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ÖNSÖZ 

Bilindiği gibi tarihin en derinlerine kadar indiğimizde insanlığın sürekli 

bir göç halinde olduğunu görmekteyiz. Temelde bu durum insanların 

hayatlarını güzelleştirme amacını taşısa da bazen gönüllü, bazen de 

zorunlu sebeplerden dolayı olabilmektedir. Fakat her ne sebeple olsun 

göç eden de, göç alan bölgedeki insanların da hayatlarının bir şekilde 

değişime uğradığı açıktır. Bu değişimin daha detaylı bir şekilde 

etraflıca tespit edilebilmesi amacıyla bu kitap meydana gelmiş, 

eğitimde müziğe, din alanında coğrafyaya kadar çok farklı alanlardan 

çok farklı pozisyonlarda çalışan eğitimcilerin yazar olarak yer aldığı ve 

literatüre katkı sağlayacak bir eser ortaya çıkmıştır. Keyifle ve ilgiyle 

okunması dileğiyle... 

Editör 

Dr. Öğretim Üyesi Sinan SCHREGLMANN 
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GİRİŞ 

 

Günümüz toplumlarını derinden etkileyerek değişim ve dönüşümlerin 

temel bir mekanizması haline gelen göç, kavram olarak Latince migrareden 

türemiştir ve oturulan, ikamet edilen yerin değişimi, yeni yerleşim yerinde 

sürekli ya da geçici süreli olarak kalmak anlamına gelir (Akyıldız, 2016: 127). 

Geniş bir anlam ifade eden disiplinler arası bir kavram olan göç, coğrafyaya ve 

uluslararası yaklaşıma göre çeşitli tanımlamalara sahiptir. Uluslararası Göç 

Örgütü (IOM=International Migration of Organization)’ne göre kesin bir 

tanımlaması olmayan göç, genel bir ifadeyle; uluslararası sınır geçişleri halinde 

ve ya ülke sınırları içerisinde bir insan veya insan gurubunun hareketi şeklinde 

tasvir edilmiştir (IOM, 2022). Bununla birlikte göç; mesafesi, türü, yapılış 

amacı fark etmeksizin insanların gerçekleştirdiği her türlü hareketliliği kast 

eden bir nüfus hareketi olarak değerlendirilebilir (Göker, 2017; Perruchoud ve 

Redpath-Cross, 2011: 62-63). 

Miller ve Castles (1998)’ a göre içinde bulunduğumuz çağ göçler çağıdır. 

Önceleri göç hareketi daha çok coğrafi koşullar, iklimsel etkenler, doğal afetler, 

açlık, kıtlık, savaş gibi nedenlerden kaynaklanırken çağımızda bu sebepler 

yerini endüstrileşme, eğitim, sosyal, kültürel, dini, ekonomik, politik vb. 

sebeplere bırakmıştır. (Akıncı; Nergiz; Gedik, 2015). Bir diğer ifadeyle gönüllü 

göçler daha iyi yaşamak, çalışma koşullarına ulaşmak güvenlikten istikrara 

kadar imkânlardan olabildiğince faydalanmak amacını güderken zorunlu göçler 

ise savaş, çatışma vb. şiddeti içerisinde barındıran durumlardan ekonomik 

buhranlara kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan, insanların yaşam hakkı ve 

mutluluğunu tehdit eden tüm unsurların ve zorlamaların bir sonucu olarak 

gerçekleşir (Sarıkaya, 2018: 241).  

  Yakın zamanda yaşanan Arap Baharı olarak nitelendirilen halk 

hareketinin savaşla sonuçlanması kitlelerin göçüne yol açmış milyonlarca insan 

mülteci, sığınmacı ve göçmen durumuna düşmüştür. Tunus’ta 2010 yılında 

başlayan rejim karşıtı hareketlerin 2011 yılında Suriye’ye de sıçramasıyla 

ülkede iç karışıklıklar çatışmalara dönüşmüş, ülkedeki kaos ortamı Rusya, 

Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerin taraf olmasıyla boyut değiştirmiş ve 
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hareketler etkisini devam ettirerek bir savaş halini almıştır. Savaştan en çok 

etkilenenler özellikle çocuklar olmak üzere sivillerdir. Ülke içinde yaşanan 

çatışma binlerce sivilin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açmıştır. 

Yaşayanlar ise ülke içinde giderek kötüleşen şartlar nedeniyle birçok asgari 

ihtiyacını karşılayamamış kitleler halinde göçe zorlanmıştır (Aykut, 2019: 25). 

Suriye’de 2011 yılından başlayarak devam eden iç çatışmaların nihai bir sonucu 

olarak yoğun bir kitlesel göç oluşmuş sınır komşusu olan Türkiye ise binlerce 

geçici koruma altındaki bireyleri barındıran ülke konumuna gelmiştir (Yüce ve 

Doğa2022: 156). 

1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi hükümlerine göre Türkiye sadece 

Avrupa ülkelerinden zulüm korkusuyla kaçan kişileri mülteci statüsünde kabul 

edeceğini bildirmiş fakat sığınmak isteyen Suriyeli vatandaşlara ‘’Açık Kapı’’ 

politikası uygulayarak hiçbir Suriyeli vatandaşı geri göndermemiş onlara 

‘’Geçici Koruma Statüsü’’ vererek ülkeye kabul etmiştir. Türkiye 2011 yılına 

kadar en çok göç alan ülkeler içerisinde ilk on ülke içerisinde bile yer almazken 

Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği (UNCHR) verileri göstermektedir ki 

2016 yılı itibariyle en çok sığınmacı kabul eden ülkeler içinde birinci sırada 

yerini almıştır. Suriye’ de devam eden çatışmalar nedeniyle sığınmacı sayısı da 

her geçen gün artmış yaşanan savaş ve şiddetin sona ermemesi Türkiye’ye 

yönelik aralıksız bir göç akışı oluşturarak yerleşen sığınmacı oranını 

azımsanmayacak boyutlara taşımıştır. Korunma talep eden sığınmacı sayısının 

ve sığınma süresinin tahmin edilenin ötesinde gerçekleşmesi, sürecin büyük bir 

belirsizlik içine girmesine sebebiyet vermiş bu durumda sorunun eğitim 

boyutunun daha fazla ön planda tutulmasını zorunlu kılmıştır (Yavaş, 2022). 

Devam eden savaş ve istikrarsızlık, Suriyeli sığınmacıların uzun süre 

Türkiye’de kalacaklarının bir işaretçisi durumundadır (UNHCR, 2015; 

Theirworld ve A World at School, 2015; HRW, 2015; Erdoğan, 2015; Kanat ve 

Üstün, 2015). Güncel verilere bakıldığı zaman ön görülen göç akışıyla beraber 

sığınmacı sayısı 3.763.565’ i bulmuştur (Göç İdaresi Başkanlığı [GİB], 2022). 

Akdeniz (2018)’e göre günümüzde tüm toplumu yakından ilgilendiren 

mültecilerin en önemli sorunu beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçlar değil 

aynı zamanda kaliteli bir eğitimdir. Bu durum hem kaynak ülke hem sığınılan 

ülke açısından son derece önemli ve zaruridir. Eğitim göçün beraberinde 

getirdiği dezavantajların minimuma indirilmesi ya da tümüyle ortadan 
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kaldırılması için gerekli olduğu kadar kişi başına düşen gelir, sağlık ve çevre 

bilincini yükseltmesi, eşitsizliği azaltarak suç oranını düşürmesi, siyasi istikrara 

ve demokrasinin gelişmesine katkısı nedeniyle de ihmali düşünülemeyecek 

kadar önemli bir devlet görevidir (Kara ve Tüysüzler, 2017).  Türkiye’nin hem 

kendi ilgili anayasasında hem de tarafı olduğu uluslararası anlaşmalar 

gereğince eğitim bir haktır. Söz konusu haklar Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 

2. Maddesinde de şu şekilde ifadelendirilmiştir: Taraf Devletler, bu sözleşmede 

yazılı olan hakları kendi yetkileri altında bulunan her çocuğa, kendilerinin, ana–

babalarının veya yasal vasilerinin sahip oldukları, ırk, renk, cinsiyet, dil, siyasal 

ya da başka düşünceler, ulusal, etnik ve sosyal köken, mülkiyet, sakatlık, doğuş 

ve diğer statüler nedeniyle hiçbir ayrım gözetmeksizin tanır ve taahhüt ederler 

(UNICEF, 2013). 

 Buna ilaveten Türkiye’de, Çocuk Koruma Kanununda yer verdiği 5395 

sayılı hükümle de mensup olduğu milliyet ne olursa olsun her çocuğun 

korumadan faydalanabileceğini belirtmiş, eğitim hakkını yasallaştırmıştır. 

