olduğu anlaşılmaktadır. Görüşmeciler de bu tür
vakaların sık yaşandığını aktarmıştır.

9.3.2. İstihdam ve Emek Sömürüsü
Afganistanlı göçmenlerin çalışma durumlarına bakıldığında diğer göçmen gruplarındaki yaygın işsizlik durumunun Afganistanlılar için de geçerli olduğu anlaşılmaktadır. Afganistanlı göçmenlerin yaygın olarak yaptıkları işler Özbekistanlı göçmenlerin çalıştıkları sektörlerle benzerlik göstermektedir. Bununla birlikte “çekçekçilik” olarak tabir edilen geri dönüşüm atıkları
toplama yapanların büyük oranda Afganistanlılar oldukları anlaşılmaktadır. Fakat çekçekçilik
yapan Afganistanlı göçmenler genellikle Peştun asıllıdır. Özbek asıllı Afganistanlılar Özservet’in (2013) de araştırmasında belirttiği gibi, İstanbul’da tekstil, özellikle dericilik sektöründe
çalışmaktadır. Afganistanlılar ayrıca Anadolu’da ve İstanbul’un kırsal kesimlerinde çobanlık
gibi işlerde, şehir merkezlerinde ise marketler, fabrikalar, tekstil ve inşaat sektöründe kayıt dışı
olarak istihdam edilmektedir. Zeytinburnu ilçesi muhtarlarından biri mahallesinde tekstilin
yoğun olduğunu ve bodrumların genellikle atölye olarak kullanıldığını belirterek, alt seviyelerde çalışıp ekmek parası kazandıkları için yerel halkın Afganistanlılara müdahale etmediğini ve
aralarında bir çatışma olmadığını aktarmıştır.
Afganistanlı göçmenlerin düzensiz statülerinden dolayı maruz kaldıkları emek sömürüsü Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin tecrübeleri ile benzerlik göstermektedir. İstanbul Göç Araştırması projesi kapsamında yapılan incelemelerde kimlikleri olmadığı için Afganistanlıların çok
zorlu çalışma ortamlarına maruz kaldığı, tekstilde çalışanların aylık maaşlarının 500 liraya
kadar düştüğü ve çalışma saatlerinin de diğer göçmen gruplarındaki gibi uzun olduğu anlaşılmaktadır. Afganistanlılar düşük ücretlere çalıştıkları için tercih edilmekte ve görece kolay iş
bulabilmektedir.
Afgan bir görüşmeci normal çalışma saatinin 07:00-17:00 saat arası olmasına rağmen saat
21.00’e kadar çalıştırılabildiğini ve bu çalışma karşılığında aldığı ücretin 1.300 lira olduğunu
iletmiş, aynı koşullarda çalışan Türklere ise aynı işyerinde 2.000 lira ödendiğini aktarmıştır.
Tekstil sektöründe istihdam edilen Afganistanlı bir göçmenin 1.000 lira maaş karşılığında
14 saat çalıştığı tespit edilmiştir. Görüşmeciler içinde Peştun ve Tacik kökenli olanların emek
piyasasında daha fazla sömürüldüğünü belirtmek yanlış olmayacaktır. Nitekim Özbek asıllı Afganistanlıların deneyimleri diğerlerinden epeyce farklılaşmaktadır. Örneğin Özbek asıllı
bir kadın görüşmeci oğlunun kurye olarak 2.300 lira maaş karşılığında 09:00-19:00 saatleri
arasında çalıştığını ancak çalışma izni ve sigortasının bulunmadığını iletmiştir. Her ne kadar
çalışma izni ve sigortası olmasa da aldığı ücretin diğer Afganistanlı göçmenlere göre yüksek
olduğu görülmektedir. Bu tür tecrübelerin yaygın olduğu genel görüşmelerde saptanmıştır. Bu
durum “düzensiz” olma hali dışında etnik kökenin de emek sömürüsüne uğrama konusunda
belirleyici olduğunu göstermektedir.
Bir inşaatta bekçi olarak çalışan Tacik asıllı bir görüşmecinin maruz kaldığı emek sömürüsü Afganistanlı göçmenler için yaygın bir durumu yansıtmaktadır. Gece bekçiliği yapan Tacik
asıllı göçmen, belirlenen çalışma saatinin 20:00-10:00 olduğunu ancak bazen işin uzadığını ve
2-3 saat geç çıktığını, fakat hak ettiği parayı alamadığını, almak için ısrar ettiğinde ise işten
atılmakla tehdit edildiğini belirtmiştir.
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“Meselâ bu hafta 500 lira veriyor. Gelen hafta 300 lira veriyor. Çok böyle söylüyorum
söylüyorum 1.000 lira alıyorum. Onu da babama gönderiyorum.
M: Yani normal hakkınız olan parayı almak için söylemeniz mi lazım?
"Yani bir hafta söylemem lazım.”

Afganistanlı Tacik görüşmeci aynı işte çalışan Türklere günlük 120-140 lira ödenirken, kendisine çok daha az ödeme yapıldığını beyan etmiştir. Görüşmeci, aldığı 2000 lira ücretin 1000
lirasını ailesine gönderdiğini, geri kalan para ile de masraflarını zor karşıladığını ve zaman
zaman aç kaldığını ve komşularından ekmek istediğini beyan etmiştir. Afganistanlı göçmenler
“düzensiz statüleri”, “paraya çok ihtiyaçları olması”, “aç kalmamak” gibi nedenlerden dolayı
bu çalışma şartlarına itiraz edememekte, kendileri çalışmaz ise başka göçmenlerin (Türkmen,
Özbek ya da Afgan) çalışacağını düşünerek her türlü şartı kabul etmektedirler. Bu çalışma
şartları Türkiye’yi kalıcı olarak gören pek çok görüşmecinin Türkiye’ye uyum sağlayamamasına
ve kendi ifadeleriyle “canları pahasına” geri dönmelerine neden olmaktadır.
Afganistanlı düzensiz göçmen erkeklerin çoğunun İstanbul’daki ilk işlerinin “çekçekçilik” olduğu anlaşılmaktadır. Çekçekçilik ile günlük ortalama 60-80 lira kazanmaktadırlar. Ancak
günlük 200 lira kadar kazananlarının da olduğu anlaşılmaktadır. Bir depo sahibinin deyimi ile
“eskiden Kürtlerin ve Türklerin” yaygın olarak yaptığı bu iş şu anda neredeyse Afganistan’dan
gelen düzensiz göçmenlerin ve Roman vatandaşların tekelindedir. Marketlerde, fabrikalarda,
berberlerde iş bulanlar atık toplama işini bırakmakta ve yerlerini yeni gelen düzensiz göçmenlere terk etmektedirler. Bununla birlikte fabrikalarda 3 ay çalıştırılıp ücreti ödenmeyen ve uzun
süre iş bulamadığı için mecburen çekçekçiliğe başlayanların da çok olduğu anlaşılmaktadır.
Ayrıca düzensiz statüleri ve işsizlik nedeniyle 7-8 yıl boyunca bu işi yapan kişilere de rastlanmıştır. 24 yaşında bekâr olan ve 4 yıldır Türkiye’de çekçekçilik yapan bir görüşmeci bu işi seçme
nedenini şu şekilde açıklamaktadır:

Direkt İstanbul’a geldik. Burada da mecbur çalışacağız. Çöpte çalışıyoruz.
Karton filan topluyoruz. İlk geldiğimden beri bu işi yapıyorum çünkü
kimse başka işe almıyor.
Depo sahipleri ile yapılan görüşmelerde göçmen çekçekçiler arasında bir ücret ayrımı yapılmadığı ve hepsinin topladığı malzemelerin aynı fiyattan satın alındığını beyan edenler olmuştur.
Ancak bu durum halihazırda hiçbir Türkün çalışmadığı bir depo sahibi tarafından iletilmiştir.
Düzensiz Afganistanlı göçmenler için bir ehliyet kaybından söz etmek mümkün değildir. Afganistanlı göçmenlerin birçoğu eğitim alamamış ve ülkesinde tarım dışında bir sektörde
çalışmamıştır. Savaştan dolayı çalışma imkânları olmamıştır. Ancak ehliyet kaybının az da
olsa Afganistanlı düzenli göçmenler içinde kadınlar nezdinde mevcut olduğu söylenebilir. Afganistan’da öğretmen olarak çalışan bazı kadınların güvenlik kaygılarından dolayı Türkiye’ye
aileleriyle birlikte göç ettiklerinde büyük ölçüde çalışmamayı tercih ettiği görülmektedir. Bu
kadınlar sosyoekonomik statüsü yüksek olan düzenli göçmenlerdir ve aldıkları evlerin kirası
ile ya da Afganistan’da doktorluk, diş hekimliği gibi profesyonel mesleklerde çalışan eşlerinin
desteğiyle geçinmektedirler.
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Derneklerle yapılan derinlemesine görüşmelerde çoğu gençlerden oluşan bu grubun farklı işlerde ve Türkiye’ye faydalı olacak şekilde çalıştırılmalarının mümkün olduğu anlaşılmaktadır.
Dernek temsilcileri bu kişilerin çok genç olduklarını ve para kazanmak için geldiklerini aktarmıştır. Ancak bu grup içinde kadınların çoğu çalışmamaktadır. Dernekler aracılığıyla pastacılık
gibi eğitimler alan kadınların evlerinde pasta yaparak mahallelerindeki pastanelere verdikleri,
ancak aldıkları eğitimlerden sonra aktif olarak çalışmak için gönüllü olmadıkları anlaşılmaktadır. Bu durum toplumsal cinsiyet normları ile ilişkilidir. Söz konusu kadın göçmenler eşleri izin
vermediği için ya hiç çalışmamakta ya da Zeytinburnu’nda kendi sokaklarındaki atölyelerde
çalışmaktadırlar.
9.3.3. Barınma ve Genel Sağlık Hali
Afganistanlı göçmenlerin barınma ihtiyaçlarına bakıldığında Afrikalı ve Suriyeli göçmenlerin
durumuna benzer bir tablo ortaya çıkmaktadır. Emek piyasasında sömürülen, az gelir elde
edip bu gelirle hem ailelerine para gönderip hem de kendi hayatlarını idame ettirmeye çalışan düzensiz göçmenlerin, masraflarını kısmak amacıyla kalabalık evlerde yaşadıkları raporlanmıştır. Sosyoekonomik statüsü yüksek olan bir görüşmeci Afganistan’dan bir komşusunun
İstanbul’daki evine davet edildiğinde sadece erkeklerin olduğu iki odalı bir evde 10-11 kişi yaşadığını görünce şaşkınlığa uğradığını iletmiştir. Başka bir görüşmeci de yine 1+1 bir evde 1.000
lira kira ödediğini ve evde yaşayan kişi sayısının da 5-10 arasında değiştiğini ifade etmiştir.
Bu durum Afganistanlı düzensiz göçmenlerin kiraların nispeten düşük olduğu, iş imkânlarının
bulunduğu ve bir Afganistan diasporasının yer aldığı Zeytinburnu ilçesinde kümelenmelerine
neden olmuştur. Daha yüksek ekonomik geliri olanlar ise çoğunlukla Beylikdüzü ilçesinde yaşamaktadır. Tekstilde çalışıp aylık kazançları çok az olan kişilerin kira ve fatura masraflarını
bölüşerek çok daha kalabalık olarak yaşadıkları görülmektedir. Özbek asıllı kadın görüşmecilerden biri masrafları azaltmak için tanımadığı başka bir aile ile evi paylaştığını ve kirayı bu
şekilde daha ekonomik hale getirdiğini aktarmıştır.
Daha varlıklı olan Afganistanlı göçmenlerin ise barınma konusunda yaşadıkları bir zorluk olmamakla birlikte, temel geçim kaynakları olan kira paralarını tahsil edememeleri ve emlakçılar tarafından kandırılmaları sıklıkla rapor edilmiştir. Ancak ikamet izni olan bazı Afganistanlı göçmenler de ev kiralarken sıkıntı çekmektedir. Örneğin Türkiye’de üniversite eğitimini
tamamlamış ve 12 yıldır Türkiye’de olan bir kadın görüşmeci aşağıdaki deneyimlerini aktarmıştır:

Ev kiralarken sıkıntı çektim. Telefonda konuşuyordum bir sıkıntı yoktu. Ne
zamana kadar... Evi gördükten sonra, işte evi beğendikten sonra kimliklerimiz çıktığında benim oturma iznimi gördükleri anda, 'Biz yabancıya ev kiralayamıyoruz' diye şey yapıyorlardı. Hâlbuki ben çalışıyorum;
benim bir gelirim var; ben size bunu sağlayabiliyorum' dememe rağmen
'Hayır' deyip, yani şöyle söyleyeyim size; onlarca ev baktım ve bu konuda çok büyük sıkıntılar yaşadım, hatta en son evimi kiralarken bile
benim arkadaşlarım kalıyorlardı, onların referansıyla kiraladım ama çok
zor kiraladım yani. 'Evinize erkek girip çıkacak mı, çok erkek arkadaşınız
gelecek mi...' Ondan sonra işte 'Sen Afgan’sın, nasıl ödeyeceksin kirayı',
'Yabancısın, açıkçası tedirginim ama işte senin arkadaşların burada
yaşadığı için onlar bu referansı verdi… O yüzden şey yaparız' diye ba186
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yağı bir sorguya çekildikten sonra kiralayabildim ve normal fiyatından
tabii ki biraz yüksek. Biliyorsunuz bu olaylarda, böyle durumlarda kirayı daha yüksek tutuyorlar ne yazık ki. Bunu hep yaşadım; yani ben bu
kadar Türkçeyi konuşabilmem, benim bu kadar bilgim, benim eğitimim
inanın hiçbir şeye yaramadı; yani bu durumlara gelince gerçekten kendimi hiçbir işe yaramamış gibi hissediyorum, hiç önemsiz biriymişim gibi
hissediyorum. Bunu yaşıyorum maalesef ki.
Buna ek olarak göçmenler ve derneklerle yapılan görüşmelerde vurgulanan önemli bir husus evlerin Afganistanlı göçmenlere (Afrikalı ve Suriyeli göçmenlere benzer şekilde) çok daha
yüksek fiyatlara kiralanması ve kiranın peşin alınmak istenmesidir. Zeytinburnu ilçesi muhtarlarından biri de kiraların çok fazla olduğunu yinelemiş ve insanların girip yaşayamayacağı
yerlerin 1.500 liradan başladığını iletmiştir. Düzensiz oldukları için kira kontratı da genellikle
yapılmamaktadır. Bu nedenle ev sahipleri istedikleri zaman kendilerini evden çıkarabilmekte
veya polise şikâyet edebilmektedir. Bu durumu bertaraf etmek için Afganistanlı göçmenlerin
sıklıkla ev kiralamada aracılık eden kişiye ya da emlakçıya rüşvetler verdikleri de saptanmıştır.
Afganistanlıların toplu olarak yaşadığı Zeytinburnu semtinde ise tüm binaların alt katlarının
ve işyerlerinin Afganistanlı göçmenlerle dolu olduğu mahalle muhtarı tarafından iletilmiştir.
Ayrıca muhtar bu evlerin kötü, eski ve deprem öncesi evler olduğunu da belirtmiştir.
Barınma ve hijyen bakımından Afganistanlı göçmenlerin yoğun olarak çalıştığı geri dönüşüm
depolarının durumundan bahsetmek de gereklidir. Kendi tabirleriyle çekçekçilik yapan göçmenler, çöpten topladıkları kağıtların ayrıştırıldığı bu depolardaki konteynırlarda barınmaktadırlar. Dolayısıyla hijyen bakımından yüksek risk altındadırlar. Özellikle Covid-19 salgını ile
birlikte bu depolarda kalabalık olarak konaklayan Afganistanlı göçmenlerin ve az sayıda da
olsa Türklerin yoğun risk altında oldukları söylenebilir. Covid-19 salgınından önce dahi yüksek
hijyen riski nedeniyle bu depoların bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından sürekli şikâyet
edildiği ve ilçe belediyeleri tarafından sıkı denetim altında oldukları anlaşılmaktadır.
Düzensiz oldukları için kendilerine ev verilmediğini ifade eden pek çok çekçekçi, kira ödeyebilecek durumlarının da olmadığını belirtmişlerdir. Konteynırlarda soba ile ısınmakla birlikte, sızıntı
ve rutubet gibi sorunlarının olmadığı anlaşılmaktadır. Eve çıkmak isteyenler ise bekâr, erkek ve
kayıtsız oldukları için kendilerine ev verilmediğini, ya da daha yüksek ücretlere ve sessiz sakin
yerlerdeki evlerin kiralanabildiğini, doğalgazsız ve eski binalarda ev tutabildiklerini aktarmışlardır. Bazen de çalıştıkları işyerindeki işverenleri aracılığıyla ev tutabilmektedirler. Görüşmelerde evlerde en az 4 kişinin kaldığı bu sayının 15 kişiye kadar yükseldiği görülmektedir. Bazı Afganistanlı göçmenler de tanımadıkları kişilerle aynı evde kalmakta veya oda kiralamaktadırlar.
Evde kalanların barınma koşullarına bakıldığında eşyaların genellikle ikinci el olduğu veya yardım amacıyla bağışlandığı görülmüştür. Çoğu evde doğalgaz bulunmamakta, kömür ya da
elektrik sobası ile ısınılmaktadır. Görüşmecilere elektrikli sobanın soğuk kış günlerinde yeterli
olup olmadığı sorulduğunda “hayatlarının böyle geçtiği”, İran’da çalışanların uzun süre sokakta aç ve soğukta kaldığı için bünyelerinin buna alıştığı gibi cevaplar yaygın olarak verilmiştir. Buna rağmen evlerde kalanların geri dönüşüm depolarındaki konteynırlarda kalanlardan
daha fazla olduğu ve zaman zaman eve çıkan kişilerin de gelip konteynırlarda arkadaşlarıyla
kaldıkları da tespit edilmiştir.
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Afgan göçmenler gıda ihtiyaçlarını marketlerden karşılamakta ve çoğunlukla Afgan yemekleri
pişirmektedirler. Depolarda herkes kendi yemeğini yapmaktadır. Akraba olanlar birlikte yiyip
içmektedir. Afganistanlı göçmenlerin emek piyasasında zaten kötü olan şartları Covid-19 salgınıyla daha da kötü bir hal almıştır. Kayıtsız ve düşük ücretlerle çalışan göçmenler pandemi
döneminde işsiz kalmışlar, kiralarını ödeyememişler ve temel gıda ürünlerine erişmede büyük
zorluk yaşamışlardır. Bu durum Özbek asıllı olan Afganistanlı göçmenler için de geçerlidir. Çeşitli derneklerde Afganistanlı mültecilerle çalışmış olan bir görüşmeci, çalıştığı ailelerden birinin durumunu aşağıdaki sözler ile özetlemiştir:

Şu an tanıdığım bir aile var ki karısı hamile, bir çocuğu var, eşi de ameliyat
olmuş, 6 aydır yatıyor yani kalkamıyor yerden. Ağlıyordu yiyecek bir
şey yoktu yani. Hatta ben yardımcı olmaya çalıştım. Çok zor durumda
yaşayan aileler de çok.
Dolayısıyla Afgan göçmenler açısından barınma ve gıda önemli sorunlardır. Dernekler zaman
zaman gıda dağıtımı yapmaktadır ancak bu durum sağlıksız koşulları bertaraf etmemektedir.
Genel sağlık halini etkileyen bir başka unsur ise parçalanmış ailelerdir. Bazı aileler Türkiye’ye
geldikten sonra çocuk sahibi olmuştur. Ancak bazılarının büyük çocukları ya da aile büyükleri
memleketlerinde kalmıştır. Aile birliğini zedeleyen bu durumun da çözülmesi gereken bir sorun
olduğu dernek temsilcileri tarafından ısrarla vurgulanmıştır.

9.3.4. Eğitim
Afganistanlı göçmenlerin eğitim sorununa özellikle değinmek gerekmektedir. Düzensiz olarak
Türkiye’ye gelen ve oturma izni olmayan kişilerin okullara devam etmesi yasal olarak mümkün
değildir. Okula kayıt yaptırabilmek için Millî Eğitim Bakanlığı yabancı kimlik numarasının olmasını şart koşmaktadır. Çocukların eğitim alamaması da Afganistanlı göçmenlerin Avrupa’ya
yönelmesini tetikleyen bir unsurdur. Derinlemesine görüşmelerde pek çok ailenin çocuklarını
okula göndermek için Avrupa’ya gitmeyi bekledikleri ve çocukların eğitimlerini erteledikleri
anlaşılmaktadır. Düzensiz göçmenlerin Türkiye’de eğitim hizmetlerinden faydalanmaları için
BM’ye başvurup uluslararası koruma statüsü elde etmeleri gerekmektedir. Bu korumayı elde
ettikleri takdirde bir şehre yerleştirilmekte ve orada eğitim alabilmektedirler. Ancak BM ya
da Türk hükümeti mültecilerin gönderildikleri bu şehirlerde kendileri için bir istihdam olanağı
sunmamaktadır. Bu durum mültecilerin gönderildikleri şehirlerde tutunamayıp tekrar İstanbul’a gelmelerine yol açmaktadır. Eğitim hizmetlerinden faydalanmanın başka bir istisnası da
misafir öğrenci olarak okula devam etmektir. Misafir olarak eğitime devam edebilmekse en
fazla ortaokula kadar mümkündür.
Nitekim Afganistanlı Özbek asıllı bir kadın görüşmeci dört çocuğunun Türkiye’de devlet okullarına devam ettiğini ve ilk üç sene misafir olarak okuduktan sonra ilk kez bu yıl oturma izni
alabildikleri için resmî kayıt yaptırabildiklerini söylemiştir. Bu görüşmeci ayrıca çocuklarının
okulda dışlanmadığını belirtmiştir. Özbek asıllı başka bir Afganistanlı göçmen kadın ise kayıt
olabildikleri için bir çocuğunun ortaokula diğerinin de liseye devam ettiğini, ancak sonrasında
oğlunun maddi olanaksızlıktan dolayı liseyi terk ettiğini, büyük kızını ise yaşı büyük olduğu için
okula almadıklarını belirtmiştir. Her iki Özbek asıllı kadın da temelde çocuklarının eğitimi için
geldiklerini ve çocukları okula gidebildiği ve kendileri de çalışabildikleri için hayattan memnun
olduklarını aktarmıştır.
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Diğer bir deyişle kayıtlı olan düzenli göçmenler eğitim hizmetlerinden faydalanabilmektedir.
Ancak okullarda ayrımcılık yaşanması ve uyum problemleri de bu görüşmeciler tarafından
sıklıkla dile getirilmiştir. Bir görüşmeci ortaokula giden kardeşinin 2-3 yıl adapte olamadığını,
ilkokula giden kardeşinin ise gayet başarılı olmakla birlikte okulda bir arkadaşının müdahalesinden ve yaşanan sözel tartışmanın ardından bir gün okuldan ağlayarak gelip, "Biz niye buradayız, niye kendi memleketimize gitmiyoruz, hani ne işimiz var burada?” diye sorguladığını
aktarmıştır. Türkiye’de Fen Lisesi’ne devam eden bir Afgan öğrenci de yabancı öğrenci sınavına girecekleri için öğretmenlerin kendileriyle yeterince ilgilenmediğini aktarmıştır. Bu öğrenci
de sıklıkla arkadaşlarının, "Siz niye buraya geldiniz?” sorularına maruz kaldığını aktarmıştır.
Derneklerle yapılan görüşmelerde çocukların eğitimi konusunda çok ciddi sorunlar olduğu ve
çocuklarını okutamayan yüzlerce ailenin bulunduğu iletilmiştir. Eğitimin Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesi'nde yer alan evrensel bir
hak olduğu görüşmeciler tarafından vurgulanmış, buna rağmen Türkiye’de pek çok çocuğun
eğitim hakkından mahrum kaldığı ifade edilmiştir. Türkiye’de annesi ikamet sahibi olup babası olmayan ya da tam tersi durumda olanların ciddi sorunlar yaşadığı, hiç ikameti olmayan
ailelerin durumunun ise çok vahim olduğu belirtilmiştir. Dernek temsilcileri bu durumu sıklıkla
Suriyeli göçmenler ile karşılaştırmış, Suriyeli göçmenler için pek çok yerde okullar açıldığını,
ders kitapları dâhil tüm ihtiyaçlarının Millî Eğitim Bakanlığı tarafından karşılandığını, ancak
Afganistan’dan gelenler için bir şey yapılmadığını iddia etmişlerdir. İkameti olmaması durumunda derneklerin ricalarıyla zaman zaman çocuklar okula misafir öğrenci pozisyonunda yerleştirilebilmekte ancak bu durumda da başka sorunlar çıkmaktadır. Bir dernek temsilcisi bu
sorunları şu şekilde özetlemiştir:

Bizim misafir öğrenci olarak yerleştirildiğimizi varsayalım. Okuduğunu
varsayalım. Aşıya geliyor sağlık müdürlüğünden aşıları vuruyor. Sınıfta
40 çocuk var 6 tana de misafir öğrenci var göçmen. 34 çocuğun aşısını
vuruyor 6 çocuğa vurmuyor. Niye? Çünkü onların kaydı yok, misafir
öğrenci. Haklı olarak vurulmuyor tabii yani kaydı yok çünkü. Şimdi
çocuklar evlerine gidiyor ertesi günü. Aşı vuruldu falan benim yanımdaki
arkadaşım Zeynep vurulmadı, kim bu Zeynep? İşte Afganistanlı. Hemen
ertesi günü aileler geliyor tabii. 'Benim çocuğa vurdunuz da bu çocuğa
niye vurmadınız?' Korkuyor çünkü salgın hastalık olur, o olur, bu olur. Bir
bakıyorlar ki bu sebepten dolayı aşı vurulmamış. Zaten öbür çocuklar da
psikolojik olarak bana niye vurulmadı diye annelerine şikâyet ediyorlar.
Sınıfa geliyor, öğretmenler müdüre şikâyet ediyorlar. 6 çocuğun sınıftan
alınmasını istiyorlar veya onlara da aşı vurulmasını istiyorlar haklı
olarak aileler. Bunu yaşadık meselâ. Başka ne yaşıyoruz eğitimde?
Misafir öğrencilerimizle ilgili gene konuşuyorum. Karne verilecek yıl
sonu karnesi veya 15 tatilde verdikleri karne. Herkese karne veriyor, o
6 çocuğa karne yok. Niye? Bunlar çünkü kaydı kuydu yok. Şimdi öbür
çocuklar hepsi mutlu, karnelerini gösteriyor. 6 çocuk garip, ağlıyor.
Geliyor eve… Sen bir öğretmen veya okul müdürü inisiyatif kullansana
189

2020 İstanbul Göç Araştırması 2020

kardeşim yapacağın bir karne ya. İndirip yaz. Gayriresmî çocuğun eline
ver bir tane. Bu çocuğa bu inisiyatifi kullanamıyor bu öğretmenler,
bunu hiçbir öğretmenimiz yapmıyor, maalesef yapamıyor. O çocukların
psikolojik durumunu düşünsenize. Bu ciddi bir durum. Bütün bunları biz
iletiyoruz. İletiyoruz ama çözüm bulmuş değil.
Düzenli göçmen statüsünde olan kişilerin ise eğitime erişim sıkıntısı bulunmamaktadır. İlkokul
çağındaki çocukların arasında da pek tartışma görülmemekle birlikte, lise döneminde bazı
ayrışmaların mevcut olduğu anlaşılmaktadır.
9.3.5. Sağlık Hizmetlerine Erişim
Sağlık hizmetlerinden faydalanma açısından oturma izni olan düzenli göçmenlerin durumunun düzensiz göçmenlerin durumundan farklı olduğu görülmektedir. Kayıtlı göçmenler resmî
olarak oturma ve çalışma iznine sahip olduklarından dolayı yabancı kimlik numaraları ile sağlık hizmeti alabilmektedirler. Ancak bu durum düzenli Afganistanlı göçmenlerin Türklerle eşit
bir şekilde sağlık hizmetlerinden faydalanabildiği şeklinde de okunmamalıdır. Oturma izni
olan pek çok görüşmeci Türkçe bilmediği için devlet hastanelerinden yeterli hizmeti alamamaktadır. Nitekim ikamet izni ile İstanbul’da yaşayan bir görüşmeci devlet hastanesinde dikkate alınmadıklarını ve çalışanların yardımcı olmadıkları için sürekli özel hastaneye gittiklerini
beyan etmiştir. İkameti olup, çalışma izinleri ve sigortaları olmayanlar devlet hastanelerinde
muayene ve tahliller için para ödemektedirler. Eczaneden aldıkları ilaçlar da gelirleri çok düşük
olduğu için pahalı gelmektedir. Oturma izni olan kişiler 90 lira gibi bir meblağ karşılığında özel
sigorta yaptırmakta ve bu sigorta ile özel hastanelerde %40-50 indirim elde etmektedirler.
Buna rağmen ödenen meblağların çok yüksek olduğu düzenli göçmenlerin büyük bir bölümü
tarafından aktarılmıştır. Bu nedenle oturma izni sahibi pek çok Afganistanlı, ağır bir sağlık
sorunları olmadığı sürece doktora gitmemektedir ve bu durum zarar görebilirliklerini artırmaktadır. Ancak, kayıtlı olmaları en azından hastanelerde reddedilmemelerini sağlamaktadır.
Düzensiz göçmenlerin sağlık durumu ve zarar görebilirlik riskleriyse çok daha yüksektir. Kayıtlı
olmadıkları için bu kişilere hastanelerde kayıt açılamamaktadır. Çünkü sisteme giriş yapmak
için pasaport ya da oturma izni gerekmektedir. Bu nedenle düzensiz göçmenler genellikle devlet hastanelerine kabul edilmemektedirler. En çok düzensiz göçmen Afganistan’dan geldiği
için zarar görebilirliği en yüksek göçmen grup da Afganistanlı göçmenlerdir. Ancak düzensiz
göçmenlerin devletin sunduğu sağlık hizmetlerine erişim sağlayabilmeleri için birtakım mekânizmalar da mevcuttur. Bir göçmen Uluslararası Göç Örgütü'nden geçici oturma izni çıkartabilirse hastanelerde bakılması mümkün olmaktadır. Ancak yapılan görüşmelerde bu hakkın
da çok tutarlı bir şekilde kullanılamadığı ve bu belgenin bazı hastanelerde kabul edilmediği
de aktarılmıştır. Ayrıca, mülteciler üzerine faaliyetler yürüten bazı sivil toplum kuruluşları ve
derneklerin de özel hastanelerle anlaşma halinde oldukları, bu sivil toplum kuruluşlarına başvurdukları takdirde bazı hastanelerden sağlık hizmeti alabildikleri ve ilaçlarını tedarik edebildikleri aktarılmıştır. Ancak bu imkân devlet hastanelerini kapsamamaktadır.
Dolayısıyla düzensiz Afganistanlı göçmenlerin sağlık hizmetlerini de kendilerinin karşıladıkları anlaşılmaktadır. Özel hastanelere ve devlet hastanelerine yapılan yüklü ödemeler pek çok
Afganistanlı göçmenin sağlık hizmetlerini ertelemesine neden olmaktadır. Ayrıca mülteci olan
Afganistanlı göçmenlerin hastanelerde, hamile kadınlar ve acil müdahale ihtiyacı bulunanlar
dâhil kötü muameleyle karşılaştıkları aktarılmıştır. Tercümanlık görevi nedeniyle mültecilerle
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uzun bir çalışma deneyimine sahip bir görüşmeci, masrafları göze alamadıkları için pek çok
mültecinin sağlıklarını kaybettiklerini ileri sürmüştür. Ayrıca Afgan annelerin aşı hizmetleri
hakkında da bilgilendirilmedikleri ve yasal statüye sahip olmama, iletişim imkânlarının azlığı
ve sosyal bağların zayıf olması dolayısıyla çocuklarına çoğunlukla gerekli aşıları yaptıramadıkları anlaşılmıştır. Yabancı kimliğini aldıktan sonra Göçmen Sağlık Merkezlerinde aşıları yapılan
çocuklar düzensiz olmaları durumunda aşı olamamaktadır.
Çekçekçilik yapan erkek görüşmecilerin de sağlık hizmetlerine erişimlerinin olmaması kırılganlıklarını artırmaktadır. Bu görüşmeciler hasta olduklarında hastaneye gidemediklerini, gitseler
de ilaç alamadıklarını sıklıkla beyan etmişlerdir. Görüşülen düzensiz göçmenlerin neredeyse
tamamı sağlık hizmetlerine erişimleri olmadığı için çok zorlandıklarını beyan etmiştir. Ayrıca
yaptıkları işin riskleri de hijyen sorunlarını artırmaktadır. Bu durumu kamu sağlığı için de bir
tehdit olarak okumak yerinde olacaktır.
Afganistanlı göçmenler de Afrika ülkelerinden gelen göçmenlere benzer şekilde, hastaneye
gidememekte, zor durumda kaldıklarında eczaneye gidip ilaç almaktadırlar. Yaşadıkları sağlık
problemlerini eczacılara anlatmakta ve eczacıların verdiği ilaçları kullanmaktadırlar. Hasta
olduklarında ne yaptıklarını sorduğumuz bir başka görüşmeci de özel hastanelere gidip, çok
para ödemek zorunda kaldıklarını iletmiştir. Bu görüşmecinin aşağıdaki tecrübeleri pek çok
Afganistanlı göçmenin karşılaştığı bir durumu yansıtmaktadır:
“Birkaç gün önce bir arkadaş grip olmuş. Hastaneye gitmiş, almamışlar. Demişler ki,
'Git, sende Korona virüsü mü var ne var. Çık buradan git'. Başka bir yere gitmiş. Orda
da almamış. Nereye gitsek öyle sorunlar var. Ne Korona virüsü? Allah vermiş ise de sen
hastanesin. Sen bakmak zorundasın. Yani biz nereye gideceğiz? Yani biz de Müslümanız.
Size tedaviye gelmişiz. Biz nereye gideceğiz.
M: Korona virüs şüphesi olmasına rağmen hastane geri mi çevirdi?
"Evet. Ama bu doktordur. Bizde korona virüsü varsa bizi de bir yere alsın. Ama hiç almamış hastane. Türkler gelince alıyor. Bizi niye almıyor?"
M: Acilden de mi almıyorlar?
"Hiçbir yerde almıyorlar. Ne acil alıyor ne devlet alıyor ne özel alıyor.”