Dolayısıyla eğitim vermek, eğitime ulaşılırlığı sağlamak göçmen kabul eden 

devletler için zaruridir. Bu zaruret Türkiye içinde bağlayıcıdır. Taraf olduğu 

uluslararası anlaşmalar ve sahip olduğu anayasa çerçevesinde hukuki normların 

işletilmesi açısından olduğu kadar coğrafi, kültürel, tarihi bağların mevcudiyeti, 

insaniyetin bir gereği olarak ta Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı Suriyelilere 

eğitim hizmeti vermesi bir zorunluluk arz etmektedir. Ayrıca sığınma sürecinin 

sağlıklı işletilmesi ve sürdürülebilir nitelik kazanması da buna bağlıdır (Seydi, 

2014:270). Göçmenlerin geldikleri ülkeye uyum ve entegrasyonları, birey ve 

toplumların yaşam kalitesinin arttırılması eğitimle mümkündür. Eğitim 

çağındaki Suriyeli mültecilerin, okul öncesinden başlayarak yükseköğretime 

kadar okullaşmaları ve başarılı olmaları göçün beraberinde getirdiği pek çok 

sorunun da çözümüne katkı sağlayacaktır (Güngör ve Soysal, 2021). Eğitim her 

birey için temel insani bir ihtiyaçtır. Bu nedenle eğitim, geliştirilmesi gereken 

en önemli politika alanlarının başında gelmektedir (Sarıgöz, 2020). Kara ve 

Tüysüzler’e göre (2017) göçmenler için eğitim politikaları sadece eğitim 

olanaklarına ulaşmakla bitmeyip eğitim sürecinin devamlılığından sosyal 

entegrasyonun sağlanması, yaşamları açısından iyi bir gelecek fırsatlarına 

ulaşmalarına kadar tüm eğitim politikalarının sonuçlarının değerlendirilmesi 

amaçlanmalıdır. Göç her alan bakımından iyi yönetilmesi gereken bir süreçtir. 
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Bu bağlamda güçlü ve kapsamlı göç yönetimleri, ülkelerin içinde bulunduğu 

problemleri ve belirsizlikleri aşmalarını sağlayarak verimli alanların 

oluşmasında önemli işlev görür. 

Türkiye’de doğup büyüyerek eğitim çağına yaklaşan pek çok Suriyeli 

çocuk olduğu gibi hali hazırda eğitimin çeşitli basamaklarında yer alan öğrenci 

kitlesinin yanında eğitimini yarıda keserek ülkeye giriş yapmış olan yüz 

binlerce öğrenci nüfusunun var olduğu bilinmektedir. 

 Suriyeli öğrencilerin eğitim ihtiyaçları karşısında eğitim politikalarına 

da önemli görevler düşmüş çok boyutlu eğitim sorunsalına başlarda kısa vadeli 

çözümler üretilirken ilerleyen zamanlarda uzun vadeli politikalara geçilmiştir. 

İlk etapta izlenen politikalar, Suriyelilerin yakın bir zaman sonra geri 

dönecekleri varsayımı üzerinden geliştirilmeye çalışılmış ve kısa vadeli 

politikalar oluşturularak sadece kamp içindeki Suriyeli çocuklara yönelik 

hazırlanmıştır. Daha net bir ifadeyle MEB’in 2012 yılında kısa vadeli olarak 

hazırladığı politikayla Suriyelilere Türkçe öğretmek hedeflenmemiş Suriye’nin 

kendi Arapça müfredat eğitimleri desteklenmiştir (Emin, 2016: 12). 

    

Suriyeli sığınmacılar ile ilgili yapılan araştırmalar ve hazırlanan raporlar 

da göstermektedir ki 2011 yılından itibaren Türkiye’ ye gelen Suriyeli göçmen 

akışı her geçen gün artarak devam etmekle beraber Suriye’de ki savaş, iç 

karışıklar ve şiddet ortamının da sürüyor olması Suriyeli göçmenlerin 

Türkiye’de daha uzun süreli kalacağının bir habercisidir (UNHCR, 2015).  

İlgili raporlar ve mevcut durumun daha iyi anlaşılmasına paralel olarak 

Suriyeli çocukların eğitimine yönelik uzun vadeli politikalar düşünülmüş ve 

uygulamaya konulmuştur. Bununla birlikte Suriyeli sığınmacıları kabul eden 

diğer ülkelere nazaran en fazla sığınmacı nüfusunu barındıran Türkiye’de 

sığınmacılara yönelik sağlam bir eğitim politikasının oluşturulup 

yaygınlaştırılması ve sistemli bir bütünlük içerisine oturtulması için bu alanda 

yapılacak araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Eğitimde mevcut sorunlarının 

belirlenmesi, çözüm yollarının geliştirilmesi ve sorunların en aza indirilerek 

beklentilerin karşılanması açısından uygun politikaların ve uygulamaların 

üretilmesi büyük önem taşımaktadır (Dolapçıoğlu & Bolat, 2021). Bu nedenle 

araştırmacılar sığınmacı, mülteci gibi konulara odaklanarak sorun ve 
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çözümlerin tespiti noktasında pek çok çalışma yapmış literatüre katkıda 

bulunmuşlardır. Bu alanda yapılan çalışmaların fazlalığı ise araştırmalara 

bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşarak sonuçların ortak bir potada işlenerek 

değerlendirilmesini gereklilik haline getirmiştir.  

Bu çalışmada ilgili alan yazın çerçevesinde Suriyeli öğrencilerin 

eğitiminde karşılaşılan sorunlar ve bu sorunlar karşısında geliştirilen devlet 

politikaları ve uygulanan çözümler ele alınmıştır. Elde edilen bulguların 

değerlendirilmesi yoluyla konuya bütüncül bir bakış açısı ile yaklaşılmaya 

çalışılmıştır. Sığınmacı ve mültecilerin eğitimde karşılaşılan sorun ve 

ihtiyaçlarının analiz edilmesi neticesinde bu alandaki yaşanan eksik ve 

ihtiyaçların tespit edilmesine gayret edilmiştir. 

Araştırmanın Amacı ve Önemi 

2011 yılından itibaren on yılı bulan süre zarfı içerisinde ülkemizde 

bulunan Suriyelilerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasından sosyal uyumlarına 

kadar farklı alanlarda politikalar geliştirilip uygulanmaktadır. Bu politikaların 

odağını ise eğitim oluşturmaktadır. Söz konusu hedef kitle göçmenler olunca 

eğitim çok daha farklı misyonlar edinmektedir. Her şeyden önce nitelikli bir 

eğitim, Suriyeli gençlerin kendilerini bekleyen geleceğe hazırlanmalarını ve 

kaliteli yaşama ulaşmalarını sağlayacak öncül unsurdur. Nitekim eğitim 

aracılığıyla Suriyelilerin yeni yaşam kurdukları bu coğrafyada ülkenin sosyal, 

kültürel, iktisadi ortamına daha fazla katılması için ihtiyaç duyduğu imkânlara 

ulaşması eğitimle mümkün olacaktır. Suriye’de devam eden şiddetin sona 

ermesi ve ülkenin esenliğe kavuşması halinde yeniden inşa edilmesi ihtiyacını 

karşılayacak nitelikli insan gücünün yetişmesi Türkiye’nin sağlayacağı eğitim 

fırsatlarıyla olanaklı görünmektedir. Bu nedenle Türkiye, Suriyeli öğrencilerin 

okullaşması ve eğitimi için hem nitelik hem nicelik açısından eğitimde kalite, 

verimlilik, işlevsellik ve eşitlik odağında yoğun bir çaba içerisindedir. 

Önümüzdeki yıllarda Suriyeli öğrenci nüfusunun eğitiminin tamamen devlet 

okulları bünyesine dâhil edilerek sürdürülmesi düşünülmektedir. Bu nedenle 

Suriyeli çocukların her basamaktaki devlet okullarına erişmesi ve nitelikli 

eğitim süreçlerinden yeteri kadar hizmet alması için bu doğrultuda 

oluşturulacak işlevsel politikalara ihtiyaç duyulmaktadır. Sorunların yerinde, 
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zamanında tüm boyutlarıyla doğru tespit edilmesi oluşturulacak eğitim 

politikalarını da etkileyecektir. 

 Türkiye’de hali hazırda sayısı 18 milyonu bulan öğrenci nüfusu temel 

eğitim basamaklarında yer alırken bir buçuk milyonun üzerinde bir nüfusta 

Suriyelilerin ülkeye göçüyle eklenmiştir. Dolayısıyla Suriyeliler ile birlikte 

artan bu nüfusun eğitimi meselesi Türkiye’nin üzerinde durması ve politika 

geliştirmesi gereken konuların başında gelmektedir. Yapılan araştırmalar 

eğitim sorunlarının ve çözümlerinin tespiti noktasında kilit bir öneme sahiptir. 

Bütüncül bir bakış açısıyla tespit edilen mevcut sorunların ve çözümlerin analiz 

edilerek değerlendirilmesi eğitim politikalarının geliştirilmesine olumlu 

anlamda katkı sunacaktır. Bu nedenle yapılan çalışma bahsedilen bakış açısını 

sağlaması açısından önemlidir.  

Literatüre katkı sunması beklenen bu araştırmanın genel amacı, 

ülkesindeki savaş ve şiddet ortamından kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeli 

çocukların eğitim ihtiyaç ve problemleri bağlamında eğitim sorunlarının neler 

olduğunun tespit edilmesidir. Tespit edilen sorunlar ve bu sorunların çözümleri 

konusunda ne tür politikalar uygulandığı ve bu politikaların etkilerinin ve 

eksiklerinin neler olduğunu ortaya çıkarılması araştırmanın alt amacı olarak 

ifade edilebilir.  

Araştırmada cevapları aranan alt problemler aşağıdaki gibidir. 

 Türkiye’de Suriyeli öğrencilerin eğitimiyle ilgili genel sorunlar 

nelerdir? 

 Yaşanan sorunlar bağlamında hangi eğitim politikaları 

uygulanmıştır?  

 Mevcut sorunların çözümü için neler önerilmektedir? 

 

 

 

 

YÖNTEM  
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Araştırma Modeli 

Bu araştırmada, ilk ve orta öğretim kademesinde yer alan Suriyeli 

öğrencilerin eğitim sorunları ve bu sorunlar karşısında geliştirilen eğitim 

politikalarına dair yapılan çalışmaların incelenmesi amacıyla nitel araştırma 

desenlerinden doküman analizi tekniğinden faydalanılmıştır. Doküman tekniği, 

amaçlanan konular ile durumlar hakkında bilgiye ulaşmak amacıyla yazılı 

kaynakların taranarak incelenmesi ve analiz edilmesi olarak tanımlanmaktadır. 

Araştırmanın amacı ve problemi doğrultusunda hangi dokümanların ele 

alınması gerektiği belirlenip netleştirilir (Şimşek ve Yıldırım, 2011).  

SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNDE 

KARŞILAŞILAN EĞİTİM PROBLEMLERİNE GENEL BİR 

BAKIŞ 

Eğitim tüm yaşam alanlarında bireyleri yapılandıran ve şekillendiren 

temel mekanizmadır. Eğitim ve öğretimin planlı ve programlı yapıldığı birimler 

olarak okullar, sosyalleşme becerilerinin kazanıldığı, kuralların öğrenildiği, 

bilişsel, sosyal, fiziksel özelliklerin geliştirildiği özellikle göçmen bireylerin 

içinde yer aldığı toplumun tüm unsurlarına dâhil olma fırsatlarına eriştiği temel 

kurumlardır (Sabah, 2007; Boyden, 2009). Şeker ve Aslan’a göre (2014) 

mülteci öğrencilerin dâhil oldukları okul ortamının olumlu özelliklere sahip 

olması öğrencinin aidiyet duygusunu güçlendirir, uyumunu kolaylaştırır ve 

akademik başarısını artırır öte yandan olumsuz okul iklimi ise öğrencide 

yabancılaşma duygusunu artırarak okuldan uzaklaşmalara sebebiyet verir. 

Yaşadıkları ve karşılaştıkları çok boyutlu kaos, şiddet, belirsizlik, 

yetersizlik ve yoksulluk gibi sebeplerle çoklu travma yaşayan mülteci 

öğrenciler eğitim alanında da farklı sorunlarla mücadele etmek durumundadır. 

Bu sorunlar aynı zamanda ev sahibi ülkenin de eğitim sistemini sekteye 

uğratarak baş edilmesi gereken problem çeşitliliğine yol açar. Göç akışı devam 

ettikçe ülkede mülteci öğrencilerle ilgili sorunların da artması kaçınılmaz 

olacaktır. Genel olarak bilişsel, duyuşsal, sosyo-kültürel, ailesel, dilsel ve 

yapısal sorunlar sığınmacı statüsünde yer alan göçmen öğrencilerin karşılaştığı 

eğitim sorunlarının kaynağını oluşturan faktörlerdir. (Sarıer, 2020).  Göçle 

beraber özellikle sınıf mevcutlarındaki artış eğitim sistemini somut bir şekilde 
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doğrudan etkilemektedir.  Millî Eğitim Bakanlığı [MEB], 2011) verilerine göre 

34.000 Suriyeli öğrenci eğitim sistemine dâhil olmuşken Ocak 2022 tarihi 

itibarıyla bu sayı 730.806’yı bulmuştur (MEB, 2022).  Ülkemizde sınıfların 

kalabalık olmasıyla beraber eğitim sisteminden kaynaklanan sorunlar olduğu 

gibi sığınmacı statüsünde bulunan öğrencilerin özel durumundan kaynaklı 

sorunlarda önem arz etmektedir (Şeker ve Aslan, 2014). 

Ülkemizde yapılan çalışmalar mülteci öğrencilerin eğitim sürecinde 

karşılaşılan olumsuzlukların çeşitlilik içerdiğini göstermektedir.  Bu çerçevede 

dil yetersizliğiyle beraber iletişim sorunları, bulundukları okul ve çevreye uyum 

sağlayamama, eğitim olanaklarına ulaşamama,  mültecilere yönelik olumsuz 

algı ve dışlanma, düşük akademik başarı, çeşitli sebeplerle okulu terk etme, 

velinin eğitime ilgisiz kalması, okullarda ki fiziki alt yapı ve sınıf ortamlarının 

yetersizliği, öğretmenlerin donanımlarının istenen düzeyde olmaması, materyal 

eksikliği, eğitim sisteminden kaynaklı çeşitli problemlerin varlığı gibi sorunlara 

dikkat çekilmiştir (Biçer ve Özaltun, 2020; Sarıer, 2020;  Sözer ve Işıker, 2020;  

Şahin ve Şener, 2019; Emin, 2018;  Aykın, 2017; Sarıgöz, 2012; Biçer ve Kılıç, 

2017; Gözübüyük ve Tamer, 2017; Tanrıkulu, 2017;  Yavuz ve Mızrak, 2016; 

Yıldırımalp, İslamoğlu ve İyem,  2017).  

 

Dil ve İletişim Sorunları  

Bu sorunların başında temel dil becerilerinde yaşanan problemlerin ilk 

sıralarda yer aldığını söylemek mümkündür. Temel dil becerilerinden kaynaklı 

sorunlar öğrencilerin farklı derslerdeki başarılarını olumsuz etkileyip öğrenme 

ve anlama eylemlerini güçleştirirken eğitimciler açısından ise sınıf yönetimi ve 

bilgilerin aktarılmasını zorlaştırarak akademik başarıyı engellemektedir (Biçer, 

Özaltun, 2020; Demir ve Okşar, 2018). 

Şahin ve Şener (2019) yaptıkları çalışmaları neticesinde Suriyeli 

öğrencilerin Türkçe dil yeterliliklerinin az olduğunu, bu durumun okulda 

yaşıtlarıyla iletişim kurmalarını engellediğini, öğretmen ve okul yöneticileri ile 

olan iletişimlerinde olumsuzluklara yol açtığını, okula devam etmeyi istememe, 

sıkça devamsızlık yapma, okul uyum sağlayamama, akademik başarısızlık ve 

okulu terk etme gibi beraberinde gelen birçok problemi yaşadıklarını 



FARKLI AÇILARLA GÖÇ | 10 

 

belirtmişlerdir. Emin (2018), çalışmasında da benzer bulgular yer almaktadır.  

Suriyeli öğrencilerin yaşadıkları sorunların başında dil sorununun geldiğini, 

bununla beraber Suriyeli öğrencilerin akademik başarılarının genel anlamda 

düşük olduğunu, sınıf düzeyleri ile yaş uyumsuzluğunun bulunduğunu, eğitime 

erişimde engellerle karşılaştıklarını, okulda olumsuz ön yargı ve tutumların 

olması, yetersiz rehberlik gibi pek çok sebeple okulu terk etme ve devamsızlık 

yapma durumlarının yaşandığını belirtmiştir. Yurdakul ve Tok (2018), dil 

öğrenme konusunda isteksizlik ve buna bağlı olarak sınıfta motivasyon 

eksikliği, agresif tutum gibi tespitlere yer verirken İnsan Hakları İzleme Örgütü 

(2015), dil problemleri ile birlikte kendilerini ifade edememe, konuşmada 

zorluk çekme, dil öğrenme güçlüğü yaşama, kelimeleri telaffuz edememe, sesli 

harfleri kullanmama, okulda öğretmen ve öğrencilerle iletişim kuramayıp 

kendini dışlanmış hissetme gibi problemlere dikkat çekmiştir. 