Göçün getirdiği yaşam koşullarının Covid-19 virüsünü yayma tehlikesine dikkat çekilmelidir. Afganların göç alan ilçelerde kalabalıklar halinde yaşamaları virüsün yayılmasını kolaylaşan bir
unsur olmakla birlikte, Afganistanlı göçmenler virüse yakalanırsa ne yapacaklarını ve nereye
gideceklerini de bilmemekte ve bu sebeple büyük endişe ve kaygı yaşamaktadır. Bir görüşmeci
tecrübe ettikleri durumu şu cümleler ile ifade etmiştir: “Biz biliyoruz ki böyle bir şey olsa bizi
devlet hastanesi hiç almaz. Özel de zaten ödeyemeyiz. O kadar parayı nasıl ödeyelim? Bir diş çekiyor meselâ alıyor 100-150 lira. Onu nasıl ödeyeceğiz. Biz 150 lirayı dört günde kazanıyoruz. Biz
bunu aileye mi göndersek, kendimize mi harcasak, doktora mı versek. Sen düşün yani. Bazı günlerde hasta oluyoruz ama kendimizi o kadar hasta etmiyoruz. Ne yapalım, mecbur geçireceğiz.
Ama bazılarına Allah yardım ediyor, hasta olmuyorlar. Allah bize bu kadar dert vermiş. Memleketten gelmişiz buraya gurbete. Çöpte çalışıyoruz. Allah bundan başka dert niye versin bize.”
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9.3.6. Sosyal Bağlantılar ve Mekân Deneyimleri
Düzensiz Afganistanlı göçmenlerin sosyal ilişkileri ve mekân deneyimleri incelendiğinde en yoğun sosyal bağlantılarının, diğer göçmen gruplarında olduğu gibi kendi topluluk üyeleri arasında olduğu görülmektedir. Ancak bu bağların da Özbekistanlı ve Afrika ülkelerinden gelen
göçmenlere kıyasla, oldukça sınırlı olduğu belirtilmelidir. Örneğin, Türkiye’ye yasal yollarla
(pasaport ve vize ile) gelen ve burada birikimi olan Afganistanlıların, mülteci olarak gelen
Afganistanlıların yarattığı imajdan rahatsızlık duydukları ve bazı derneklerin bu gruptaki göçmenlere verdikleri yardımdan memnun olmadıkları anlaşılmaktadır. Yasal statüye sahip olan
görece varlıklı Afganistanlılar, düzensiz göçmenlerin olumsuz kalıp yargılar oluşturduklarını
düşünmekte, bu kalıp içerisinde değerlendirilmeyi bir ayrımcılık olarak yorumlamaktadırlar.
Afganistanlı göçmenlerin yoksul ve düzensiz göçmen statüsünde olanları ağırlıklı olarak Zeytinburnu ve Sultangazi gibi semtlerde yaşamaktadır. Zeytinburnu ilçesinin özellikle düşük kiralar ve iş imkânları nedeniyle dar gelirli olan Afganistanlılar tarafından tercih edildiği vurgulanmıştır. Zeytinburnu ilçesi muhtarlarından biri, son 5-6 yıldan beri sürekli artan Afganistan
kaynaklı göç akımına işaret ederek, mahallesindeki Afganistanlı nüfusunun 25.000’i aştığını,
Türklerden daha fazla sokaklarda görüldüklerini vurgulamış ve çoğunun dar gelirli ve düzensiz göçmen olduğunu teyit etmiştir. Muhtar ayrıca, mahalledeki kötü, eski ve deprem öncesi
evlerin Afganistanlılara kiralandığını ve yerel halkın başka yerlere taşındığını vurgulayarak,
mekânsal ayrışmaya işaret etmiştir. Daha da önemlisi muhtar son 2 yılda mahallesindeki pek
çok kişinin yabancı kimlik numarası edindiğini ve kimlik elde edenlerin daha sık görünmeye
başlandığını da söylemiştir. Zeytinburnu’na ek olarak, Beylikdüzü ve Beykoz ilçelerinde de çok
sayıda Afganistanlı göçmenin yaşadığı ve kendi içlerindeki sosyal bağlar (akrabalık ve arkadaşlık) nedeniyle bu bölgelere yerleştikleri anlaşılmaktadır. Ancak Beylikdüzü ilçesinde yaşayanların yasal olarak gelen ve sosyoekonomik düzeyleri yüksek olan Afganistanlılar olduğu,
hatta birçoğunun yatırım yaparak/ev alarak Türk vatandaşlığı elde ettiği anlaşılmaktadır. Aksaray ve Fatih de Afganistanlı göçmenlerin yoğun olarak yaşadıkları diğer bölgelerdir. Akrabalık bağları ve diğer sosyal ağlar bu göçmenler için semt seçiminde belirleyicidir. Her durumda Afganistanlı göçmenlerin Suriyeli mültecilere benzer şekilde, sosyal bağları ile bir arada
yaşamayı tercih ettikleri görülmektedir. Zeytinburnu ilçesindeki muhtarın anlatılarına göre,
Afganistanlılar ülkeleriyle bağlarını koparmamakta, çeşitli vesilelerle ülkelerini ziyaret etmekte, gittiklerinde yakınlarını da teşvik ederek göçün devam etmesini sağlamaktadır. Ayrıca Afganistanlıların dernekler aracılığıyla da sıkı sosyal bağlar kurdukları, Afganistan’daki yaşam
tarzlarını kaybetmeyip kendi içlerinde yaşadıklarını, düşük ücretlerle kolay iş bulup arkadan
gelenlere yol açtıkları anlaşılmaktadır. Muhtar sözlerini şöyle sürdürmüştür:

Her evin ak sakallısı, dernekleri var. Kendileri aynı burada eski düzeni aynı
Afganistan’ı yaşatıyorlar. Benim mahallem yüzölçümü olarak çok küçük
mahalle ama 7-8 tane belki 10 tane olmuştur, Afgan derneği var bende. Sürekli düğün derneği yemek derneği toplantılarını yapıyorlar ve hiç
bağlantılarını birbirlerinden kopartmıyorlar. Hep iç içeler.
Bu dernekler Afganistanlıların kendi içlerindeki sosyal ağların önemli bir parçasıdır ve yeni
gelen düzensiz göçmenlere yardımcı olma, banka hesapları açtırma vb. işlemleri yapmaktadırlar. Ayrıca Türkiye’de vefat eden düzensiz göçmenlerin cenaze işlemleri de Afganistan
Konsolosluğu tarafından değil Afganistan dernekleri tarafından yapılmaktadır. Bu kapsamda
dernekler cenaze ile ilgili işlemleri ve giderleri karşılayarak cenazelerin Afganistan’a sevkiya192
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tını gerçekleştirmektedir. Ayrıca dernekler pastacılık yemek vb. eğitimler aracılığıyla ataerkil
kalıplar içine sıkışmış olan kadınların sosyalleşmesi için bir köprü görevi görmektedir. Dernekler katılımcılara oluşturmuş oldukları telefon datası üzerinden WhatsApp grupları aracılığıyla ulaşmaktadır. Ayrıca Afganistanlı göçmenler Zeytinburnu, Bağcılar, Küçükçekmece ve
Sefaköy gibi semtlerde toplu olarak yaşadıklarından kendi aralarında da bilgi akışı yoğundur.
Ancak eğiticilerin erkek olması ve eşlerinin izin vermemesi de kadınların katılımını kısıtlamaktadır. Bu tür bariyerleri aşmak için de dernekler bu toplulukların güven duyduğu "aksakallı"
denilen kişilerle birlikte katılımı temin etmektedir.
Görüldüğü gibi Afganistanlı göçmenlerin bu sosyal bağların hem göç kararında hem de göç
ettikten sonra iş bulma ve hayata tutunmada faydalı olduğu görülmektedir. Örneğin, Özbekistanlı asıllı Afganistanlı iki göçmen kadın, Afganistanlı komşularının yönlendirmesiyle evde
boncuk işi yapmaya başlamıştır. Benzer şekilde 13 yıl İran’da yasal olarak çalıştığını beyan
eden Tacik asıllı bir erkek görüşmeci de Türkiye’ye gelmesinde ve iş bulmasında İstanbul’da
çalışan teyzesinin oğlunun etkili olduğunu aktarmıştır. Ancak bu sosyal bağlardan her göçmen eşit derecede yararlanamamaktadır. Özellikle Afganistanlıların yoğun olarak yaşadığı
mahallelerde yaşamayan göçmenler sadece kendi akrabaları ya da birlikte çalıştıkları diğer
Afganistanlılarla (özellikle çekçekçiler) irtibat ve yardımlaşma halindedir. Çekçekçilik yapanların hasta olduklarında ya da birinin ailesine para gönderilmesi gerektiğinde birbirlerine destek
oldukları görülmektedir. Fakat diğer Afganistanlılarla ya da Afgan dernekleriyle bağlar kuramadıkları anlaşılmıştır. Derneklerden haberdar olmama durumu bu grup içinde son derece yaygındır. Sosyal bağların mevcudiyeti sadece memleketlerine para gönderecekleri zaman
irtibata geçtikleri Afgan dükkanlarıdır. Fikirtepe, Zeytinburnu ve Kartal’da bazı Afganistanlı
dükkanları aracılığıyla ailelerine para veren bu göçmenler 1000 lira karşılığında bu şirketlere
20 lira komisyon ödemektedir.
Mekân deneyimlerine bakıldığında düzensiz göçmenlerin hareket alanlarının, Afrika ülkelerinden gelen göçmenlere benzer şekilde epey dar olduğu anlaşılmaktadır. Çekçekçilik yapan bir
görüşmecinin Kartal dışında bir yere çıkmadığını beyan etmesi yaygın bir tecrübeyi yansıtmaktadır. Sosyalleşilen mekânlar arasında camiler öne çıkmaktadır. Kayıtlı statüsü olmayan ve
düşük gelirli işlerde çalışan Afganistanlı görüşmecilerin diğer Afganistanlılar ile ancak Cuma
namazı sonrasında sosyal ilişkiler kurabildikleri görülmüştür. 4 yıldır Türkiye’de olan ve çekçekçilik yaparak hayatını idame ettiren bir görüşmecinin bu süre zarfında sadece bir kez gezmeye
(Sultanahmet’e) gittiğini beyan etmesi dikkat çekicidir. Pazar günleri çalışmadığını söyleyen
bir görüşmeci o gün saat 14:00’e kadar dinlendiğini sonrasında ise kirlenen kıyafetlerini yıkadığını belirtmiş ve gezmeye gittiği takdirde harcayacağı 20-30 lirayı ailesine göndermeyi tercih
ettiğini belirtmiştir. Düzensiz göçmenlerin tamamı benzer ifadelerde bulunmuştur.
9.3.7. Ayrımcılık ve Irkçılık
Sosyal bağlarının derinliği ve mekân deneyimleri yoksulluk, sınırlı Türkçe bilgisi ve yoğun çalışma temposunun gibi faktörlerle belirlenen Afganistanlı göçmenlerin, diğer topluluklar ve yerel
halk ile sosyal köprülerinin son derece zayıf olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumu Zeytinburnu
ilçesi muhtarlarından biri, “Kimse kimseyle kavga etmiyor, kimse kimseyle tartışmıyor, kimse
kimseyle irtibata da girmiyor aç mısın tok musun diye sormuyor” şeklinde özetlemiştir. Ancak
dernek yetkilileri bir çalışma sahası sunulması halinde bu göçmenleri halı dokuma tezgâhları ve benzeri ekonomik faaliyetlere teşvik ederek yerel halk ile iletişime geçme konusunda
köprü oluşturabileceklerini beyan etmiştir. Bu göçmen grubunda da Suriyeli göçmenlere karşı
mevcut olan ayrımcılık ve sözel saldırı deneyimlerinin yaygın olduğu görülmektedir. Ayrımcılığı
toplu taşımada, Göç İdaresi'nde,, Kaymakamlık'ta (Zeytinburnu) her seviyedeki eğitimde ve
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yaşadıkları apartmanlarda deneyimlemektedirler. Yapılan görüşmelerde bu grubun yaşadığı ayrımcılığın Suriyeli mültecilere yönelik ayrımcılığın bir yansıması olduğu anlaşılmaktadır.
Özellikle İdlib operasyonundan sonra toplu taşımada Suriyeli Mülteciler ile karıştırıldıklarını
ve kendilerine ters davranıldığını ifade eden Afganistanlılar, kendilerine “Türkiye’yi mahvettiniz, bizim askerlerimiz ölüyor” gibi sözel saldırılarda bulunulduğunu aktarmıştır. Bir görüşmeci
kendisini Suriyeli zannedip ters davranan bir kişinin Afganistanlı olduğunu öğrendikten sonra
özür dilediğini aktarmıştır.
Hastaneye sağlık raporu almaya giden bir görüşmeci de gerekmediği için sıra almadığını ancak sıra beklemediği için vatandaşların kendisine tepki gösterdiğini iletirken, kendisinin Suriyeli, davranışının da Suriyeli mültecilere verilen bir öncelik olarak yorumlandığını aktarmıştır.
Türkçe bilen görüşmeciler bu tür sözel saldırılara cevap verebildiklerini ifade ederlerken, Türkçe bilmeyenlerin sessiz kalıp kendini savunamadıkları hem Afganistanlılarla hem de Suriyeli
mültecilerle yapılan görüşmelerde tespit edilmiştir.
Bunlara ek olarak Afganistanlı göçmenlerin Suriyeli mültecilere karşı tepkili olduğu da anlaşılmaktadır. “Suriyeli mültecilerin kurallara uymadıkları” gibi sebeplerden dolayı Türklerin
yabancılardan nefret ettikleri inanışının Afganistanlı göçmenler arasında yaygın olduğu görülmektedir. Afganistanlılar devletin Suriyeli mültecilere çok destek verdiğini ancak bu desteği
kendilerinden esirgediğini düşünmektedir. Ancak Suriyeli mültecilere benzer şekilde, Afganistanlı göçmenlerin de kötü deneyimlerini Türklerin hepsine genellememeleri önemlidir. Ancak
tamamı bu tür ayrımcı davranışlardan dolayı üzgün olduklarını aktarmışlardır. Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerde ise ayrımcılık hissinin uyandırdığı duygu daha çok kızgınlık olarak
tabir edilebilir.
Yine Suriyeli mültecilere benzer şekilde, Afganistanlı göçmenler içinde ikamet izni ile kalanlar hastanelerde herhangi bir ayrımcılık deneyimi belirtmemiştir. Öte yandan Göç İdaresi'nde
memurların keyfi davranarak işlerini zora koştuklarını söyleyenler olmuştur. Örneğin bir görüşmeci memurlardan birinin kendisini evrak eksiği olduğu gerekçesiyle geri çevirdiğini, ancak
ertesi gün başka bir memurun aynı evraklarla işini yaptığını belirtmiştir. İkamet izni ile kalan
Afganistanlı göçmenler arasında Göç İdaresi'nde yabancıların sevilmediği inanışının son derece yaygın olduğu tespit edilmiştir.
Üniversite öğrencisi olan görüşmeciler okuldaki arkadaşlarından, üniversitedeki hocalarından
nadir de olsa ayrımcılık gördüklerini aktarmış, ancak bunların çok yaygın olmadığını eklemişlerdir. Bir görüşmeci Suriyeli mültecilerin uğradığı ayrımcılığa daha çok şahit olduğunu ve kendisinin pek ayrımcılık görmediğini iletmiş, Afganistanlı göçmenlerin kötü bilinmesini istemediği
için çok dikkatli davrandığını eklemiştir. Benzer şekilde 31 yaşındaki bir görüşmeci de Afganistan’daki baş örtüsü bağlama şeklinin yarı açık yarı kapalı olduğunu ancak burada bunun çok
sorgulandığı için artık dışarı çıkarken şapka giydiğini, okulda ise tamamen kapattığını, böylece
rahat hissettiğini ve kargaşadan kurtulduğunu aktarmıştır. Bu durum ayrımcılık ile baş etmek
için kültüründen ve yaşayış biçiminden ödün vermek olarak yorumlanmalıdır. Nitekim çekçekçilik yapan Afgan görüşmeciler arasında da Türklerle tartışmaya girmemek için çaba sarf ettiklerini beyan edenler olmuştur. Görüşmeciler arasında ayrımcılığın sosyoekonomik statüye
bağlı olduğunu da bir görüşmeci aktarmıştır. Görünüşü “düzgün” olan, maddi durumu iyi olan
kişilerin daha az ayrımcılık gördüğünü belirten bir görüşmeci olmuştur. Nadir de olsa pazarlarda ürünler için fazla fiyat söylenmesi ve aldatılma deneyimleri de aktarılmıştır.
Ayrımcılık sadece kötü muamele ile gerçekleşen bir olgu olmaktan ziyade kişilerin ötekileştirilmesi, farklı oldukları varsayımı ile başlayan her türlü eylemi kapsamaktadır. Türkiye’ye üniver194
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site eğitimini tamamlamış, iyi derecede Türkçe konuşan bir görüşmecinin ilk geldiğinde Türkçesinin henüz kırık olduğu dönemde yaşadıklarına ilişkin aşağıdaki sözleri dikkate değerdir:

Zaten ülkemi söyledikten sonra direkt böyle olumsuz sorular beni çok
etkiliyordu. 'Afganistan’da savaş var değil mi?' 'Orada kadınlar hep
burkayla geziniyor değil mi?'; orada şöyle orada böyle hep böyle,
olumsuz sorular yöneltildiği için psikolojik olarak ait olduğum yeri
unutturmaması. Unutturmadı derken olumsuzluklarını unutturmadı.
Belki bunlara ayrımcılık diyemeyiz ama bu psikolojik olarak çok etkiliyor
açıkçası bir yabancı ya da yurt dışından gelen biri ne kadar iyi durumda
olsa bile birine oralı olduğunu söylediğiniz anda oranın olumlu şeylerini
değil de olumsuz şeylerden sorgulanmak ya da soru sormak bu bir anda
benim psikolojimi çok etkiliyor meselâ. O şekilde etkilemiştir artık beni
bu 13 sene hâlâ da devam ediyor, ilk zamanlar kadar yoğun olmasa da
hâlâ o etki devam ediyor. O yüzden nereli olduğumu bilmeyen kişiye
çok söylemiyorum meselâ çok anlaşılmıyor zaten konuşmamdan
da. Kendimi çok böyle yakın gördüğüm anda söylüyorum ama genel
olarak söylemiyorum; çünkü gerçekten sıkıldım ve bıktım yani olumsuz
şeylerden bahsetmekten.
Çekçekçilik yapan görüşmecilerin bir kısmı Türklerin kendilerine iyi davrandığını, çöp konteynırlarında geri dönüşüm malzemelerini ararken kendilerine ekmek ve para verdiklerini ve çok
yardımsever olduklarını aktarmıştır. Ancak bu grup içinde de 4 yıl ve daha fazla sürede İstanbul’da olanlar, "Neden bizim ülkeye geldiniz?” gibi sözel saldırı niteliğindeki sorulara ve bazı
ayrımcı tavırlara maruz kaldıklarını ve “bazı” Türklerin kendilerini sevmediğini ve kötü gördüğünü belirtmiştir.
Düzenli göçmenler ise Türklerle daha yakın etkileşim halindedir ancak daha çok Afganistanlı
göçmenlerle arkadaşlık yapmaktadırlar. Türkiye’ye uyum sağladığını belirten bir görüşmecinin
okulda Afganistanlı göçmenlerle pek ilişki kurmadığını ve daha çok Türklerle vakit geçirdiğini beyan etmesi ve kardeşinin daha çok Afganistanlı göçmenlerle sosyalleştiği için Türkiye’ye
adapte olamadığını aktarması önemsenmelidir. Benzer şekilde cana yakın olduğu için arkadaşlık kurmakta sıkıntı çekmediğini belirten bir kadın görüşmecinin aşağıdaki sözleri misafir
toplum ile kurulan sosyal köprülerin önemini özetlemektedir:

Türkiye’den her kesimden arkadaşım olması benim her konuda bilgilenmem onların sayesinde, bu bana çok şey kattı yani olumlu olarak çok
şey kattı diyebilirim size. Bu konuda hiç zorlanmadım.
Fakat genel olarak, Özbek asıllı olanlar dâhil Afganistanlı göçmenlerin Türklerle etkileşimlerinin selam alıp vermeden öteye gitmediği anlaşılmaktadır. Yaşadıkları yerlerde daha çok
Afganistanlı göçmenler bulunmaktadır ve onlarla sosyalleşmektedirler. Çekçekçilik yapan görüşmeciler de bu mesleği yapanların %80 oranında Afganistanlı göçmenler olmasından dolay
sadece diğer Afganistanlı göçmenlerle sosyalleşmektedir.
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Sosyal bağlantıların üçüncü boyutu olan devlet kurumları ile ilişkiler ise Afganistanlı düzenli
göçmenler için çok sınırlıdır. Düzensizlerin ise hiç ilişkisi bulunmamaktadır. Düzenli göçmenler
için bu bağların oluşmamasındaki en temel engel ayrımcılıktır. Düzensiz göçmenler ise devlet
kurumları ile etkileşime geçmemektedir. Sadece kimlik kontrolü yapan polislerle iletişimleri
olabilmektedir. Ancak dolaylı da olsa derneklerin sosyal ağlar kurmada etkili olduğu söylenebilir. Nitekim dernekler yaptıkları projelerin finansmanını Afgan iş insanların desteklerinin
dışında ayrıca İçişleri Bakanlığı Dernekler İl Müdürlüğü’nün açtığı projelerle de sağlamaktadır.
Yine Türkçe dil kursları için dernekler, göçmenleri belediyelerin kültür ve sanat bölümlerindeki
kurslara ve İSMEK Büyükşehir Belediyesi ve Halk Eğitim'in kurslarına göçmenleri yönlendirmektedir. Bunlara ek olarak Avrasya Türk Dernekleri Konfederasyonu ve bünyesindeki dernekler düzensiz göçmen statüsünde olan kişilerin düzenli göçmen statüsüne geçmeleri konusunda da faaliyetler yürütmüştür.
9.3.8. Dil ve Kültürel Uyum
Türkçe dil bilgisi yetersizliği tüm göçmenler gibi Afganistanlı göçmenler için de bir sorundur.
Türkçe bilgisinin olmaması yatırım yapmak için Türkiye’ye gelen sosyoekonomik statüsü yüksek Afganistanlı göçmenlerin emlakçılar tarafından ev satın alırken aldatılmalarına, diğer
göçmen gruplarında ise topluma uyum sağlayamama ve ayrımcılık hissinin yüksek olmasına
neden olmaktadır. Üniversite eğitimi için gelenlere ilk yıl Türkçe dil kursu zorunludur. Sosyoekonomik düzeyi yüksek olanlar da Türkçe kurslarına katılmaktadırlar. Görüşme yapılan göçmenlerin bu tür kurslara yaygın olarak katıldıkları anlaşılmaktadır. Yine görüşmecilerin bazıları, video izleyerek ve insanlarla konuşarak Türkçelerini geliştirdiklerini beyan etmişlerdir.
Diğer yandan sosyoekonomik statüsü yüksek olan ailelerdeki kadınların ve sosyoekonomik seviyesi düşük kayıtlı olmayan göçmenlerin Türkçe kurslarına devam etme ve insanlarla etkileşime geçme bakımından sınırlı olanakları bulunmaktadır. Bu kişiler için internet ve televizyon
Türkçe öğrenmek için daha yaygın olarak başvurulan kanallardır. Her ne kadar düzensiz Afganistanlı göçmenlerin Türkçe bilmediği yönünde yaygın bir inanış mevcut olsa da İstanbul Göç
Araştırması kapsamındaki incelemelerimiz çekçekçilik yapan ve inşaatlarda çalışanlar dâhil
bu gruptaki pek çok Afganistanlı göçmenin Türkiye’de 1 yıl ve üzeri kalmaları halinde iyi seviyede Türkçe konuşabildiklerini, ancak okuyup yazamadıklarını göstermiştir. Geri dönüşüm
deposu sahibi 56 yaşındaki bir Türk görüşmeci son yıllarda yanında çalışanların %80’nin Afgan
olduğunu ve tamamına yakınının iyi derecede Türkçe bildiğini, ilk gelenlerin bazılarının 3 ayda
bazılarının ise 2 yılda Türkçe öğrenebildiğini aktarmıştır. Çekçekçilik yapan bir görüşmecinin
aşağıdaki ifadeleri pek çok görüşmeci tarafından da benzer şekilde dile getirilmiştir:

Patronla çok konuşuyoruz. Bir de ben televizyona çok bakıyorum. Evlilik
programı var ya bir tane Fox’ta. Onu çok izliyorum. İşten biraz erken
geliyordum. Onu biraz izliyordum. Sonra işe çıkıyordum. Ondan bayağı
Türkçe öğrendim ben.
Yapılan incelemelerde Türkçe dil kurslarına katılan kişilerin daha iyi entegre oldukları ve daha
az ayrımcılık deneyimledikleri anlaşılmaktadır. Türkçe bilgisi ne derece az ise ayrımcılık deneyimi de o derece artmaktadır. Bir görüşmecinin ilk geldiğinde Türkçe bilmediği için çok sıkıntı
çektiğini, kimseyle anlaşamadığı için Türkiye’yi de sevemediğini aktarması, Türkçe dil bilgisi
ile entegrasyon ve ayrımcılık arasındaki kritik ilişkiyi gözler önüne sermektedir. Nitekim Öz196
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bek asıllı kadın görüşmecilerin dilleri Türkçeye çok yakın olduğu için çocuklarının “Türk gibi”
olduklarını ve Türkçeyi çok iyi konuştuklarını aktarması da bu ilişkiyi doğrulamaktadır. Tacik
asıllı bir erkek görüşmeci de ilk geldiği zaman Türkçe bilmediği için çok zorluk yaşadığını, hiç
alışamadığını ve işyerindeki Türkler ile hiç etkileşime geçemediğini beyan etmiş ve Türkçeyi 10
yılda dahi öğrenemeyeceğine inanarak daha önce çalıştığı İran’a geri dönmek istemiştir. Fakat
daha sonra internetten ve Türk dizilerinden Türkçe öğrenmiş, ilk dönemlerde yaşadığı sorunları
aşmıştır. Genel olarak düzensiz Afganistan kökenli göçmenlerin gündelik etkileşimleriyle Türkçe öğrendiklerini aktarmaları yaygındır. Çekçekçilik yapan Afganistanlı göçmenlerin, Türklerle
sınırlı bir etkileşim imkânı olmalarına rağmen, depo sahipleriyle ilişkileri sayesinde iyi derece
Türkçe öğrenmeleri mümkün olabilmiştir. Ancak bu durum bazıları için 3-4 ay, bazıları için 3-4
yıl alabilmektedir. Derneklerle yapılan görüşmelerde özellikle Zeytinburnu gibi göçmenlerin
yoğun olarak yaşadıkları yerlerde Türkçe dil kurslarının açılmasının çok anlamlı olacağı ifade
edilmiştir. Nitekim Afganistanlı göçmenler içinde ayrımcılığa uğramadıklarını beyan edenlerin
tamamının ya çok iyi Türkçe bilmeleri ya da Özbek asıllı olmaları ve Türkçeyi kolay öğrenmiş
olmaları şaşırtıcı değildir.
Afganistan’daki din baskısı, büyük şehirler dışında eğitim alamama, küçük yaşta evlendirilme,
şiddet görme gibi sorunlar yaşadıklarını söyleyen Afganistanlı kadınlar Türkiye’de kendilerini
özgür hissettiklerini vurgulamaktadır. Buna rağmen kadınlar, görece daha ataerkil Afgan kültürünün etkisinden dolayı özgürlüklerinin kısıtlandığını düşünmektedirler. Nitekim derneklerle
yapılan görüşmelerde kadınların pastacılık, dil ve meslek eğitimlerine katılmalarında eğitimcilerin erkek olmasının bir sorun olarak işaret edildiği, eşleri izin vermediği için pek çok kadının
bu eğitimlere katılamadığı anlaşılmıştır. Benzer bir durum sağlık hizmetlerine erişim için de
söz konusudur. Doğum yapmak üzere olan bir kadının eşinin doktorun erkek olması gerekçesiyle müdahaleyi reddetmesi toplumsal cinsiyet normlarının kadınların hayatını ne derece kısıtladığını gözler önüne sermektedir. Dernek yöneticisi Afganistanlı göçmenler arasında çocuk
yaşta evliliklere şahit olduğunu da belirtmiştir.
Hem kadınlar hem de erkekler “Türkler gibi olmak” için görünüşlerinden ödün vermektedir. Kadınların alışık oldukları başörtüsü bağlama şekillerini, Türkiye’de tepki çekmesinden dolayı değiştirdikleri anlaşılmaktadır. Kadınlara benzer şekilde erkek görüşmeciler de Türkiye’ye uyum
sağlamak için kültürel pratiklerinden ödün vermektedir. Bir görüşmeci, "Elbiselerimizi değiştiriyoruz. Yemeklerimizi değiştiriyoruz. Onları da değiştirmemiz lazım yani. Çünkü orda ayrı bir
şey, burada ayrı bir şey” ifadeleriyle bu durumu doğal karşıladığını aktarmaktadır. Bazı Afganistanlı erkekler memleketlerinde giydikleri uzun, beyaz kıyafeti Türkiye’de sadece cuma günleri giymekte ve Türkiye’ye gelir gelmez hemen pantolon, gömlek ve tişört gibi giysiler giymeye
başlamaktadır. Ancak çekçekçilik yapanlar dahi tüm Afganistanlı göçmenlerin kendi müziklerini ve danslarını pratik ettikleri ve kendi yemeklerini pişirip birlikte yedikleri anlaşılmaktadır.
Bununla birlikte Afganistanlı göçmenlerin toplu halde yaşadıklarını ifade eden Zeytinburnu
ilçesi muhtarlarından biri yeni gelen gençlerin çok ayrıksı ve marjinal olduğunu, eskilerin ise
hâlâ Afganistan’da giydikleri elbiseleri giydiklerini, “ne evlerin içerisinde ne evlerin dışarısında”
uyum sağlayabildiklerini iddia etmiştir. Muhtar sözlerini şöyle sürdürmüştür:

Ev içerisinde hâlâ yaşadıkları ortama gelmiş adam 30 sene olmuş; 30
senede artık bayağı buralı olmuş, Türkçeyi tamamen konuşuyor falan
ama evin içerisine girdiği zaman hâlâ yöresindeki aynı elbiseyi giyip
aynı düzene devam ediyor, aile konuşmaları, evlerin içinde kesinlikle
Türkçe konuşmak yasak. Ben girdiğim için evlerin içine biliyorum. Uyum
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sağlayamıyorlar. Sağlamaya çalışanlar da bizi aşıyorlar. Nasıl bizim bir
Türk gencimiz 15-16 yaşında, arada 10 tanesinden 1 tanesinden küpeli
uzun saçlı birileri çıkar. Bunların yeni yetişenlerinde hep öyle; yani bir
yere uyacağım diye bizim üstümüze çıkıyorlar.
Muhtar çocukların hepsinin okula gittiğini ve çok iyi Türkçe konuştuklarını, ailelerinin ise çocuklar aracılığıyla iletişim kurabildiklerini aktarmıştır. Yoğun Afgan nüfusu barındıran mahallenin
muhtarı Afganların uyum sağlayamadıklarını ve kendi içlerinde kapalı bir hayat yaşadıklarını
ileri sürmüştür.
9.3.9. Gelecek Beklentisi
Yapılan görüşmelerde hem düzenli hem de düzensiz Afganistanlı göçmenlerin genel olarak
Türkiye’de kendilerini yabancı hissetmedikleri anlaşılmaktadır. Özellikle İran’da çalışma deneyimi olanların Türkiye’deki durumlarını sürekli olarak İran’la karşılaştırdıkları ve Türkiye’deki
şartları daha iyi buldukları görülmektedir. Bununla birlikte Afganistanlı göçmenlerin kendilerini ne kadar güvende ve istikrarlı hissettiklerini anlamak için gelecek beklentilerini sorguladığımızda, çoğunluğunun Avrupa’ya gitmek istediği görülmüştür. Göçmenlerin bir kısmı Türkiye’de
kalmak isterken, Afganistan’a geri dönmek isteyenler son derece azdır. Aşağıda bu üç grubun
gerekçeleri detaylı incelenmiştir.
Avrupa’ya gitmek isteyenler: Afganistanlı göçmenlerin büyük bir bölümü Türkiye’de kalıcı olmamakla birlikte memleketlerine de dönmek istemeyen, Avrupa’ya iltica etmeyi hedefleyen
kişilerdir. Türkiye’den düzensiz yollarla Avrupa’ya geçmek isterken kurtarılan / yakalanan göçmenlerin köken ülkelerine bakıldığında Afganistanlı göçmenlerin her zaman en büyük grubu
oluşturması bu bulguyu doğrulamaktadır. Nitekim görüşmeciler arasında pek çok kişi birinci
derece yakınlarının Avrupa’ya iltica ettiğini ya da bunu denediğini beyan etmiştir. Bu grup
büyük ölçüde düzensiz göçmenlerden oluşmaktadır ve Avrupa’ya geçme fırsatını elde edene kadar Türkiye’de kalmaktadırlar. Bununla birlikte, Türkiye’ye hedef ülke olarak gelmiş ancak yasal statü elde edememiş olanların da fırsat bulduklarında Avrupa’ya iltica etme girişiminde bulunacakları anlaşılmaktadır. Bir görüşmeci sınırların açıldığı açıklamasından
sonra Yunanistan sınırına giden kişilerin çoğunlukla Afganistanlı olduğunu beyan etmiştir.
Türkiye’de kalıcı olanlar: Türkiye’de kalıcı olanlar ikinci derecede kalabalık grubu temsil etmektedir.
Bu kişilerin çoğunlukla varlıklı ve eğitimli ailelerden gelip Türkiye’de yatırım yapanlar olduğu anlaşılmaktadır. Bu kişilerden bazıları Türkiye’ye Avrupa’ya gitmek amacıyla gelmiş ancak Türkiye’de
kalmışlardır. Görece gelir seviyeleri yüksek olan bu kişiler Türkiye’de yatırım yaparak Türk vatandaşlığı edinmişlerdir. Bunlara ek olarak Afganistan’dan gelip Özbek kökenli olanların da kalıcı olma
niyetinde oldukları, oturma iznine başvurdukları ya da oturum aldıkları anlaşılmaktadır. Özbek
asıllı görüşmecilerden biri Afganistan’da köyde yaşadıklarını, buradaki yaşantılarından çok memnun olduklarını aktarmıştır. Son olarak Türkiye’de kalıcı olma niyetinde olanlar arasında tıp, diş
hekimliği, eczacılık gibi profesyonel mesleklerde okuyan öğrenciler de bulunmaktadır.
Bu profile ek olarak düzensiz göçmenler arasında da tüm zorlu hayat şartlarına rağmen Türkiye’de hayatlarına devam etmek isteyenlerin de azımsanmayacak kadar çok olduğu anlaşılmaktadır. İnşaatta çalışan Tacik asıllı bir Afgan görüşmeci ve çekçekçilik yapan 3 görüşmeci
net bir şekilde Türkiye’de kalmak istediklerini iletmiştir. Bu grup ancak Afganistan’da savaş biterse dönebileceklerini ve bu durumun yakın bir tarihte gerçekleşmeyeceği için Türkiye’de kalma isteklerinin ağır bastığını vurgulamıştır. İstanbul’da çekçekçilik yapan bir görüşmeci Afganistanlı göçmenlerin çoğunlukla Avrupa’da bir hayat olduğuna inandığı için Avrupa’ya gitmek
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istediğini, ancak kendisinin Türkiye’nin Müslüman bir ülke olmasından dolayı burada kalmayı
düşündüğünü beyan etmiştir. Bu görüş aynı işi yapan pek çok Afgan tarafından benimsenmiştir. Bu kişiler devletin kendilerine çalışma izni vermesini ve Türkiye’de hayat kurmaları için
kendilerine yardım etmesini istemiştir. Tamamı önümüzdeki 5 yıl içinde nerede olacakları sorulduğunda kendilerini Türkiye’de görmek istediklerini beyan etmiş ve bir ev alma imkânları
olsa Türkiye’den alacaklarını eklemişlerdir.
Yapılan görüşmeler zaman içinde Avrupa’ya gidenlerin sayısında bir azalma, Türkiye’de kalanların sayısında ise bir artış olduğuna işaret etmektedir. Bu durum AB ile yapılan Geri Kabul
Anlaşması’nın bir yansıması olabilir. Geri dönüşüm deposu sahibi 56 yaşında ve uzun süredir
bu işi yapan bir görüşmeci, yanında çalışan Afganistanlı göçmenlerin pek çoğunun Avrupa’ya
gittiğini, ancak yakın tarihlerde kimsenin sınırları geçemediğini veya geçmek istemediğini beyan etmiştir. Çekçekçilerle yapılan bireysel derinlemesine görüşmelerde de Yunanistan’ın göçmenlere kötü muamelesinin caydırıcı bir unsur olduğu anlaşılmıştır.
Geri dönmek isteyenler: Geri dönmek isteyenler arasında da sosyoekonomik durum bakımından çeşitlilik mevcuttur. Az sayıda öğrenci okulunu bitirdikten sonra geri dönmek istediğini
beyan etmiştir. Bununla birlikte öğrencilerin çoğunluğu iyi bir iş bulursa Türkiye’de kalacaklarını söylemiştir. Geri dönmek isteyen Afganistanlı göçmen sayısı az olmakla birlikte, geri dönebileceğini söyleyenler genellikle düşük statülü işler yapan, az gelirli ve düzensiz göçmenlerdir.
Bu kişiler ailesine bakmak, evlenmek için gerekli olan başlık parasını kazanmak gibi amaçlarla
Afganistan’daki işsizlikten ve savaş ortamından bıkmış bir şekilde gelmişlerdir. Geri dönme
kararlarında etkili faktörlere bakıldığında ise Türkiye’de aradığını bulamama ve yeterli gelir
elde edememe, düzensiz statülerinden dolayı Türkiye’de gelecek görememe, sürekli tedirginlik
yaşama öne çıkmaktadır. Görüşmecilerden biri her an geri gönderilme korkusu ile yaşamaktansa savaşta ölmeye razı olduğunu, en azından ailelerin yanında olmalarını tercih ettiklerini
belirtmiştir. Geri dönmeye karar verenler arasında gönüllü olarak teslim olanların da yaygın
olduğu saptanmıştır.
Ayrıca dönmek isteyen az sayıdaki Afganistanlı göçmenin bu kararlarında İçişleri Bakanlığı'nın
2018-2019 dönemindeki sıkı uygulamalarının payının olduğu da anlaşılmaktadır. Bu dönemde
yakalanan Afganistanlı göçmenlerin anında gözaltına alındığı, BM’ye mültecilik başvurusu yapacağını söyleyen kişilerin ancak 10’da 1’inin talebinin BM’ye iletildiği derneklerle ve dernek projelerinde tercümanlık yapan görüşmeciler tarafından aktarılmıştır. Geri gönderilenler arasında
pasaport bilgilerine ulaşılanların 5 yıl yasal yollarla Türkiye’ye girişlerinin engellendiği öğrenilmiştir. Sınır dışı edilen Afganistanlı göçmenlerin kötü muamele gördüğü de aktarılmıştır. Tüm
bunlar birçok düzensiz Afganistanlı göçmenin her an geri gönderilme kaygısını taşımalarına
neden olmuştur. Çekçekçilik yapan Afganistanlı göçmenlerle yoğun olarak çalışmış bir görevli
de bu işi yapan Afganistanlı göçmenlerin çoğunluğunun genç erkeklerden oluştuğunu, belli bir
birikim yapıp ülkelerine döndüklerini belirtmiştir. Dolayısıyla toplayıcılık yapan Afganistanlı göçmenlerin Türkiye’ye adapte olma gibi bir planlarının da olmadığını söylemiştir.
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9.3.10. Yasal Statü ve Temel Haklar
Görüşme yapılan Afganistanlı göçmenler içinde ev satın alarak Türk vatandaşlığı alanların
olduğu görülmektedir. Bu durumda 18 yaş üzerindeki aile üyeleri hariç, hanenin tamamı Türk
vatandaşı olabilmektedir. 18 yaş üstü çocuklar için 5 yıl Türkiye’de kalma kuralı mevcuttur.
2019’da yapılan bir düzenleme sonucunda yabancılar 250.000 dolarlık bir yatırım yaptıktan
sonra Türkiye’de vatandaşlık alabilmektedir. Çalışma izni olanların 5 yıl Türkiye’de kalması durumunda vatandaş olabilme hakları vardır. Vatandaş olmayanlar her yıl yenilenmesi gereken
geçici oturma izni ile kalabilmektedir. Ancak bu düzenlemeler en kırılgan gruplar için bir şey
ifade etmemektedir. Düzensiz göçmenlerin, çocuklar dâhil özellikle sağlık ve eğitim alanında
yaşadıkları sorunlar devam etmektedir.
Derneklerle yapılan görüşmelerde şirketler için yabancı uyruklu işçi çalıştırma kotası kuralının
değiştirilmesi ve eğer işyerleri yabancı uyruklu kişileri çalıştırmak istiyorsa özgür bırakılmaları
gerektiğine yönelik fikirler beyan etmişlerdir. İnsani ikamet sahibi insanlar da bu tür bir yasal
hakkı insani açıdan mağdur oldukları için elde etmektedir. Ancak bu hak zaman zaman kısa
döneme zaman zaman da uzun döneme değiştirilebilmektedir. İnsani ikametin çalışma izni
vermediği düşünüldüğünde bu kişilerin yaşamlarını idame ettirebilmek için kayıt dışı sektörde
çalışacağı aşikardır. Bu nedenle dernekler insani ikamet sahibi kişilere çalışma izninin de verilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Çalışma Bakanlığı ile Göç İdaresi arasındaki koordinasyon
eksikliği bu bağlamda pek çok kişinin mağdur olmasına neden olmaktadır. Nitekim dernek
yetkilileri, şu anda atölyelerde ve fabrikalarda on binlerce düzensiz göçmenin 10-15 saatlik
mesailerle çalışmakta olduğunu, 3-4 bin lira almaları gerekirken kendilerine 1500-2000 lira
ödendiğini, keyfi olarak işten çıkarıldıklarını, birikmiş maaşlarının ödenmediğini ifade etmiştir.
Derneklerle yapılan görüşmelerde Afganistanlı göçmenlerin eğitim, sağlık ve ikamet sorunları
olduğu sıklıkla dile getirilmiştir. Düzensiz göçmen statüsünde 7-10 yıl kadar İstanbul’da yaşayan kişilerin mevcut olduğu anlaşılmış ve bu kişilerin sorunlarının çözümü için somut adımlar
atılmasının önemine işaret edilmiştir. Derneklere göre yerel belediyeler bu sorumluluğu üstlenmeli ve derneklerle koordineli olarak bu kişilerden doğru şekilde faydalanmanın yollarını
aramalıdır. Dernek temsilcileri bu kişilerin yaşlarının genç ve belli becerileri haiz kişiler olduğuna işaret ederek, bu beceriler etrafında bazı projelerin gerçekleştirilmesinin gerekliliğini vurgulamıştır. Tarım, hayvancılık, dericilik ve halıcılık Afganların beceri sahibi oldukları alanlar olarak
vurgulanmıştır.
İnsani ikametin insani açıdan mağdur olan kişilere verildiği ve sonrasında bunun uzun dönemli
ikamete dönüşmesi gerektiğini vurgulayan dernek temsilcisi, Göç İdaresi'nde bazı memurların
bu kişileri yurt dışına çıkış yapmaya zorladığını ve bu kişilerin 3-4 gün için İran’a gidip sınırdan
tekrar içeri girdiklerini, kişi başı ortalama 500-600 dolar para harcamak zorunda kaldıklarını
iletmiştir. Yetkili ayrıca bu kişilerden bazılarının tekrar içeri giremediğini, ya da İran’da sınır
kapısında polislere rüşvet vermek zorunda kaldıklarını, döndüklerinde Göç İdaresi'nde memurların kendilerini oyalayarak ikamet vermediğini iletmiştir. Türkistanlılar Kültür ve Sosyal
Yardımlaşma Derneği temsilcisi 2019 yılında pek çok Afgan ve Özbekistanlı göçmenin mağduriyet yaşadığını belirtmiş ve İçişleri Bakanlığı'nın talimatına rağmen Göç İdaresi'nde yaşanan
zorlukları şu şekilde özetlemiştir:
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Kapıdan döndürdüler hatta bir ara yurt dışına çıkılacak ve gelinecek
denildi. Yani nasıl gitsin Afganistan’a, nasıl gidecek gelecek, onun
ekonomik durumu yok, uçak parasını şey yapacak... İnsanlara beş altı
kişi aile, çoluk çocuk. Çıkardıkları zorluklardan bir tanesini söylüyorum
yani. 'SMS göndereceğiz öyle gelin' dediler kapıdan almadılar; yani
bunları hâlâ yaşadık. Eğitim derken onu açarsak; bu kişilerin çocukları
vardı; okul yaşına, okul çağına gelmiş olan çocukları. Bunlar da
ikamet işlerini yapamadığı için inanın çoğu aileler çocuklarını okula da
gönderemediler. Sonrasında birazcık çözüldü ama neticede yine eğitim
sorunları var.

Sığınma amacıyla gelen kişiler Birleşmiş Milletler'in Ankara’daki ofisine gidip kendilerini mülteci olarak kaydettirerek, uluslararası koruma statüsü elde edebilmektedirler. Ancak mülteci
statüsünü çok az kişi elde edebilmektedir. Geçici mülteci statüsünü elde edenlerse Avrupa’ya
gönderilene kadar beklemektedir. Dolayısıyla Türk hükümeti Afganistanlı göçmenlere herhangi bir kimlik ve koruma sağlamamaktadır.
Sığınma başvurusu yapan Afganistanlı göçmenlerin tamamının kayıtlı oldukları şehirlerde yaşadıkları varsayılmaktadır. Fakat yapılan araştırmalar sığınma başvurusu yapanların büyük
kısmının da düzensiz göçmenler gibi İstanbul’da ikamet ettiğini göstermektedir. Dolayısıyla
sığınma başvurusu yapıp, resmî olarak kayıtlı oldukları illerde yaşamayanlar da birçok haktan
yararlanmamaktadır.
Dernek temsilcileri göç meselesinin önemli bir sorun olduğunu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir soruna kayıtsız kalmasının düşünülemeyeceğini vurgulamışlardır. Derneklerin önerileri arasında belediye bünyesinde göçmenlere yönelik sağlık birimlerinin açılması,
STK’larla iş birliği yaparak göçmenlere yönelik pazarlarda tezgâhlar oluşturulması öne çıkmıştır. Ayrıca Türkiye’deki hayvancılık sektörünün %40-50’lik bölümünün Afganistanlı göçmenler
tarafından yürütüldüğü ve bu göçmenleri kaybetmenin hayvancılık sektörünü sekteye uğratacağı iddia edilmiştir. Bunun dışında belediyenin göçmenlere yönelik yün örme, halı dokuma
gibi alanlarda kurslar açabileceği belirtilmiştir. Çok sayıda Afganistanlı göçmenin hâlihazırda
Türkiye’de ikamet ediyor olması ve çocuk sahibi olmaları bu kişilere yönelik sosyal uyum politikaları yürütmeyi gerekli kılmaktadır.

Afganistanlı görüşmeciler Türkiye’nin Suriyeli mültecilere yönelik politikalar geliştirdiğini, ancak Afganistanlı göçmenlerin sorunlarıyla ilgilenmediğini ileri sürmüşler ve devlet kurumlarından kendilerine oturma ve çalışma izni vermesini, ayrıca vatandaşlık elde etmenin kolaylaştırılmasını, kendilerine erzak, para, kira yardımı yapılmasını, sağlık ve eğitim hizmetlerine
ulaşımın kolaylaştırılmasını ve doğalgaz ve elektrik faturalarında indirim yapılmasını talep etmişlerdir. Çekçekçilik yapan bir erkek görüşmecinin aşağıdaki ifadeleri talepleri özetlemektedir:
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Devlet bize bir oturma izni verse ya da bize bir çalışma izni verse biz
burada bir hayat kuralım. Burada çalışalım. Temiz bir işte çalışırız. Hem
anne babaya para göndermeyi düşünürüz. Hem evlenmeyi düşünürüz.
Biz de insanız. Hayat düşünüyoruz. Valla o kadar düşünüyoruz biz de
fazla bir şey istemiyoruz ki… Rahat doktora gitmek istiyoruz. Rahat
hastaneye gitmek istiyoruz. Bir yerde başımız ağrısa bir hastane
almıyor bizi. Gidiyoruz ya, 'Kimlik ver' diyorlar, kimlik yok. Bir şey
alamıyoruz. Bizde öyle sıkıntılar var.
Belediyeden ne beklediklerini sorduğumuzda en sık verilen cevap “hastaneye gitmek” ve “ilaç
alabilmek” olmuştur.