Biçer ve Özaltun’ a göre (2020) Türkiye, Suriyelilerin göç ettikleri 

komşu ülkeler içerisinde ana dil farklılığından dolayı iletişim problemlerinin en 

fazla yaşandığı ülke konumundadır. Eğitim ortamında öğrencilerin 

eğitimcilerle iletişimlerinde dil problemi kendini belirgin bir şekilde 

göstermektedir. Bu durum da Suriyeli öğrencilerle yeterince iletişim 

kurulamaması ve sosyal yakınlığın zorlaşmasıyla sonuçlanmaktadır. 

Uyum ve Entegrasyon Sorunları 

 Toplumsal uyumun oluşmasında en önemli işlev eğitime düşmektedir. 

Şahsın, bir dışlanma ve ayrımcılık olmaksızın ve ait olduğu kültürü koruyarak, 

içinde bulunduğu kültürel yapıya dahil olma süreci oldukça zorlayıcıdır (Sarıer, 

2020). Eğitim ortamında öğrencilerin yaşadığı durum bu şekilde tanımlanabilir 

(Demir, 2019). Mülteci öğrenciler farklı etnik, kültürel yapıları sebebiyle gerek 

sosyal alanda gerek eğitim ortamlarında sosyal çevrelerine, topluluğa ve okula 

uyumda zorlanmaktadırlar (Şimşir ve Dilmaç, 2018). Göçmen öğrencilerde 

karşılaşılan sosyal problemlerden bazıları; kurallara itaatsizlik, dışlanma, Türk 

öğrencilerle kaynaşamayıp yabancı uyruklu öğrencilerle arkadaşlık kurma, 

kavga ve şiddettir. Derslere aktif katılım gösterememe, velilerin öğrencilerle 

yeterince ilgilenmemesi, farklı yaş grupları ile aynı sınıfta eğitim alma (Sözer, 

Işıker, 2021; Kardeş ve Akman, 2018; Aykırı, 2017), bu öğrencilere özel 

birleştirilmiş sınıflarda eğitim verilmesi (Dinler ve Hacıfazlıoğlu, 2020) 
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yabancı öğrencilerin kendi kültürlerine bağlılıklarından ve kültürel öğrenmeyi 

asimilasyon olarak algıladıkları için kültürel öğrenme konusunda olumsuz 

tutum göstermeleri  (İşcan, Karagöz ve Konyar, 2017; Tanrıkulu, 2017), 

sosyalleşme düzeylerinde yetersizlik, kurallara uymama eğilimi göstermeyle 

birlikte şiddete başvurma, akran zorbalığı davranışları sergileme, dışlanmanın 

da getirdiği bir sonuç olarak kendi aralarında gruplaşma, gettolaşma (Sarıer, 

2020) gibi sosyo kültürel sorunlar bildirilmiştir. 

Bilişsel Öğrenme Sorunları 

Sığınmacı/ mülteci öğrencilerin akademik başarılarını düşüren en önemli 

sebep, pek çok travma deneyimini bir arada yaşayarak çoklu dezavantajlı 

gruplardan biri haline gelmeleri, deneyimledikleri ya da tanık oldukları savaş 

şiddet gibi olumsuz yaşantıları, öğrencilerin bilişsel gelişimlerini olumsuz 

etkilemesidir (Şimşir ve Dilmaç, 2018).  Şeker ve Aslan (2013), mülteci/ 

sığınmacı bireylerin anksiyete, odaklanma sorunu, kimseye güven 

duymamama, travma sonrası stres bozukluğu gibi olumsuz yaşantılar geçirmiş 

hassas guruplar olduklarına dikkat çekmiştir. Bu olumsuz yaşantılarla bağlantılı 

olarak derslere ilgi göstermeme, derse aktif katılım sağlamama, ödev yapmama, 

okuldan sıkılma, okula devam etmeme, öğrenilmiş çaresizlik duygu durumu 

sergileme, derslerde zorlanma gibi sorunların tespitine yer verilmiştir (Güngör 

ve Şenel, 2018; Solak ve Çelik 2018; Şimşir ve Dilmaç, 2018). 

Ailevi ve Ekonomik Tabanlı Sorunlar 

Sığınmacı/ mülteci öğrencilerin eğitiminde karşılaşılan sorunların bir 

kısmı da veli boyutundan kaynaklanmaktadır. Memduhoğlu ve Kultaş’a göre 

(2022) Suriyeli aileler temel anlamda maddi sorunlar yaşamakta yaşadıkları 

barınma ve beslenme gibi sorunlar çocukların eğitimine yansımaktadır. Maddi 

imkânların yetersizliği küçük yaşta çocuk işçiliği olgusuna yol açmakta, 

çalışmak zorunda bırakılan Suriyeli öğrenciler okullarını yarım bırakarak 

çalışma hayatına atılmaktadır. Aynı bulgulara yer veren Sarıtaş, Şahin ve 

Çatalbaş (2016), Suriyeli velilerin ekonomik yönden zorluk yaşadıklarını, 

ekonomik yetersizlikler sebebiyle ders araç gereci temin etmede sıkıntılarla 

karşılaştıklarını belirtmiştir. Aykırı (2017), çalışmasında sebepleri farklı olsa 

da göçmen öğrencilerin velilerinin öğrencilerle yeterince ilgilenmediklerini, 
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Gözübüyük Tamer (2017) ise, Suriyeli ailelerin öğrencilerinin eğitiminde 

ilgisiz kaldıklarını ve bu konuda iş birliğinden kaçındıklarını belirtmiştir.  

Öğretmenler ve yöneticiler, göçmen öğrencilerin velilerinin iletişim, 

ödev takibi, eğitim ile ilgili konulara yeterli ilgi gösterme konusunda sorunlar 

yaşadıklarını belirtmişlerdir. Bir diğer sorun da ekonomik sorunların velilerin 

ders araçlarını temininde sıkıntıya sebep olmasıdır.  

Eğitim Sistemi Kaynaklı Sorunlar 

Türkiye’de, Suriyeli öğrencilerin eğitiminde problemlerle 

karşılaşılmasındaki diğer etkenler ise kaynakların yeterli olmaması ve eğitim 

sisteminin yapısından kaynaklıdır. Eğitim planlaması ve koordinasyonunun 

mevcut problemler paralelinde geliştirilmemesi ve etkili yürütülmemesi 

(Gencer, 2017),  ders kitapları ve kaynak materyallerin yetersiz olması (Demir 

ve Okşar, 2018; Kardeş ve Akman, 2018), öğretmen yeterliliği ve oryantasyona 

dair sorunları (Sağlam ve İlksen Kanbur, 2017), okulların altyapı ve 

donanımının yetersiz olması, personel sorunu (Gencer, 2017), sınıfların çok 

kalabalık olması (Emin, 2016), mülteci eğitimine yönelik özel bir müfredatın 

olmaması (Erdem, 2017), denklik işlemleri ve denklik sorunu olarak tespit 

edilmiştir  (Üstün, Bayar ve Bozkurt, 2017). 

MEB’İN SURİYELİ SIĞINMACILARIN EĞİTİMİ İLE 

İLGİLİ POLİTİKALARI 

Zaruri nedenlerle ülkemize göç eden çeşitli milletler ve özellikle 

yoğunlukla Suriyeli göçmenler çeşitli sözleşmeler çerçevesinde diğer 

haklarının yanı sıra eğitim hakkından da faydalanabilmektedirler. Öncelikle 

hangi haklara sahip olduklarını sahip oldukları hukuki durumun belirlenmesi 

gerekmektedir. Mülteci veya sığınmacı olmaları durumuna göre sahip oldukları 

haklar farklılık göstermektedir. Türkiye’nin de taraf olduğu 1951 tarihli 

Cenevre Sözleşmesi mültecilerin durumunu ifade etmektedir. Bu sözleşme 

uluslararası mülteci hukukunun temel dayanağıdır ve mülteci kavramı bu 

sözleşmede tanımlanmıştır. Buna göre:  

 “1 Ocak 1951'den önce meydana gelen olaylar sonucunda ve ırkı, dini, 

tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri 

yüzünden, zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı 
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olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan, 

ya da söz konusu korku nedeniyle, yararlanmak istemeyen; yahut tabiiyeti 

yoksa ve bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında 

bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek 

istemeyen her şahıs.” (GİB, 2022). 

Cenevre sözleşmesinde mültecilerin eğitim hakkı “Taraf Devletler, 

mültecilere, temel eğitim konusunda, vatandaşlarına uyguladıkları muamelenin 

aynısını uygulayacaklardır” ibaresi ile tanımlanmıştır. Fakat ülkemiz, Avrupa 

kökenli olmayan ve ülkemize gelen misafirlere mülteci statüsü vermemektedir. 

Suriyelilerde mülteci kapsamında bulunmamaktadır. Avrupa’nın dışında kalan 

ve Türkiye’ye gelenler “sığınmacı” statüsündedirler (Ganiyeva, 2016). Bu statü 

sebebi ile Suriyeliler 1951 Cenevre sözleşmesinde geçen mülteci statüsünde 

olmadıkları için kendi vatandaşlarına uygulanan eğitim hakkı verilmiyor gibi 

düşünülse de 1995 yılında taraf olduğu Çocuk Hakları Sözleşmesi ve T.C. 

anayasası ile eğitim hakkından sığınmacıları mahrum bırakmamıştır. Çocuk 

Hakları Sözleşmesi’nin 2. maddesi şu şekildedir: 

“Taraf Devletler, bu sözleşmede yazılı olan hakları kendi yetkileri 

altında bulunan her çocuğa, kendilerinin, ana babalarının veya yasal vasilerinin 

sahip oldukları, ırk, renk, cinsiyet, dil, siyasal ya da başka düşünceler, ulusal, 

etnik ve sosyal köken, mülkiyet, sakatlık, doğuş ve diğer statüler nedeniyle 

hiçbir ayrım gözetmeksizin tanır ve taahhüt ederler.” (UNICEF, 2004). 

Uluslararası sözleşmeler çerçevesinde koruma hakkı olan eğitim 

yaptırımlarının yanı sıra Türkiye’nin Suriyeli sığınmacıların eğitimi 

konusunda, öneli girişimleri bulunmaktadır. İlk göç dalgaları ile birlikte 

zorunlu olarak kurulan kamplarda insani yardımların yanı sıra eğitim ihtiyaçları 

da düşünülerek davranılmıştır. Gelişen politik durumlar ve sığınmacıların 

durumunun net olmaması doğrultusunda Türkiye’nin sığınmacılarla ilgili 

eğitim politikaları dinamik bir durum sergilemiştir. Bu durum başlangıçta kısa 

süreceği düşünülen Suriye iç savaşının gittikçe uzaması, kısa süreliğine 

geldikleri düşünülen sığınmacıların kalış sürelerinin de buna paralel uzaması 

neticesinde olmuştur.    

İlgili dönemlerde görevli olan Milli Eğitim Bakanları tarafından yapılan 

açıklamalar ilk politikaları ifade etmektedir. 31 Temmuz 2012 tarihinde MEB 
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bakanı Ömer Dinçer Suriyeli sığınmacıların eğitimi ile ilgili bir açıklama 

yaparak: Suriyeli sığınmacıların Türk öğrencilerle aynı müfredatı Arapça 

dilinde göreceklerini, çocukların eğitimini ihmal etmediklerini ama sığınmacı 

ailelerin Türkiye’de kalmalarını pekiştirecek bir tavırdan uzak üslup içinde 

bunları yapacaklarını bildirmiştir. Bu durum 1951 Cenevre sözleşmesinde 

mültecilere verilen hak kadar kıymetlidir çünkü kendi halkına verdiği eğitimin 

aynısını üstelik kendi dilinde vermiştir. Bakan Dinçer’in 3 Ekim 2012 tarihli 

açıklamasında ise “Suriyelilerin kısa süre sonra ülkelerine döneceğinin 

öngörüldüğünü, bu nedenle Suriyeli çocuklara Türkçe öğretme çabasına 

girilmediğini, Onları Türkiye’de misafir olarak gördüğünü ve Suriye’deki 

durum düzeldikten sonra kendi ülkelerine dönmelerini beklediklerini” ifade 

etmiştir. Sığınmacı çocuklara verilen eğitimin diploma almaya yönelik 

olmadığını, misafir öğrenci statüsünde davranıldığını ve ülkelerine 

dönüşlerinde eğitime uyum sağlamaları hususunda sorun yaşamamaları 

çerçevesinde davranıldığını söylemiştir (Seydi, 2014: 275). 

2013 yılı itibari ile Suriyeli sığınmacıların kalış süresinin uzayacağı idare 

tarafından kabullenilmeye başlanmış ve eğitim politikaları sözlü 

açıklamalardan yazılı genelgelere, yönetmelik ve kanunlara yansımaya 

başlamıştır. Millî Eğitim Bakanlığı’nın ilk yasal düzenlemesi 26 Nisan 2013 

yılında çıkarılan “Ülkemizde Kamp Dışında Misafir Edilen Suriye 

Vatandaşlarına Yönelik Tedbirler” (MEB, 2013) konulu genelgedir. Bu 

genelge ile çeşitli yerel ve gönüllü kuruluşlar tarafından açılan eğitim 

kurumlarının sağlıklı işleyişi denetlenmeye çalışılmıştır.  

26 Eylül 2013 tarihinde ise, “Ülkemizde Geçici Koruma Altında 

Bulunan Suriye Vatandaşlarına Yönelik Eğitim Öğretim Hizmetleri” başlıklı 

bir genelge ile 26 Nisan 2013 tarihli genelgenin kapsamı genişletilmiştir.  Bu 

genelge ile eğitim alan Suriyeli çocukların eğitim hizmetlerinde bir standart 

sağlanmaya çalışılmıştır. Genelge ile istenilen hususlar şunlardır: 

• Suriyeli öğrencilerin sene kaybı yaşamamaları amacına hizmet eden bir 

eğitim verilecektir, 

• Yürütülecek eğitim-öğretim hizmetlerinin koordinasyonundan Milli 

Eğitim Bakanlığı sorumlu olacaktır, 
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• Öğretmen ihtiyacı norm fazlası öğretmenlerden, yeterli olmaması 

halinde Arapça bilen kişilerce ders ücretli şekilde karşılanacaktır, 

• Suriyeli vatandaşlar içerisinde eğitim verebilecek nitelikte gönüllüler 

varsa bunlar da görevlendirilecektir (ancak ücret talep etmemeleri şartıyla), 

• Uygulanacak olan eğitimin içeriğinin ise, MEB’in kontrolünde, Suriye 

Ulusal Koalisyonu Yüksek Eğitim Komisyonu tarafından hazırlanacak, temel 

yaşam becerileri, moral eğitimi, genel kültür, sosyal beceriler gibi konularla 

zenginleştirilerek işlenecektir. Ayrıca Türk asıllı Suriyeliler talep etmeleri 

halinde Türkiye müfredatında da eğitim görebileceklerdir, 

• Türkçe öğrenmek isteyenlere hizmet verecek Türkçe öğretimi kursları 

açılacaktır (MEB, 2013b). 

Bu genelge ile 2012 de ifade edilen Türkiye’deki müfredatın aynısının 

Suriyeli sığınmacılara uygulanması fikrinin değişerek kamplarda yaşayan 

Suriyeli öğrencilerin Suriye Ulusal Koalisyonu Yüksek Eğitim Komisyonu 

tarafından hazırlanacak olan müfredata göre eğitim göreceklerini, isteyen Türk 

asıllı öğrencilerin, Türkiye Cumhuriyeti müfredatında eğitim alabilecekleri 

ifade edilmiştir. Bu ilk genelgelerde sığınmacıların eğitim alabilecekleri yer 

olarak kamplardaki Geçici Eğitim Merkezleri (GEM) ve diğer eğitim kurumları 

gösterilmiş olup; Suriyelilere devlet okullarına kayıt olma hakkı verilmemiştir. 

Ancak 23 Eylül 2014 tarihli “Yabancılara Yönelik Eğitim-Öğretim Hizmetleri” 

başlıklı, öncekilere göre oldukça kapsamlı olan genelge ile Suriyeli öğrencilerin 

yalnızca GEM’lere değil devlet okullarına da kayıt olma hakkı kazandıkları 

görülmektedir (MEB, 2014). Bu genelge, Suriyeli çocuklara sunulacak eğitim 

hizmetlerinin belirli bir standarda bağlanmasını güvence altına alması 

bakımından önemlidir. Eğitim politikasının iki yıl içerisinde hızlı bir evrilme 

yaşadığı ifade edilebilir.  

Bu sırada Nisan 2014 tarihinde 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası 

Koruma Kanunu (Nisan 2014) ve Geçici Koruma Yönetmeliği yayınlanmış, bu 

düzenlemelerle Suriyeli sığınmacılar sağlık, eğitim ve sosyal yardım 

hizmetlerini elde etmişlerdir. Sığınmacı çocukların devlet okullarından 

faydalanmalarını sağlayan düzenlemede buna dayanmaktadır (Emin, 2016). 
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Sığınmacıların geri dönüşleri ile ilgili belirsizliğini sürdürdüğü için artık 

MEB geleceğe yönelik stratejik planlarına da sığınmacıların eğitimi ile ilgili 

planlamalar koymuştur. 2015-19 stratejik planında “mülteciler, geçici koruma 

altındaki yabancılar veya vatansız olarak yurdumuzda bulunanların da, 

bulundukları süre boyunca eğitim görmelerini sağlamak üzere bu öğrencilerin 

eğitim sistemine entegrasyonunun sağlanmasına yönelik çalışmalar 

yapılacaktır” (MEB, 2015) şeklinde bir ibare eklemiştir.  