Bir hastaneye gittiğimiz zaman kimlik yok diye bakmıyorlar. İlaç da
vermiyorlar. Reçete de yazmıyorlar. Önemli olan sağlıktır. Sağlık geri
gelmez.
Yasal statülerinden dolayı Suriyeli mülteciler ile kıyaslandığında Afganistanlı düzensiz göçmenlerin son derece kırılgan ve zarar görebilirlikleri çok yüksek bir grup olduğu söylenebilir.
Kayıtlı olmayan statüleri nedeniyle belediyelerden (Ramazan paketi dâhil ) alamamaktadırlar.
Sosyal bağları daha kısıtlı, ekonomik statüsü düşük olan göçmenler derneklerden de yardım
alamamaktadır. Yardım aldığını beyan edenler genellikle çekçekçilik yapan kişilerdir. Bu kişilere
yönelik yardımlar da çöp konteynırlarından geri dönüşüm malzemelerini toplarken kendilerini gören Türk vatandaşlarının verdikleriyle sınırlıdır. Zeytinburnu Yeşiltepe mahallesi muhtarı
yardımlar yapıldıkça insanlara güven verildiğini ve arkasının beklendiğini, ancak verilmediğinde de bu göçmenlerin çocuklarının çok mağdur olduğunu ve durumu iyi olan kişilere karşı kinli
büyüdüklerini aktarmış, bu nedenle muhtarlık olarak erzak ve kıyafet yardımı yaptıklarını iletmiştir. Ancak yardımların toplanması konusunda muhtarların kişisel çabaları ve bağlantıları
önemli hale gelmekte ve bu nedenle yeni gelen muhtarlar zorlanmaktadır. Ayrıca Yeşiltepe
mahallesi muhtarı kurumlar arası koordinasyon eksikliğine işaret etmiş ve kaymakamlıklar ve
belediyelerin yardım yapılırken muhtarlara sormadığını, kendilerinden sadece fakirlik belgesi
istediğini, ancak o fakirlik belgesini verecek bilgiye de muhtarların erişimlerinin olmadığına
işaret etmiştir. Ayrıca resmî olarak fakirlik belgesi almaya ehil olup aslında yardıma ihtiyacı
olmayan kişilerin mevcudiyetine işaret ederek, muhtarlardan belge istenmesi yerine kendilerine sorulmasının daha münasip olduğunu aktarmıştır.
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10- SONUÇ - ÖNERİLER
İstanbul Göç Araştırması, İstanbul’daki Suriyeli mülteciler başta olmak üzere, dünyanın farklı
ülkelerinden İstanbul’a gelen göçmenlerin Türkiye’deki göç ve göçmenlik deneyimlerini ele almış, göçle birlikte ortaya çıkan sorunları tartışmış, özellikle de göçün sebepleri, göçmenlerin
zarar görebilirlikleri, mekân deneyimleri, ayrımcılık / ırkçılık ile karşılaşma sıklıkları, emek sömürüsüne maruz kalıp kalmadıkları, iş piyasasındaki durumları, İstanbul’a uyumları, kadınların ve çocukların eğitim süreçleri gibi temel konular üzerinde durmuştur. Araştırmada ayrıca
İstanbul’daki Türk vatandaşlarının özellikle Suriyeli mülteciler algısı araştırılmış, toplumsal
uyum ve barış için neler yapılabileceği tespit edilmeye çalışılmıştır. Dünyanın en büyük mülteci
nüfusunu ve hatırı sayılır oranda göçmeni barındıran Türkiye’de ve İstanbul gibi bir metropolde
göçün yarattığı dinamiklerin anlaşılması ve kısa, orta ve uzun vadede politikaların geliştirilmesi için bu tür araştırmalar gereklidir. Bu doğrultuda yola çıkan İstanbul Göç Araştırması proje
ekibi, araştırma bulgularından hareket ederek İstanbul ve Türkiye bağlamına uyarlanabilir ve
uygulanabilir politikalar önermeyi hedeflemiştir. Suriyeli mülteci nüfusunun yoğunluğu nedeniyle bu çalışmanın ana gövdesini geçici koruma altındaki Suriyeli mülteciler oluşturmuştur.
Ayrıca, İstanbul’da yaşayan yerel halkın Suriyeli mültecilerle ilgili algıları da analizlere dâhil
edilmiştir.
Suriyeli mültecilerin durumunu ve ev sahibi toplumun Suriyeli mültecilere bakışını analiz eden
muhtelif çalışmalar olmasına rağmen, İstanbul Göç Araştırması’nı özgün kılan iki yön vardır.
Bunlardan ilki araştırmanın yöntem olarak muadillerine göre çok daha kapsamlı olmasıdır.
İstanbul Göç Araştırması nitel ve nicel yöntemleri bir arada kullanmıştır. Suriyeli mülteciler
ve Türk vatandaşlarla yapılan kapsamlı anket soruları yanında derinlemesine görüşmeler ve
odak grup görüşmeleri de yapılarak, hem insanların kendilerini daha serbestçe ifade etmeleri
sağlanmış hem de anket çalışmasında elde edilen bulgular daha derinlemesine incelenmiştir.
Araştırmanın diğer özgün yanı Suriyeli m ülteciler haricindeki göçmen grupları da ele almasıdır. İstanbul Göç Araştırması, Suriyeli mülteciler analiz etmekle yetinmeyerek, Asya ve Sahra
Altı Afrika’dan Türkiye’ye yönelen göçleri de araştırmaya dâhil etmiş ve tüm bu grupları karşılaştırmalı olarak incelemiştir. Böylece zorunlu veya isteğe bağlı, kalıcı veya transit, yasal veya
kayıt dışı göçleri İstanbul özelinde bir arada değerlendirme imkânı sunmuştur.
İstanbul Göç Araştırması'nı önemli kılan bir diğer husus da İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bu araştırmanın desteklenmesidir. Vatandaş ve seçmen olmamaları sebebiyle göçmen gruplara yönelik politikalar yerel yöneticiler ve merkezi hükümet tarafından öncelikli bir
mesele olarak görülmemesine rağmen, İBB’nin böyle bir araştırma yaparak politika geliştirme
çabası içerisinde olması dikkate değerdir. Ne var ki, yüz binlerce mülteciye ve göçmene ev
sahipliği yapan İstanbul gibi şehirlerin belediyeleri, ilgili mevzuata göre sınırlı bir yetkiye sahiptir. Oysa, özellikle yerel yönetimler için göçmenlerin ve mültecilerin şehre uyumu hayati bir
konudur. Çünkü şehre uyum sağlayamamış kalabalık bir grubun sebep olacağı maliyet şehirler açısından çok yüksek olabilir. Bu maliyetler kendi ayakları üzerinde duramayan insanların
doğuracağı yükten başlayıp, Suriyeli mülteciler gibi büyük göçmen gruplar ile ev sahibi toplum arasında çatışma ihtimaline kadar gidebilir. Bundan dolayı şehir yönetimleri, göçmen ve
mültecilerin uyumu hakkında inisiyatif almalı, göç ve uyum politikalarının tamamen merkezi
hükümetler tarafından şekillendirilmesini beklememelidir. Ayrıca yerel yönetimler, şehirlerine
gelecek göçmenlerin miktarını ve niteliğini belirlemede de söz sahibi olmalıdır.
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Kısacası merkezi hükümetler yoğun göç alan şehirlerin yöneticileri ile eşgüdüm halinde politikalar geliştirmeye, bu politikaların geliştirilmesi ve uygulanmasında yerel yönetimleri partner
olarak görmeye teşvik edilmelidir. Yerel yönetimlerin tecrübeleri bu anlamda çok değerlidir. Zira
şehirler kendi spesifik problemlerine bakarak yeni durumlara çok daha kolay adapte olabilirler
ve güncel politikalar geliştirebilirler. Ancak yerel yönetimlere bu konularda verilen çok sınırlı
alan ve maddi imkân sebebiyle mültecilerin ve göçmenlerin uyumu, mültecilere yönelik yardımların organizasyonu, eğitim ve istihdam gibi alanlardaki sorunların çözümü zorlaşmaktadır.

10.1. Temel Bulgular
Nitel ve nicel yöntemlerle elde edilen bulgulara göre Suriyeli mülteciler “geçici koruma statüsünden” kaynaklı yasal haklara rağmen zarar görebilirlik riski yüksek bir gruptur. Bunun temel
nedeni sosyal sermayelerinin kendi sosyal bağları ile sınırlı olması ve ev sahibi toplum ile sosyal köprüler oluşturamamalarıdır. Suriyeli mültecilerin genel iyilik halini etkileyen bu durum,
ekonomik sorunları ve ayrımcılık deneyimleri etrafında dönen bir kısır döngü oluşturmaktadır. Yasal statüleri, nitelik kayıpları, dil sorunları ve ayrımcılıktan dolayı düşük ücretlerle ağır
şartlarda çalışmak zorunda kalan Suriyeli mülteciler, yine ayrımcılıktan dolayı ev bulmakta
zorlanmakta, bulduklarında ise düşük gelirleri nedeniyle kötü konutlarda, sağlıksız şartlarda
ve kalabalık ev içi ortamlarda yaşayabilmektedirler. Tüm bunlar ev sahibi toplumdaki olumsuz
Suriyeli algısını pekiştirmektedir ve daha fazla ayrımcılığa neden olmaktadır.

Suriyeli Mültecilerin Kalıcılığı
Her ne kadar Suriyeli mültecilere verilen yasal statü “geçici koruma” olsa bile, İstanbul Göç
Araştırması’nın bulgularına göre Suriyeli mültecilerin %50’si ülkelerindeki şartlar düzelse bile
dönme niyetinde değildir. Ayrıca, Suriyeli mültecilerin %80’i İstanbul’da yaşamaktan memnundur ve %63’ü imkânı olsa bile Türkiye dışında başka bir ülkeye göç etmek istemediğini
beyan etmiştir. Türk vatandaşlarının büyük çoğunluğu da (%78) Suriyeli mültecilerin kalıcı
olacağını düşünmektedir. Dolayısıyla Suriyeli mülteciler ile ilgili politika geliştirirken Suriyeli
mültecilerin önemli bir kısmının İstanbul’da kalıcı olacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

Dil Sorunu
Suriyeli mültecilerin Türkçe bilgilerinin sınırlı olması hem hakları ve alabilecekleri hizmetler
konusunda bilgi sahibi olma imkânlarını sınırlandırmakta hem de iş bulmalarını zorlaştırmaktadır. Bu ise yüksek zarar görebilirlik düzeyinin ve düşük uyumun temel sebebidir. Türkçe bilgisinin kadınlarda daha sınırlı olması ise bir grup olarak kadınları ve onlara bağımlı olan çocukların zarar görebilirliklerini daha da artırmaktadır. Ancak araştırmanın ironik sonuçlarından biri
Türkçe bilgisinin de ayrımcı tavır ve davranışları daha kolay tanımlamayı sağladığı için, Türkçe
bilen Suriyeli mültecilerin Türkçe bilmeyenlere oranla kendilerini daha güvensiz hissetmesidir.
Bu durum mültecilere yönelik politikalar dizayn edilirken yerel halkın Suriyeli mültecilerin geliş
hikâyeleri, İstanbul’daki hayat şartları ve Suriye kültürünün Türk kültürüne benzerlikleri hakkında bilgilendirilmesinin önemini göstermektedir. Ayrıca yaşanan ve yaşanması muhtemel
sorunların çözümü için mültecilerin Türkçe öğrenmelerini kolaylaştıracak etkili politikaların
tasarlanmasının gerekliliği araştırmanın önemli sonuçlarından biridir. Nitekim Suriyeli mültecilerin gündelik hayatta karşılaştıkları sorunlar içinde işsizliği (%95) Türkçe bilmemek (%92)
izlemektedir. Diğer önemli sorunlar olarak, ayrımcılık (%91) ve hizmet ve yardımlara erişememek (%86) ve yalnızlık (%69) öne çıkmıştır. Tüm bunlar ev sahibi toplum ile sınırlı etkileşimin
ve zayıf uyumun göstergeleridir.
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Sağlık Hizmetlerine Erişim
Zarar görebilirliğin temel göstergelerinden biri de göçmenlerin yaşadıkları toplumda sağlık
hizmetlerine erişimleridir. Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında Suriyeli mülteciler kayıtlı
oldukları illerde ücretsiz sağlık hizmetlerine erişebilmekte ve bu haklarını yoğun olarak kullanabilmektedirler. Katılımcıların %82’sinin son bir yıl içinde sağlık hizmeti almış olması bu durumu doğrulamaktadır. Ancak İstanbul’a kayıtlı olmadığı için sağlık hizmetlerine erişemeyen
%7’lik bir kesimin mevcudiyeti önemsenmelidir. Nitekim bu oran 18-25 yaş arası gençlerde
%11’e, 4 yıl ve daha az süredir Türkiye’de bulunanlarda ise %13’e çıkmaktadır. Doğurgan yaş
grubu olduğu için bu grupta yer alan hamile kadınların sağlık hizmeti alamaması hem kendileri hem de dünyaya gelecek bebekler için sağlık sorunları oluşturabilecek bir duruma işaret etmektedir. Suriyeli mülteciler her ne kadar sağlık hizmetlerine erişimlerinde memnuniyet
belirtmiş olsalar da altı temel kısıtlayıcı faktörün mevcudiyeti araştırma kapsamında tespit
edilmiştir. Bunlar; 1) ayrımcılık nedeniyle sağlık hizmetlerine başvurmayı erteleme, 2) yeterli
derecede bilgilendirilmeme, 3) ulaşım maliyeti, 4) yoğunluktan dolayı randevu alamama, 5) dil
sorunu nedeniyle kendini ifade edememe ve 6) ataerkil kültürel değerlerin kadınlar üzerinde
yarattığı kısıtlardır.

Travmalar ve Psikolojik Durum
Çalışmaya katılan Suriyeli mültecilerin %34’ü Suriye’deki iç savaşta birinci derece yakınlarından en az bir kişiyi kaybetmiştir. Suriye’de en çok neyin özlemini duydukları sorulduğunda
(Şekil 2.3) kaybedilen ya da uzakta bırakılan aile, akraba ya da arkadaşlar, memleket ve vatan
hasreti, geçmiş hayatı, iş ya da okul ortamı gibi başlıklar ön plana çıkmıştır. Yaşanılan büyük
travmalara İstanbul’daki yaşadıkları ekonomik sıkıntılar ve sağlık sorunları da eklenmektedir.
Araştırmamız, tüm bu faktörlerin Suriyeli mültecilerde yaygın bir baş edememe psikolojisine
yol açtığını göstermektedir. Derinlemesine görüşmelerde çok sayıda katılımcı bu düşünceleri
dile getirmiştir. Bu durum pek çok Suriyelinin iş piyasasında tutunamaması ve okul çağındaki
çocukların okula devam edememesine de sebebiyet vermektedir. Psikolojik yorgunluğun kadınlarda daha yoğun olduğu görülmektedir. Ayrımcılık deneyimleri ve bunları bastırma stratejileri (ayrımcılığa maruz kaldıklarında sessiz kalma, cevap vermeme, kavga gördüğünde uzaklaşma) de bu kişilerin ruhsal yorgunluğunu daha da artırmaktadır.

Barınma ve Hijyen
Barınma ile ruhsal ve fiziksel sağlık arasındaki ilişki ve bunların göçmenlerin uyumunda oynadığı kilit rol pek çok araştırmada tartışılmıştır. İstanbul Göç Araştırması'nda evsiz kalan dikkate değer sayıda Suriyeli mülteci olmadığı, ancak güvenceli konuta erişimde çeşitli kısıtların
olduğu anlaşılmıştır. Suriyeli mültecilerin %20’si zemin katta, %73’ü birinci kat ve üstü olmak
üzere toplam %93’ü apartman tipi konutlarda yaşamaktadır. Bodrum katlarında yaşayanların %4’ü, müstakil gecekondularda yaşayanların da %2’yi geçmediği görülmektedir. Ancak
Suriyeli hanelerin ev kiralamakta zorlandıkları, kendilerinden yerel halka nispeten yüksek kira
bedelleri talep edildiği, fiziksel olarak kötü koşullara sahip evlerde kalabalık olarak ikamet
ettikleri için mahremiyetten yoksun oldukları, güvenlik ve evden çıkarılma kaygısı yaşadıkları,
ev sahiplerinin evlerine sıklıkla müdahale ettiği görülmektedir. Konut güvencesizliğine işaret
eden bu yaygın koşulların neden olduğu duygusal tepkiler ise çoğunlukla bastırılmaktadır. Bu
ise psikolojik yorgunluklarını derinleştirmektedir.
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Hane halkı gelirlerine bakıldığında Suriyeli mültecilerin %24’ünün 2000 lira ve altında, %25’inin
ise 2000-2500 lira arasında gelir elde ettiği görülmektedir. Diğer bir deyişle Suriyeli mültecilerin
%49’unun hane geliri 2500 lira ya da altındadır. 2000 lira ve altında geliri olanlar toplama 789
lira, 2000-3000 lira arası gelir elde edenler ortalama 850 lira, 3000 ve üzeri gelir elde edenler
ortalama 1053 lira kira ödemektedir. Bu meblağlar pek çok Suriyeli hane için çok yüksektir. Nitekim Suriyeli hanelere yaşadıkları muhitle ilgili algıladıkları sorunlar sorulduğunda %36’sı kiraların
yüksek olmasını, %15’i ise konutların kötü olmasını sorun olarak tanımlamıştır. Pek çok hane için
gıdaya ayrılan harcama kira, elektrik, su ve ısınmadan sonra gelmektedir. Bu masraflar giderek
arttığı için gıda kalitesi de düşmektedir. Bu durum özellikle 2000 lira ve altında gelir ile hayatlarını idame ettiren hanelerde zarar görebilirliği yükseltmektedir. Bu hanelerde eşya sahipliği
de oldukça düşüktür ve yatak dâhil bazı temel eşyalardan yoksun evlerde, sağlıksız koşullarda
bebeklerin büyütüldüğü görülmektedir. Derneklerin ulaştırdığı yardımlar ise çoğu zaman bu evdeki temel ihtiyaçlarla uyumlu olmamaktadır. Oysa bu hanelerde ekonomik zorluklar çocukların
eğitiminden ve hane halkının sağlığından fedakârlık yapmalarına neden olacak kadar derindir.
Yukarıda da belirtildiği gibi her ne kadar sağlık hizmetlerine erişim ücretsiz olsa da hastaneye
ulaşım pek çok hane için gıdadan kısmayı gerektirmektedir.