2017 yılında Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın “Türkiye'de eğitim 

çağında bulunan 850 bin Suriyelinin bulunduğunu ve bunlardan 483 binine 

eğitim imkânı sağlandığını, önümüzdeki dönemde de Suriyelilerin tamamını 

kendi eğitim sistemimize alacaklarını, Türk öğrencilerle aynı eğitimi 

vereceklerini” (Hürriyet Gazetesi, 2017) ifade etmesi, Milli Eğitim 

Bakanlığı’nın o dönem politikasını açıklamaktadır. 2012 yılında da bu niyetle 

başlayan eğitim politikası sığınmacı sayısının anormal artışı sonucu Suriye 

eğitim komisyonunun müfredatına göre eğitim verilmesine dönmeye 

zorlamıştı. İnsan Hakları İzleme Örgütünün 2015 raporunda Türkçe dil kursları 

verilmesi tavsiyesi üzerine MEB çeşitli kurslar düzenlemiş ve 2016 yılında ise 

Suriyeli Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemi’ne Entegrasyonu Projesi 

kapsamında, Türkçe öğretimi için sınıf öğretmeni, Türkçe öğretmeni ve Türk 

Dili ve Edebiyatı öğretmeni alımı yapılacağına dair (toplam 4200 öğretmen 

kontenjanı) duyuruya çıkılmış ve alımlar yapılmıştır (MEB, 2016). Ücretsiz 

düzenlenen ve Halk eğitim merkezleri üzerinden verilen kurslara 80000 civarı 

katılım olmuş ama genel sayıya göre katılım yetersiz olmuştur. (Kızıl ve 

Dönmez (2017).  

 

TARTIŞMA ve SONUÇ 

Suriye’den Türkiye’ye yapılan yoğun ve sürekli göç pek çok alanda 

karmaşık sorunların oluşmasının da önünü açmıştır. Göçün beraberinde 

getirdiği en önemli problemlerden eğitim sorunları ve bu sorunların paralelinde 

geliştirilmesi gereken eğitim politikalarına ihtiyaç doğurması olmuştur. İlk 

başlarda geçici bir durum olarak algılanan göç sürecinde öncelik giyinme, 

barınma, gıda temini gibi temel insani ihtiyaçların giderilmesine verilmiş, 

zaman ilerledikçe eğitim sorunları ön plana çıkmış bu geçici sürece uygun 
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olarak kısa vadeli politikalar üretilmiştir (Emin, 2016).  Suriye’deki savaş ve 

şiddetin sürüyor olması bir yandan yeni göç dalgaları oluştururken diğer 

taraftan yapılan doğumlar sebebiyle Suriyeli göçmen sayısında artışlar 

yaşanmıştır. Gelişen yeni süreçler ve geri dönüşlerin beklendiği gibi 

gerçekleşmemesi Türkiye’nin kısa vadeli politikalardan uzun ve kapsayıcı 

politikalara geçmesini mecburi kılarak sorunlara daha kalıcı çözümler bulma 

çabasını arttırmıştır. 

Türkiye’ye sığınan Suriyeli nüfusun büyük bir çoğunluğunu eğitim 

çağındaki çocuklar oluşturmaktadır. Bu çocukların eğitimleri her bakımdan 

büyük önem arz etmektedir. Bu son derece hassas ve önemli konuya binaen 

başlangıçta geçici çözümler sağlanmış olsa bile zaman içinde Suriyeli 

çocukların ve gençlerin eğitim olanaklarına ulaştırılması ve eğitimlerine devam 

etmeleri hususunda istenen başarı düzeyine ulaşılamamıştır.  Devam eden 

sorunların yanında yeni problemlerle karşılaşılması sorunların eşgüdümsel 

çözümlerini gerektirmekle beraber kalıcı, etkili, sürdürülebilir yeni eğitim 

politikalarının oluşturulması gelecekteki sorunların önlenmesi açısından da 

önemlidir.   

Gelişen yeni süreçlerle beraber oluşan eğitim sorunlarını dilsel sorunlar,  

bilişsel sorunlar, uyum entegrasyon sorunları, aile- veli odaklı sorunlar, kaynak 

ve materyal eksikliği, fiziki alt yapı yetersizliği, insan kaynakları yetiştirmede 

yaşanan sorunlar, sosyo–kültürel ve ekonomik boyutlu sorunlar olarak 

kategorize etmek mümkündür (Akçalı,2019; Demir,2019; Akdeniz, 2018; 

Emin, 2018; Güngör ve Şenel 2018; Şimşir ve Dilmaç, 2018;  Aykırı 2017; 

Levent ve Çayak,2017; Gözübüyük Tamer, 2017; Kultas, 2017; Akalın, 2016; 

Şeker ve Aslan 2013). 

Bahsedilen sorunlar etkili politikalarla çözülmeyi beklerken şu öneriler 

çözüm için getirilebilir. 

Dinamik bir süreç içerisinde değişen tüm eğitim ihtiyaçlarının doğru ve 

zamanında tespit edilmesi, çözümlerin ortaya konulması, eğitim planlaması ve 

koordinasyonun mevcut problemler paralelinde geliştirilmesi, etkili 

politikaların üretilmesi, araştırma ve geliştirme çalışmalarına, araştırmacılara, 

akademisyenlere, alanında uzmanlaşmış kişilere destek sağlanarak 

imkânlarının geliştirilmesi. 
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MEB ve üniversitelerin iş birliği ve koordinasyonunun etkinleştirilmesi, 

bilimsel verilerin çoğaltılması ve kullanılması çözümlerin üretilmesi açısından 

önem arz etmektedir. 

MEB ve ilgili bakanlıklar tarafından eğitim çağındaki Suriyelilerin nüfus 

büyüklükleri ve demografik özellikleri tam teşekküllü takip edilerek eğitime 

ulaşamayan bireylere dair resmi veriler oluşturulmalı, eğitim dışında kalmış 

kişilerin eğitime engel sebepleri araştırılarak ülke vatandaşlarına sunulan 

kaliteli eğitim olanaklarına ulaşma imkânı sağlanmalıdır. Çeşitli sebeplerle 

eğitimden uzak kalmış Suriyeli öğrencilere telafi programları oluşturularak 

eğitim eksiklikleri giderilmelidir. Sistem içerisinde eğitim alan Suriyeli 

öğrencilerin ise okula devamlarının izlenmesi, takip ve tespitlerin yapılması 

güncel verilerin işlenerek eğitimi aksayan öğrencilere özel tedbirlerin 

geliştirilmesi sağlayacağı faydalar açısından önemli görülmektedir.  

Suriyeli öğrenciler ve ailelerine, Türkiye tarafından verilen eğitim 

hizmetleri, eğitim hakları, olanaklar ve bu olanaklara ulaşma konusunda 

sistemli bilgilendirme ve danışmanlık yapılarak mevcut imkânlardan 

faydalanmaları sağlanmalı hak mağduriyetleri yaşamaları engellenmelidir. 

Göçün getirdiği önemli problemlerden biri olan adaptasyon konusunda 

okullarda ve diğer eğitim kurumlarında uyum sürecini kolaylaştıracak, 

hızlandıracak, karşılıklı kabulleri artıracak, kültürel karşılaşmaların toplumsal 

zenginlik vesilesi olarak görüleceği bir anlayış şekli oluşturmak öncelikli ve 

önemlidir. Suriyeli halkın yanında ev sahibi ülke vatandaşlarının yeni sürece 

adapte olmasını sağlayacak seminerler, bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma 

eğitimleri, ortak kültürel, sportif faaliyetler ile karşılıklı iletişimleri sağlanmalı, 

birbirleriyle kaynaşmalarına imkânlar oluşturulmalıdır.  Böylece eğitime ket 

vuran, toplumsal bütünleşmeyi engelleyen ön yargı, dışlama, hoşgörüsüzlüğün 

önüne geçmek mümkün olacaktır. Uyum sürecinin gelişmesinde köprü görevi 

gören öğretmen ve idarecilere özel eğitimler düzenlenerek yeterlilikleri 

geliştirilmeli, öğretmen adaylarının eğitim müfredatlarına mülteci öğrencilerin 

nasıl eğitileceği, çok kültürlülük gibi konular eklenmelidir. 

Suriyeli öğrencilerin okuyacağı konuları belirlemek için alanında uzman 

kişilerden oluşan komisyonlar oluşturulmalı bu komisyonlarda Suriyeli 

öğrencilerin kendi ulusal kültür ve değerlerini de içeren Türkçe–Arapça görsel 
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içeriği zenginleştirilmiş müfredat programları hazırlanmalıdır. Sınıf 

ortamlarında farklı yöntem, teknik, materyaller kullanılarak eğitim ortamı 

zenginleştirilmelidir. 

Dil sorunları çözülmeden akademik, sosyal, toplumsal başarı ve gelişimi 

sağlamak mümkün değildir. Suriyeli öğrencilerin eğitim sürecinde yaşanan en 

büyük sıkıntıların başında gelmektedir. Bu sebeple Suriyeli öğrencilerin 

bulundukları ülkenin yerel diline hâkimiyetleri sağlanmalıdır. Öğrencilerin 

okula başlamadan önce dil seviyeleri ölçülmeli, dil kursları, destekleme, 

yetiştirme kurslarının sayıları ve kaliteleri arttırılmalı bu kurslara ihtiyaç duyan 

tüm Suriyeli halkın ulaşması kolaylaştırılarak etkili dil öğrenme hizmet alımı 

sağlanmalıdır.   

Suriyeli öğrencilerin eğitim olanaklarını sınırlayan, sekteye uğratan 

ekonomik problemler, bir işte çalışmak zorunda kalmak gibi sebeplerin 

kökenleri araştırılarak bu öğrencilere ve ailelerine ekonomik yardımlar, fonlar 

oluşturulmalı, uluslararası finansal destekler sağlanarak hem yaşam kaliteleri 

arttırılmalı hem de çocuk işçiliğinin önüne geçilmelidir. Bu nedenle eğitim 

politikaları ekonomi politikalarıyla birlikte ele alınarak programlaştırılmalıdır. 

İş, istihdam politikaları eğitimin temel bir bileşeni olarak öğrencilerin iş 

hayatına girişini kapsamalıdır. 

Sonuç olarak Suriyeli mülteci/ sığınmacı öğrencilerin mevcut sorunları 

ilerideki başarısı, gelişimi, ilerlemesi, üretmesi, yaşamın her alanına aktif 

bireyler olarak katılması, eğitimleri ile ilgili sorunların ve çözümlerin çok yönlü 

ortaya koyulması ile mümkün görünmektedir. Böylece mülteci/sığınmacı 

öğrencilerin eğitim sorunları giderilecek, ihtiyaçları karşılanacak, eğitim 

sistemi içerisinde yer almaları kolaylaşacak daha iyi sonuçlara ulaşmalarını 

sağlayacaktır. 
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GĠRĠġ 

Göç terimi literatürde oldukça tartışılan bir kavram olmakla birlikte 

(Schreglmann, 2020); temelde bir yerden ayrılışı ifade etmekte ve büyük 

oranda geçilen sınırlara, kalma süresine ve ayrılma nedenine göre 

tanımlamalar yapılmaktadır (Yüceşahin ve Özgür, 2006; Sandal vd., 2016).  

Göç; “Ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin veya 

toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir 

yerleşim yerine gitme işi, taşınma, hicret, muhaceret” şeklinde tanımlanır 

(TDK, 2022). Sandal vd., (2016)’ne göre; göçle ilgili kavramlar konusunda 

insanlar, kurumlar ve ülkeler arasında anlayış ve uygulamada farklılıklar 

bulunmaktadır. Örneğin; mülteci ifadesi 28 Temmuz 1951 tarihli mültecilerin 

hukuki durumuna dair Cenevre Sözleşmesi’ne ve 1967 tarihli Mültecilerin 

Hukuki Statüsüne Dair Protokole göre; “ırk, din, sosyal konum, siyasal 

düşünce ya da ulusal kimliği nedeniyle kendi ülkesinde zulme uğrayacağından 

haklı sebeplerle korktuğu için ülkesini terk eden, zaruret sebebiyle geçici 

oturmak üzere başka bir devletten sığınma talebinde bulunan ve bu talebi 

kabul edilen ve uluslararası anlaşmalarla korunan kişiler” olarak 

tanımlanırken Türkiye bu sözleşme ve protokolü çeşitli gerekçelerle coğrafi 

sınır şartıyla onaylamış; Avrupa Konseyi üyesi olmayan ülkelerden gelenleri 

yukarıdaki koşulları sağlasa bile mülteci olarak kabul etmemiş ve misafir 

olarak tanımlamıştır (Özel, 2020). Türk hukuk sistemine göre; Türkiye’deki 

Suriyelilerin statüleri, 2011 yılı Ekim Ayı itibariyle İçişleri Bakanlığı’nın 

İltica ve Sığınma Yönetmeliği’nin 10. maddesi çerçevesinde “Geçici 

Koruma” dır (Sandal vd., 2016). Özel (2020)’e göre ise; özetle Türkiye’deki 

Suriyelilere göçmen diyemeyiz, çünkü İskan Kanunu sadece "Türk soyundan 

gelenler ve Türk kültürüne bağlı olanları" göçmen olarak kabul etmektedir. 

Mülteci diyemeyiz, çünkü Türkiye, 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki 

Statüsüne İlişkin Sözleşmesi'ne 1961 tarihinde "coğrafi çekince" şerhiyle taraf 

olmuştur ve bu nedenle Avrupa Konseyi üye ülkeleri dışından Türkiye’ye 

sığınan bireylere bu statü tanınamaz. Şartlı mülteci de diyemeyiz, çünkü 

bireysel değil toplu bir göç söz konusudur (Topal, 2015; Özel, 2020).  

Bilindiği üzere 2010 yılında başlayan Arap Baharı’nın Suriye’ye etkisi 

sonucunda farklı tanımlanan statülerde Türkiye’ye göçler yaşanmıştır. Farklı 
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nedenlerle yapılan göçler, Türkiye örneğinde olduğu gibi yüksek sayıya 

ulaştığında pek çok problemi beraberinde getirir. Bu problemin çözümünde 

mekânsal odaklı çözüm önerileri oldukça önemlidir. Çünkü bir problemin 

ortaya konulmasında ve çözülmesinde mekân, kullanılan veriye farklı bir 

anlam ve boyut katar (Eyyüboğlu ve Aktaş, 2016). Mekânsal veri, mekân 

bilgisine sahiptir. Seçilen analiz yöntemine göre mekânsal veri seti içindeki 

bilgilerin problemi tanımlama ve çözmedeki rolü, konumlarına göre atanır 

(Bailey ve Gatrell, 1995; Getis, 1999; Goodchild ve Janelle, 2004; Özgür ve 

Aydın, 2011; Karabulut, 2014; Aydın vd., 2018). “Lokasyonlar değişirse, 

sonuçlar da değişir” (Goodchild ve Janelle, 2004), ifadesi mekânsal 

problemlerin çözümünde “yer”in önemine atıfta bulunur. Ek olarak mekânsal 

verinin kullanımına ihtiyaç duyulan bir zorunluluğu da belirtir (Aydın vd., 

2018). Mekânsal oto-korelasyon çalışmalarının en temelinde Tobler (1970)’in 

“Mekan üzerindeki her şey, başka her şeyle ilişkilidir ancak birbirlerine yakın 

olan aktiviteler uzak olanlardan daha çok ilişkilidir” prensibi yatar.   

Tek boyutlu verilerden farklı olarak koordinat değerleri ile varlıkların 

mekân üzerinde dağılım özelliklerinin belirlenmesinin ve birbirleriyle olan 

ilişkilerinin test edilmesi mümkündür ve bu durum verilerin konumsal ve 

özniteliksel doğruluğu ile yakından ilişkilidir. Coğrafi objelerin harita 

üzerinde nokta, çizgi ve poligon olmak üzere 3 şekilde kolaylıkla 

gösterilmesine rağmen bunlar arasındaki ilişkinin ortaya konulmasının 

zorluğu literatürde belirtilmiştir (Karabulut, 2014).  

Bir toplumun demografik yapısını etkileyen en önemli parametrelerden 

birisi de göçlerdir (Girişken & Schreglmann, 2020). Mekâna göre bu 

parametrenin değişiminin incelenmesi, mekânsal boyut bağlamında son 

derece önemlidir. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve jeoistatistik yöntemler, 

mekânsal değişimlerin analizinde farklı bakış açıları sunar.   

Kuzey Afrika ülkeleri ve Ortadoğu ülkelerinde yüzyıllardır süregelen 

diktatöryel rejimlere halkın isyan etmesi nedeniyle gerçekleşen Arap 

Baharı’ndan Suriye de etkilenmiştir. Sosyo-ekonomik ve tarihsel pek çok 

nedeni olan isyan, 18 Aralık 2010’da Tunus’ta 26 yaşındaki bilgisayar 

mühendisi ancak işsizlikten dolayı seyyar satıcılık yapan Muhammed 

Bouazizi’nin, tezgâhına el konulması sonrası, protesto için valiliğin önünde 
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kendini ateşe vermesiyle başlamıştır. Arap Baharı’nın etkisi sonucunda 

Suriye’de iç savaşın başlamasıyla birlikte farklı dönem ve sayılarda komşu 

ülkeler başta olmak üzere Dünya’nın farklı ülkelerine Suriye’den kitleler 

halinde göçler olmuştur (Kargın ve Yazıcı, 2016). Türkiye’nin sahip olduğu 

konum özellikleri, Suriye ile olan sınırı, Suriye vatandaşları ile tarihi ve 

kültürel ilişkileri ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin uygulamış olduğu açık 

kapı göç politikası hasebiyle en fazla göç alan ülke Türkiye olmuştur. 