Yardımlar ve Koruma
Yerel halkın Suriyeli mülteciler ile ilgili tutumları onların zarar görebilirlik düzeylerini etki eden
faktörlerden biridir. Türk vatandaşları arasında Suriyeli mültecilere koruma sağlanması ile ilgili iki zıt görüş bulunmaktadır. %22’lik bir kesim ihtiyaç sahibi Suriyeli mültecilere yardım
yapılmasını desteklemektedir. Bu görüşte olanlar Suriyeli mülteciler ile etkileşime pek geçmediği gibi, geçmeyi de arzulamamakta, Suriyeli çocukların kendi çocuklarının okullarında eğitim almasından rahatsızlık duymakta, devletin Suriyeli mültecilere yüklü miktarlarda nakdi ve
ayni yardım yaptığını düşünmektedir. Bu grup içinde ihtiyacı olsa dahi bir Suriyeliden yardım
istemeyeceğini beyan edenler olmuştur. Ayrıca bu görüşü temsil eden kadınların içinde Suriyeli erkekleri potansiyel tacizci olarak algılama durumu yaygındır. Buna karşın Türk vatandaşlarının çoğunluğu ihtiyaç sahibi Suriyeli mültecilere yönelik daha olumlu bir yaklaşım içindedir. Türk vatandaşlarının %67’si şekil 7.12’de görüldüğü gibi ihtiyaç sahibi Suriyeli mültecilere
yardım yapılmasını desteklemektedir. Bu grup Suriyeli mültecileri “Müslüman kardeşlerimiz”
olarak tanımlayan, onlarla etkileşime geçmiş ve daha fazla etkileşim kurmayı arzulayan, Suriyeli mültecilerden yardım istemekten imtina etmeyen, çocukların okulunda Suriyeli mültecilerin olmasından rahatsızlık duymayan kişilerden oluşmaktadır. Bu kişiler Suriyeli mültecilerle
olumsuz deneyimler yaşadıklarında dahi bunu tüm Suriyeli mültecilere genellememekte ve bu
tür davranışın ırkçılık olacağını ifade etmektedirler. Bu görüşün temsilcileri de Suriyeli mültecilerin aldıkları yardım ve destekler ile ilgili abartılı duyumlar almakta, fakat kanıt olmadığı için
bu söylentilere eleştirel yaklaşmaktadır. Ancak mültecilerin yardım almaları halinde sadece
“ihtiyacı olanların lükse kaçmadan” yardım almaları gerektiğinin altını çizmişlerdir.

Çalışma Hayatı
İstanbul Göç Araştırması Suriyeli mültecilerin işgücüne ve istihdama katılım oranlarını yerel
halkın katılımları ile karşılaştırmalı olarak analiz etmiştir. ILO ve TÜİK verilerine göre Suriyeli
mültecilerin işgücüne katılımının Türk vatandaşlarının bir miktar altında olduğu saptanmıştır. Ancak cinsiyet bazında değerlendirildiğinde Suriyeli erkeklerin istihdama katılımının Türk
vatandaşı erkeklerin üzerinde olduğu görülmektedir. Oysa Suriyeli kadınların %13’lük oranı
2019 verilerine göre, Türk vatandaşı olan kadınların %37’lik oranın epey altındadır. İstanbul
Göç Araştırması kapsamında İstanbul’da yapılan anket sonuçlarında da benzer bulgular elde
edilmiştir. Ankete katılan Suriyeli mültecilerin işgücüne katılımları %53 ile, Türkiye’deki 15 yaş
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üstü nüfusun istihdama katılım oranına yakındır (bkz. Şekil 4.1, TÜİK, 2020a). Ancak 15 yaş
ve üstü Suriyeli kadınların işgücüne katılımları %15,8 iken Türk kadınlarında bu oran 2019 yılı
için %34,4’tür (bkz. Şekil 4.2, TÜİK, 2020a). Suriyeli erkeklerin işgücüne katılımı ise %83,5 ile
Türklerin 2019 yılı oranı olan %72’den yüksektir (TÜİK, 2020a). Bu durum Suriyeli kadınların
bıraktığı boşluğun erkekler tarafından doldurulduğunu göstermektedir. Kadınların işgücüne katılımının Suriyeli nüfusta düşük olması, ataerkil aile yapısıyla, toplumsal cinsiyet kalıp
yargılarının neden olduğu ev içi iktisadi faaliyetlerle, Türkçe bilmemekle ve mesleki becerilerin zayıflığı ile ilişkilidir. Fakat toplamda hane halkı işgücü katılım oranının yaklaşık %50 ile
Türkiye ortalamasına yakın olduğu görülmektedir. Hanelerde işgücüne katılan birey sayısına
bakıldığında hanelerin yaklaşık %57’sinde tek kişi çalışmaktadır. Katılımcı hanelerin %60’ının
beş kişi ve üzerinde olduğu düşünüldüğünde çalışan kişiye bağımlılık oranının yüksek olduğu
görülmektedir.
Çalışma hayatı ile ilgili olarak dikkat çeken diğer önemli bulgular ise yaşlı ve çocuk işçiliğinin
görece yaygınlığıdır. Ülkemizde %12 olan 65 yaş üstü işgücüne katılım oranı, 2019 yılı için Suriyeli mültecilerde %35 gibi yüksek bir orandadır. Emeklilik gibi sosyal güvenceden yoksunluğun
bir sonucu olabilecek bu durum ileriki yıllarda yaşlı refahı ile ilgili sorunlar yaratabilir. ILO’nun
değerlendirmesine göre Suriyeli mülteciler arasında çocuk istihdamı da Türkiye ortalamasının üzerindedir. Türkiye’de çocuk çalışan oranı %2,21 olarak tespit edilirken, aynı yıl içinde Suriyeli mülteciler arasında çocuk işçiliği oranının %6,3 olduğu görülmektedir (bkz. Tablo 4.5).
Göz önüne alınması gereken bir başka husus ise Türkiye’de çocuk işçiliğinin önemli bir kısmının
tarım sektöründe istihdam edilmesidir. Tarım istihdamı yok denecek kadar az olan İstanbul
emek piyasasında karşımıza çıkan çalışan Suriyeli çocuk oranı da oldukça yüksektir. Bu raporun ayrımcılık ile ilgili bölümünde de belirtildiği gibi 15 yaşındaki mülteci erkek çocukların
%66,1’lik istihdam oranı, düşük okullaşma oranı ile de ilişkilidir. Suriyeli çocukların çalışma oranı dünyadaki diğer işgücü piyasaları ile kıyaslandığında bir istisnadır (Caro, 2020).
Çalışmada ayrıca Suriyeli mültecilerin iş piyasasında etnik rekabet ve ehliyet kaybı yaşayıp
yaşamadıkları incelenmiştir. Görüşme yapılan kişilerin Suriye’de ve Türkiye’de yüksek oranda
istihdam edildikleri sektörler ve meslek gruplarına bakıldığında ciddi benzerlikler görülmekle
birlikte, eğitim, tıp ve eczacılık gibi yüksek eğitim gerektiren alanlarda ciddi bir ehliyet kaybı
yaşandığı görülmektedir (Tablo 4.4). Buna karşın küçük ölçekli girişimcilikte (esnaf ve işyeri
sahibi) ciddi bir artış söz konusudur. Bu durum yoğun Suriyeli nüfusun süregelen dil bariyerinin Suriyeli girişimciler için büyük bir pazar oluşturması ile ilişkilidir (Tablo 4.4., Şekil 4.1 ve
Tablo 4.2). Suriyeli mültecilerin kendi içlerinde oluşturdukları piyasa ise Türk vatandaşlarında şikayetlere neden olmaktadır. Türkiye genelinde istihdamın yarıdan fazlası imalat, inşaat,
madencilik ve tarım gibi sektörleri içermeyen hizmet sektöründe olduğu dikkate alındığında,
Suriyeli mültecilerin emek piyasasında daha çok kayıt dışı ve ucuz emeğe dayanan sektörlerde
yoğunlaştığı görülmektedir. Bu durumun maliyetinin en yüksek olduğu kesim ise köken ülkede yüksek eğitim almış ve yüksek prestijli işlerde çalışmış bireyler olduğunun altı çizilmelidir.
Nitekim çalışma hayatı ile ilgili önemli bir bulgu yaygın emek sömürüsünün mevcudiyetidir.
Çalışanların %39’u emeğinin karşılığını alamadığını, %60’ı da işyerlerinde emek sömürüsünün
ciddi bir sorun olduğunu düşünmektedir.
Yerel halk ile yapılan görüşmelerde de Suriyeli mültecilerin daha ucuza ve kayıt dışı çalışmayı
kabul etmelerinden dolayı yerel halkın iş bulmasını zorlaştırdıkları ve işveren karşısında pazarlık güçlerini düşürdükleri yönünde şikâyetler yaygındır. İşverenlerin Suriyeli mültecileri ve diğer
göçmenleri ucuz işgücü olarak gördükleri de yoğun olarak ifade edilmiştir. Bu durum tehdit
kuramı ve etnik rekabet kuramının öngörülerini doğrulamaktadır. Tehdit kuramına alternatif
bir bakış açısı sunan temas kuramına göre ise, göçmenlerin yüksek sayıda olması yerel halk
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ile temas ihtimalini artıracağı için önyargıyı artırmak yerine azaltmaktadır. Şekil 4.8’de verilen işyerinde karşılaşma sıklığına göre Suriyeli mültecilerin yerel halkın elindeki işleri aldığına
yönelik algı, temas kuramının beklentilerine uygun bir biçimde, mültecilerle daha az karşılaşanlarda daha yaygındır. Yerel halkın Suriyeli mültecilerin iş hayatında oynadığı veya oynayabileceği farklı rollere yönelik tutumlarına bakıldığında, %57,8’lik bir oranın Suriyeli bir patron
ile çalışmakta rahatsız olacağı görülmüştür. Bu durum, yerel halkın Suriyeli mültecilerin emek
piyasasında başat bir rol oynamalarını arzulamadığını gözler önüne sermektedir.

Ayrımcılık
İstanbul Göç Araştırması'nın ayrımcılık başlığı altında Suriyeli mültecilerin yerel halk tarafından
hangi boyutta stigmatize edildikleri değerlendirilmiştir. Sonuçlar ankete katılan Suriyeli mültecilerin %60’a yakınının kendini dışlanmış hissetmediğini ve dışlanmış hissedenlerin ancak %18
olduğunu göstermektedir. Dışlanmışlık hissi kadınlarda, düşük gelirlilerde, gençlerde ve kendini
daha az dindar görenlerde daha fazladır (bkz. Şekil 5.1 ve 5.2). Buna rağmen çapraz analizler ve
nitel yöntemle elde edilen veriler Suriyeli mültecilerin ayrımcılığı çeşitli boyutlarda yaygın olarak
deneyimlediklerini göstermektedir. Suriyeli mültecilerin %65’inin evlerin kendilerine daha yüksek
bedellere kiralandığını düşünmesi, %59’unun Suriye’ye geri gönderilme kaygısı yaşaması (bkz.
Şekil 5.7) ve çalışanların yarısının emeğinin karşılığını alamadığını düşünmesi ayrımcılık deneyimlerinin açık göstergeleridir. Buna rağmen Türklerin Suriyeli mültecilere arkadaşça davrandığını düşünen %51’lik bir kesimin mevcut olduğu görülmektedir. Eğitim oranı düştükçe emeğinin
karşılığını alamadığını düşünenlerin oranının yükseldiği anlaşılmıştır. Bunda düşük eğitime sahip
olanların düşük statülü işlerde ve düşük ücretlere uzun saatler çalışmalarının etkili olduğu söylenebilir. Dikkat çekici diğer iki veri ise vatandaşlık istemeyenlerin %71’inin, başka Avrupa ülkelerine göçmek isteyenlerin %63’ünün emeğinin sömürüldüğünü düşünmeleridir. Bu durum Türkiye’de kalmak istemeyenlerin algısını yansıtabileceği gibi, düşük ücretlerin ve uzun süreli çalışma
saatlerinin Türkiye’ye gitme isteğinde önemli bir rol oynadığına da işaret olabilir.
Ayrımcılık deneyimlerini kurumlar bazında değerlendirdiğimizde katılımcıların %20’si kamu
kurumlarından hizmet alırken dışlandığını düşündüğünü belirtmiştir. En çok ayrımcılık deneyimi beyan edilen kurum ise %17’lik oranla Göç İdaresidir. Çocukların okullarda Türk arkadaşları
tarafından dışlandıklarını belirten %29’luk bir kesim de önemsenmelidir. Nitekim ayrımcılık
okulu terk etmeye ve çocuk işçiliğine giden bir kapı aralamaktadır. İstanbul emek piyasasında
yukarıda belirtilen %6,3 gibi tarım dışı çocuk işçiliğinin çok yüksek olması okullarda ayrımcılık
ile mücadele için ivedi önlemlerin alınmasını zorunlu hale getirmektedir. Mekânsal dağılıma
bakıldığında dışlanmanın en yaygın görüldüğü yerin %31 oranla mahalle, sonrasında ise %23
oranla toplu taşıma olduğu görülmektedir.
Suriyeli mültecilerin deneyimlerinin ötesinde Türk katılımcıların Suriyeli mültecilere karşı algılarının son derece olumsuz olması dışlanmanın farklı boyutlarda mevcut olduğunu teyit etmektedir (bkz. Şekil 5.8). İstanbul’daki Türk vatandaşlarının %72’lik bir kısmı Suriyeli mültecilerin nüfusundaki artışın Türk kültürünü olumsuz etkileyeceğini düşünmektedir. Katılımcıların
%58’i patronun Suriyeli olmasından rahatsız olduğunu yine aynı oranda bir kesim de Suriyeli
mültecilerle komşuluk yapmak istemediğini beyan etmiştir. Katılımcıların %56’sı Suriyeli mültecilerin Türk toplumuna etkisini çok olumsuz, %27’si de olumsuz olarak nitelendirmiştir.
İstanbul’daki Türk vatandaşları arasında Suriyeli mültecilerin farklı kültürlere sahip olması,
aşırı muhafazakâr olmaları, nüfuslarının çok hızlı arttığı, ülkelerini kurtarmak için savaşmadıkları, Türkiye’nin ekonomik olarak bu kadar nüfusu kaldıramayacağı, Türklerden daha çok
gezip eğlendikleri yaygın olarak dile getirilen ifadelerdir. Suriyeli mültecilerin güvenlik sorunu
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teşkil ettikleri, "görüntü kirliliği" oldukları, belirli bölgelerde yaşamaları gerektiği, mülteci olduklarını unuttukları gibi ifadeler Türk vatandaşları tarafından sıklıkla vurgulanmıştır. Suriyeli
mültecilerin Türk toplumuna ne tür katkı yapabilecekleri sorusuna verilen cevaplar yaygın bir
endişeyi yansıtmaktadır. Halkın %84’ü Suriyeli mültecilerin işlerini kaybetmelerine yol açacağından endişe ederken, %80’i ülkenin kaynakları üzerinde yük oldukları kanaatindedir. Bu
algılar derinlemesine görüşmelerde çok daha çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmıştır. Türk vatandaşları Suriyeli mültecilerin çokluğundan, kalabalıklarından, kadınları taciz ettiklerinden ve
kuralsızlıklarından bahsetmektedir. Suriyeli mülteciler Türk vatandaşlarının gözünde keskin
bir şekilde stigmatize edilmiş, etkileşimden kaçınılan insanlardır. Suriyeli mülteciler ile ilgili bu
algıların nereden geldiğini anlamak için yöneltilen sorulara verilen cevaplarda sosyal medya ve
televizyonun yanında kişisel gözlem ve tecrübeler gibi ifadelerin sıkça geçmesi, bu tutumların
sadece medya kaynaklı olmadığını göstermektedir.
Suriyeli mülteciler bu ayrımcılık deneyimlerine karşı çeşitli stratejiler geliştirmişlerdir. Bunlar
içinde yaygın olarak görülen tutum, kimliklerinin anlaşılmasını kolaylaştıran sembolleri kamusal alanda kullanmamaktır. Bu stratejiler kamusal alanda Türkçe bilmiyorsa konuşmamak ve
telefonlarına cevap vermemek, kılık kıyafet ve başörtülerini bağlama şeklini değiştirmek ve
ayrımcılığı anladığı durumda sessiz kalmak şeklinde ortaya çıkabilmektedir.

Mekân
Suriyeli nüfusun İstanbul’daki dağılımı, ekonomik ve kültürel yapısı ve İstanbul’daki sınıfsal
ve mekânsal farklılaşma ile ilişki içerisindedir. Büyük oranda düşük gelire sahip olan Suriyeli
mülteciler kiraların daha ucuz olduğu, çalışma imkânlarının daha fazla olduğu yerlerde yoğunlaşmışlardır. Bu nedenle Bağcılar, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy ve Sultanbeyli Suriyeli mülteci nüfusun en çok barındığı ilçelerdir. Yapılan görüşmelerde semt seçiminde kiraların
uygunluğunun yanında Suriyeli mültecilerin kendi aralarındaki sosyal bağlarının önem teşkil
ettiği görülmektedir. Yerleşim yerindeki ayrışma mültecilerin iş, eğitim, kültürel yaşam ve çeşitli sosyal imkânlara ulaşım açısından dezavantajlar yaratmakta ve mülteciler ile ev sahibi
toplum üyeleri arasında derin fiziki ve sosyal mesafeler oluşturabilmektedir. Suriyeli mültecilerin İstanbul’a geliş sebepleri arasında iş imkânları öne çıksa da akraba ve arkadaş çevresinin
İstanbul’da olması (%40) ve kendini güvende hissetme (%36) cevaplarının verilmesi de önemsenmelidir. İstanbul’un heterojen nüfusa sahip olması Suriyeli mültecilerin kendilerini daha
özgür ve güvende hissetmelerini sağlamaktadır. Gençlerin İstanbul’un daha kozmopolit ve
kalabalık mekânlarını tercih etmesi bununla ilgilidir. Ayrıca oturulan muhiti seçmede de (Şekil
6.1.) kira ve işyerine yakınlığa ek olarak kültürel ilişkilerin önemli rol oynadığı görülmektedir.
Suriyeli mültecilerin hukuki statüleri, geleceklerindeki belirsizliğin devam etmesi, çalışma koşulları ve gelir seviyeleri ve Türklerin Suriyeli mültecilerle ilgili algıları Türkiye’deki mekânsal ayrışmanın hızlı bir şekilde değişmeyeceğini, hatta uzun süre aynı kalacağına işaret etmektedir.
Bu ise Suriyeli mültecilerin gettolaşarak toplumdan daha da ayrışabileceklerini, bununla ilişkili olarak tepkisel bir diaspora kimliği geliştirebileceklerini göstermektedir. Dolayısıyla hukuki
statüdeki ve gelecekle ilgili belirsizlik sorunların birikmesine yol açmaktadır.
210

İstanbul Göç Araştırması 2020

Uyum
Türk vatandaşlarının Suriyeli mülteciler ile ilgili genel tutumu büyük oranda olumsuzdur. İstanbul Göç Araştırması'nın nicel kısmının bulgularına göre her 10 Türkiye vatandaşından ortalama
8’i Suriyeli mültecilerin topluma katkısı ve uyumu hakkında olumsuz fikirlere sahipken, sadece
biri Suriyeli mültecilerin İstanbul’a uyum sağlayabildiği kanaatindedir. Türkiye’de kalmaları halinde Suriyeli mültecilerle ev sahibi toplumun sorunsuz bir şekilde yaşayabileceğini düşünenlerin
oranı ise sadece %21’dir. Yukarıda da ifade edildiği gibi Türk vatandaşlarının büyük bir çoğunluğu
Suriyeli mültecilerin memleketlerine gönderilmesi gerektiğini düşünmektedir.
İstanbul Göç Araştırması bulgularına göre Suriyeli mültecilerin İstanbul’a uyum sağlayıp sağlayamadığı ile ilgili kanaatlerde temas seviyesi arttıkça olumsuz kanaatlerin azalma eğilimine
girdiği gözlemlenmiştir. Yaşadığı muhitte hemen hemen hiç Suriyeli olmayan kişilerin %82’si
Suriyeli mültecilerin İstanbul’a uyum sağlayamadığı görüşüne sahipken, bu oran Suriyeli yoğunluğu arttıkça %74’e kadar düşmektedir. Türk vatandaşlarına Suriyeli mültecilerin neden
uyum sağlayamadıkları sorulduğunda en büyük etken olarak kültür gösterilmiştir. Çalışmaya
katılanların %86’sı Suriyeli mültecilerin kültürel olarak ev sahibi toplumdan farklı olduğunu ve
bu sebeple İstanbul’a uyum sağlayamadığı kanaatindedir. Kültürel farklılığın ardından uyum
sağlamanın önündeki en büyük engel olarak %82’lik oranla Türkçe bilmemektir.
İstanbul Göç Araştırması’nın dikkat çekici bulgularından biri Suriyeli mültecilerin kendi uyumları ve ev sahibi toplumla ilişkileri hakkında Türk vatandaşlardan çok farklı görüşlere sahip
olmalarıdır. Suriyeli mültecilerin %59’u Türkiye’ye uyum sağladıkları kanaatindedir. Hiç uyum
sağlayamadığını düşünen Suriyeli mültecilerin oranı ise sadece %6’dır. Suriyeli mültecilere
uyum sağlamalarının önündeki en büyük engelin neler olduğu sorulduğunda en çok öne çıkan
üç engel Türkçe bilmemek (%44), medyada Suriyeli mülteciler hakkında çıkan olumsuz haberler (%43) ve iş imkânlarının dar olması (%41) şeklinde sıralanmaktadır. Yani Suriyeli mülteciler
açısından sosyoekonomik engeller (dil ve istihdam) ile ev sahibi toplumun olumsuz tavrı (medyadaki ayrımcı dil) Türkiye’ye uyum sağlamalarını zorlaştıran etkenlerdir.
İstanbul Göç Araştırması verilerine göre Suriyeli mültecilerin %40’ı gündelik hayatta Türkçe
konuşmaya çok ihtiyaç duyduğunu, %47’si ise biraz gerek duyduğunu beyan etmiştir. Bu cevaplardan anlaşıldığı kadarıyla Suriyeli mülteciler gettolaşma eğilimine rağmen, henüz getollaşmamışlar ve kısmen Türk vatandaşlarla temas halinde yaşamaktadırlar. Ancak bir “temas
içinde temassızlık” halinin söz konusu olduğunun ipuçları vardır. Suriyeli mültecilerin %61’inin
ya hiç Türk arkadaşı yoktur ya da çok az vardır. Ayrıca Suriyeli mültecilerin %65’i Türk komşularıyla ya hiç görüşmediklerini ya da çok az görüştüklerini söylemiştir. Neredeyse her 10 Suriyeliden 9’u Türkçe konuşmaya büyük oranda ihtiyaç duyarken, Suriyeli mültecilerin yaklaşık
üçte ikisinin ev sahibi toplumla teması ya hiç yoktur ya da son derece düşük seviyelerdedir.

Toplumsal Cinsiyet
İstanbul Göç Araştırması toplanan veriler analiz edilirken toplumsal cinsiyet her aşamada
dikkate alınmıştır. Son yıllarda göçün kadınsallaşması üzerine yapılan akademik çalışmalar,
göç sürecinden kadınların erkeklerden çok farklı ve olumsuz şekillerde etkilendiklerini ortaya
koymuştur. Bu tespitten hareketle İstanbul özelinde topladığımız verileri aktarırken kadınların
deneyimlerinin genel anlatıda kaybolmaması için kadınlara özgü ayrı bir analiz yapılmıştır.
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Nitel ve nicel analizler birlikte değerlendirildiğinde İstanbul’a göç kararında İstanbul’dan önce
yaşanan illerde kadınların dış görünüşlerine dayalı olarak yaşadıkları ayrımcılık ve cinsel taciz deneyimlerinin önemli payı olduğu görülmektedir. İstanbul içinde oturulacak muhit tercih
edilirken de bu tecrübeler belirleyici olmuştur. Çoğunluğu çalışmayan Suriyeli kadınlar bu mahallelerde kendilerini rahat ve evlerinde hissetmektedirler. Ancak Suriyeli kadınların %31’i Türk
komşularıyla hiç görüşmediğini, %37,9’u da çok az görüştüğünü belirtmiştir. Türk komşularıyla
çocukları aracılığıyla iletişim kuran ve görüşen %30’luk bir kesim vardır ve bu kesimin deneyimleri daha olumludur. Bu deneyimlere rağmen Suriyeli kadınların %77,8’inin uyum sağlamak
için Türkçe öğrenmek istemesi dikkate değerdir.
Bu iletişimsizlikte Türk kadınlarının önyargısı kadar Suriyeli kadınların Türkçe bilmemelerinin
de rolü vardır. Erkekler çalışma hayatında daha rahat Türkçe öğrenirken, kadınlar çalışmadıkları için ancak yakın çevreleri ile iletişim, televizyon ve sosyal medyadan Türkçe öğrenebilmektedirler. Bu kısıtlı imkânlar nedeniyle Suriyeli kadınların sadece %6,6’sı Türkçeyi iyi derecede
konuşup okumakta iken, erkeklerde bu oran %13’tür. Benzer şekilde konuşabilen ancak okuyup
yazamayanların oranı kadınlarda %15,4, erkeklerde ise %12,9’dur (bkz. Şekil 8.2). Ev içi iktisadi
faaliyetler ve eşlerinin izin vermemesi nedeniyle Türkçe kurslarına katılım da çok azdır (%16,7).
Bu nedenle Türkçe bilmeyen Suriyeli kadınlar semtlerinde kurdukları sosyal bağlar ile iletişim
kurmakta ve bu şekilde yalnızlık ve dışlanmayla baş edebilmektedir.
Türkçe bilme düzeyi, eğitim seviyesinde de kendini göstermektedir. Kadınların %11,7’si
okuryazar değilken bu oran erkeklerde %4,5’tir. Aynı şekilde kadınların %7,3’ü yükseköğretim
mezunu iken, erkeklerde bu oran %11,5’tir (bkz. Şekil 8.8). Suriyeli kadınların sadece %6,9’unun
okuryazar olduğu görülmektedir.
Ataerkil normlar ve ev içi iktisadi faaliyetler ve görece düşük eğitim düzeyi, Suriyeli kadınları göç süreciyle oluşan şartlarda daha olumsuz bir biçimde etkilemektedir. Benzer sebepler
sağlık ihtiyaçlarını erteleme, iş piyasasına dâhil olamama, katılmaları halinde de daha fazla sömürülme gibi sonuçlar doğurmaktadır. Çoğunluk, akraba ve arkadaşları ile ev ve park
buluşmaları dışında izole bir hayat yaşamaktadır. Kamusal alan deneyimi son derece kısıtlı
olan kadınlar, kültürel aktivitelere hemen hemen hiç katılmamıştır. Bu nedenle Türklerle en çok
karşılaştıkları ve dolayısıyla en çok ayrımcılık gördükleri yerler de mahalle, sokak ve toplu taşımadır. Sosyal hayatları ve Türkçe bilgileri kısıtlı olmasına rağmen kadınların %39,1’nin kendini
dışlanmış hissetmesi önemsenmelidir.
Elde edilen veriler çocuk ve kadın yoksulluğunun İstanbul özelinde yaygın ve yoksulluğun toplumsal cinsiyet ile ilişkili olduğuna işaret etmektedir. Ekonomik krizin de etkisiyle derinleşen
yoksullukla mücadelede kadınlar, kişisel ve kadınlara özgü temizlik malzemeleri kullanmama
gibi birtakım stratejiler geliştirmiştir. Bu tür önlemler kadın sağlığı için uzun vadeli riskler oluştururken, günlük öğün sayısını düşürme ve daha ucuz gıdalara yönelme ise hane halkı sağlığını
tehdit etmektedir. Ayrıca yoksulluktan dolayı çocukların eğitiminden feragat edilmesi ve çocukların çalıştırılması da çocuk yoksulluğuna işaret etmektedir.
Bu olumsuz deneyimlere ve zorluklara rağmen kadın mülteciler, Türkiye’de kadın olmayı olumlu değerlendirmektedir. Suriyeli kadınların bir kısmı Türkiye’de kadınların özgür olduğunu, sözlerinin ve fikirlerinin dikkate alındığını ve kız çocuklarının bu tür bir kültürde yetişmesinden
memnuniyet duyduklarını aktarmıştır. Ancak Suriyeli kadınlar kendi ataerkil kültürlerinden ve
Suriyeli erkeklerden dolayı Türk kadınlarının sahip olduğu bu hakları kendilerinin kullanamadıklarını beyan etmiştir. Kız çocuklarının üniversiteye kadar okumaları, kendi ayakları üzerinde
durmaları yaygın olarak arzu edilmiş, ancak çalışmaları konusundaki öncelik "ihtiyaçları ol212
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masına" bağlanmıştır. Eğitim almak geleneksel annelik görevini daha iyi icra etmelerini sağlayacak bir fayda olarak yorumlanmaktadır. Pek çok Suriyeli kadın Türkiye’de kadınların hem
evde hem dışarıda çalışmalarını büyük zorluk olarak nitelendirmiş ve üzüntülerini belirtmiştir.
Sonuç olarak Suriyeli mültecilerin sosyal sermayelerinin hâlâ kısıtlı olduğunu belirtmek yerinde olacaktır. Yapılan analizlerde Suriyeli mültecilerin kendi topluluk mensupları ile sosyal
bağlar kurabildikleri, yerel halk ile oluşturdukları sosyal köprülerin ve devlet kurumları ile temas eden sosyal ağlarının çok sınırlı olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumun Suriyeli mültecilerin
genel iyilik halini derinden etkilediği, fiziksel ve ruhsal sağlık sorunlarına yol açtığı ve bunlarla
baş etmelerini zorlaştırdığı anlaşılmaktadır. Yasal statülerinin belirsizliği, dil sorunları ortaya çıkan ve yasal statülerine bağlı olarak yaşanan ehliyet kayıpları, ayrımcılık deneyimleri ve
kısıtlı sosyal sermayeleri Suriyeli mültecileri ağır şartlarda düşük ücretlere çalışmak zorunda
bırakmaktadır. Bu durum ise ev sahibi toplumdaki olumsuz Suriyeli algısını pekiştirmekte ve
daha fazla ayrımcılığa sebebiyet vermektedir.

Afganistanlı, Özbekistanlı ve Afrika Ülkelerinden Gelen Göçmenler
Afrika ülkelerinden gelen göçmenler Türkiye’de kırılganlığı en yüksek olan göçmen gruptur.
Yoğun bir şekilde ırkçı ve ayrımcı davranışlara maruz kalmakta, emek sömürüsüyle karşılaşmaktadırlar. Sağlık hizmetlerine ulaşmada büyük sıkıntı yaşamaktadırlar. Çok sayıda siyahi
göçmen kadın cinsel taciz ve istismara uğramaktadır. Kötü barınma koşulları, gıda sıkıntısı,
çocukların eğitim alamaması, misafir toplum ile ilişki kurulamaması yaygın görülen durumlardır. Afrikalı göçmenlerin çoğunluğu düzensiz göçmen statüsünde olduğundan haklarını yasal
olarak arayamamaktadırlar. En kritik ihtiyaçlar arasında sağlık hizmeti ve çocukların eğitimi öne çıkmaktadır. Bulaşıcı hastalıkların toplum sağlığını da tehdit etmesi sebebiyle sağlık
hizmetinin Afrika ülkelerinden gelen göçmenlere ve diğer göçmen gruplara daha ulaşılabilir
şekilde verilmesi önemlidir. Ayrımcılık ve ırkçılıkla mücadelede toplumu bilgilendirme, göçmenlerin haklarını koruyucu yaklaşım ve politikaların geliştirilmesi yine Afrika ülkelerinden gelen
göçmenler özelinde ivediliği olan konulardır.
Afganistanlı göçmenlerin temelde üç grup olduğu söylenebilir. İlk grup görece refah seviyesi
yüksek olan ve eğitim almak için gelen gruptur. Kayıtlı bir statüye sahip olan bu göçmen grubu sağlık, eğitim gibi temel hizmetlere ulaşmakta sorun yaşamamaktadır. Bir kısmı ayrımcılıktan şikâyet etmekle birlikte, çoğunluğu Türkiye’de bulunmaktan memnundur. İkinci grup
mülteci statüsü elde etmek için bekleyenlerdir. Bu grup üyeleri mülteci başvurusu yaptıktan
sonra belirli yerlerde ikamete tabi tutulmaktadır. Fakat bu süreç uzun sürdüğünden genellikle
iş piyasasına girememektedirler. Bu ise onları büyük şehirlere yönlendirmektedir. Dolayısıyla
kayıtsız oldukları şehirlerde diğer kayıtsız göçmenlerin yaşadıkları sorunları tecrübe edebilmektedirler. Afganistanlı göçmenler arasında en büyük grubu oluşturanlar ise kayıtlı olmayan,
büyük çoğunluğu Avrupa’ya geçmek için İstanbul’a gelen, bir kısmı da Türkiye’yi hedef olarak
belirleyenlerdir. Düzensiz Afganistanlı göçmenlerin çoğunluğu zor ekonomik şartlar altında
çalışmakta, ağır denilebilecek işler yapmakta ve hiçbir kurumsal desteğe ve somut bir gelecek
perspektifine sahip olamamaktadırlar. Sağlık ve eğitim hizmetlerine ulaşamamakta, istihdam piyasasına ancak güvencesiz olarak girebilmektedirler.
Afganistanlı göçmenler özelinde bir diğer öne çıkan konu kadınların çalışma hayatına, eğitim
ve dernek faaliyetlerine nadiren katılmasıdır. Bu yüzden Türkiye’ye uyumları zayıf görünmektedir. Dolayısıyla Afganistanlı kadınları güçlendirici faaliyetler ve eğitimler yapılabilir. Afganistanlı göçmenler genellikle eğitim seviyeleri ve mesleki becerileri çok düşük, vasıfsız ve genç
kişilerden oluşmaktadır. Genç olmaları sebebiyle birtakım mesleki beceriler kazanmaya açık
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olan Afganistanlı göçmenlere mesleki eğitimler verilerek nitelikli işgücüne katılmaları desteklenebilir.
Genellikle para biriktirip memlekete göndermek ve en nihayetinde ülkelerine dönmek amacıyla Türkiye’ye gelen Özbekistanlı erkekler ve kadınlar, Afrika ülkelerinden gelen göçmenlere
ve Afganistanlı göçmenlere göre farklı tecrübelere sahiptirler. Özbekistanlı göçmenler Türkler
tarafından daha iyi karşılanmakta, ev içi işlerde veya hizmet sektöründe istihdam edildikleri,
daha kolay Türkçe öğrendikleri, etnik ve kültürel olarak daha yakın bulundukları için daha az
ayrımcılığa uğramakta, daha uygun şartlarda çalıştırılmaktadırlar. Yine de Özbekistanlıların
emek sömürüsüne maruz kaldıkları tespiti yapılabilir.
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