Literatürde Türkiye’ye gelen Suriyeliler için yapılmış pek çok çalışma 

bulunmakla birlikte bunların pek çoğu entegrasyon sorunlarını dile getirmekte 

ve çözüm önerileri sunmaktadır (Akkaya, 2013; Çetin, 2016; Akpınar, 2017; 

Moralı, 2018; Şimşek, 2019a). Bunlara ek olarak yaşanan göçlerin Türkiye’ye 

etkilerinin incelendiği çalışmalar da mevcuttur (Canyurt, 2015; Boyraz, 2015; 

Sandal vd., 2016; Özdemir, 2017; Çoltu ve Öztürk, 2018). Mekânsal dağılış 

çalışmaları Türkiye’deki Suriyeliler için coğrafyacılar tarafından yapılmış 

olup Suriyelilerin mekânsal entegresyonu da çeşitli çalışmalara konu olmuş ve 

illerin belirli bölgelerinde kümelenme özelliği gösterdiği vurgulanmıştır 

(Özgür, 2020; Cengiz ve Özgür, 2021).  

Koji ve Jun (2020), Japonya’ya gelenlerin benzer yöntemlerle hareket 

eğilimlerini analiz etmiş; belirli bölgelerdeki yoğunlaşma varlığına dikkat 

çekmiştir. Yine Japonya’da Takeshita (2021), Türklerin mekânsal 

dağılımlarını ve buna etki eden faktörleri incelemiş; aynı ilden olanların 

kümelendiği, son 20 yılda göçlerin hız kazandığı, özellikle gençlerin evlilik 

yoluyla bölgede kaldığı vurgulanmıştır. 

Dünya ve Türkiye literatüründe göç kavramını da içinde barındıran 

demografi üzerinde mekânsal verinin kullanıldığı çalışmaların sayısı oldukça 

fazla (Loftin ve Ward, 1983; Lorant vd., 2001; Tağıl, 2007; Silva vd., 2009; 

Özgür ve Aydın, 2011; Kauhl vd., 2015; Aydın vd., 2018) olmasına rağmen 

Türkiye’de geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin mekânsal dağılışlarına 

ilişkin çalışmalar oldukça sınırlıdır ve jeo-istatistik tekniklerle kümelenmenin 

olup olmadığı konusunda bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu bağlamda 

çalışmada; Türkiye’de geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin Haziran 

2016 ve Şubat 2022 dönemlerinde illere göre mekânsal oto-korelasyonu 

incelenmiştir. Geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin illere göre dağılımı, 
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Türkiye Cumhuriyeti İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’nın resmi web 

sayfasından (https://www.goc.gov.tr) Haziran 2016 ve Şubat 2022 dönemleri 

için alınmış ve mekânsal oto korelasyon yöntemleri ile dağılış desenleri analiz 

edilmiştir. Suriyelilerin mekânsal dağılış desenini test etmenin amaçlandığı 

çalışmada Moran’s I kümelenme analizleri uygulanmıştır. 

 

VERĠ VE YÖNTEM 

 

Çalışmada 2016 ve 2022 yıllarına ait il bazında nüfus değerleri Türkiye 

İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) (www.tuik.gov.tr) ve Türkiye’deki 

Suriyelilerin sayısı Türkiye Cumhuriyeti İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi 

Başkanlığı’nın resmi web sayfasından (https://www.goc.gov.tr) temin edilerek 

kullanılmıştır. Suriye’den Türkiye’ye göçlerin başladığı 2012 yılından 

günümüze kadar 2 dönem halinde çalışma yapılmıştır. Birinci 6 yıllık dönem 

Türkiye’ye göç; ikinci 6 yıllık dönem ise Türkiye içerisinde göçün iller arası 

hareketi olarak ele alınmıştır. Her iki yıl için Suriyelilerin sayılarının il 

nüfusuna oranları hesaplanarak değerlendirilmiş ve 6 yıllık süreçte meydana 

gelen değişim için bu değerlerin farkları alınarak göçün hareketliliği 

tanımlanmaya çalışılmıştır. Elde edilen değerlerin mekânsal dağılışını 

irdelemek için Türkiye İller Haritası vektör formatta temin edilmiş ve 

kullanılmıştır. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ortamında iller haritasının 

öznitelik tablosuna TÜİK’ten ve Göç İdaresi Başkanlığı’ndan temin edilen 

veriler aktarılmıştır. Çeşitli analizler için yeni sütunlar açılarak iller bazında 

2016 ve 2022 yıllarına ait istatistikler hesaplanmış ve iki dönem arasındaki 

farklar tespit edilerek analizlerin yürütülmesi için yeni veriler hazır hale 

getirilmiştir. Ayrıca tespit edilen sonuçların görselleştirilmesi için CBS paket 

programları ve Microsoft programları kullanılmıştır. 

  Çalışmada CBS kapsamında çeşitli analizler uygulanmış; Coğrafyanın 

dağılış prensibine bağlı kalınarak çalışma yürütülmüştür. Kurumlardan temin 

edilen 2016 ve 2022 yıllarına ait veriler vektör Türkiye haritasına öznitelik 

tablosu olarak eklenmiştir. Aynı yıllara ait nüfus değerleri de kullanılarak 

Suriyelilerin sayılarının il nüfusuna oranları hesaplanmış, çeşitli harita ve 

grafikler ile görselleştirilmiştir. 2022 yılına ait elde edilen değerlerden 2016 

yılı değerleri çıkarılarak 6 yıllık süreçte il bazında meydana gelen değişimler 

https://www.goc.gov.tr/
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de hesaplanarak görsellere aktarılmıştır. Ayrıca 2016 ve 2022 yıllarına ait 

Türkiye’deki Suriyelilerin sayısı, değerleri Moran’s I kümelenme analizine 

tabi tutularak her 2 dönemde Türkiye’nin hangi bölgelerinde kümelenme 

olduğu ve dereceleri hesaplanarak değerlendirilmiştir.  

İlk olarak farklı yıllarda Suriyelilerin dağılışını gösteren koroplet 

haritası üretilerek değerlendirilmiştir. Modelleme aşamasında çalışmanın 

hipotezi olan “Türkiye’de Suriyeliler rastgele dağılış göstermektedir” 

Moran’s I yöntemiyle test edilmiştir.  

Moran's I (Moran 1950), sürekli veriler için küresel uzamsal 

otokorelasyon testleri, ortalamadan sapmaların çapraz ürünlerine dayanan bir 

analizdir. Konumlardaki bir değişken üzerindeki gözlemler aşağıda verilen 

denklem yardımıyla hesaplanır:  
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(1) 

Burada x değişkenin ortalamasını; ijw
 ağırlık matrisinin elemanlarını; 

0S
ise ağırlık matrisinin elemanlarının toplamını ifade eder.  

Mekân üzerinde gerçekleşmiş tüm fenomenler, Global mekânsal 

otokorelasyonda analize dâhil edilir. Sonrasında tek bir değer (-1 ile 1 

arasında) sonuç olarak elde edilir. Buna göre Global mekânsal 

otokorelasyonda elde edilen değerler, fenomenlerde mekânsal 

kümelenmelerinin varlığını ve derecesini verir (Ord ve Getis, 1995; 

Karabulut, 2014; Çubukçu, 2020; Özcan ve Küçükönder, 2020; Geçen ve 

Topuz, 2021).  

 

BULGULAR VE TARTIġMA 

 

2016 yılı itibariyle TUİK’ten alınan verilere göre Türkiye’deki Suriyeli 

sayısı 2.834.401 iken 2022 yılında 3.741.251 rakamına ulaşmıştır (Şekil 1).  
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ġekil 1. 2016 ve 2022 yılları itibariyle Türkiye’de bulunan geçici koruma 

kapsamındaki Suriyelilerin sayısı 

 

Bu değerler resmi rakam olup kayıt altına alan Suriyelilerin sayısını 

göstermektedir. Elbette kaçak şekilde ülkeye giriş yapan, kayıtsız göçmenler 

de hesaba katılırsa bu rakamın daha yüksek olduğu açıktır. Nitekim 

27.007.2022 tarihli Göç İdaresi Başkanlığı raporunda 20.682 Suriye uyruklu 

düzensiz göçmenin yakalandığı bilgisi yer almaktadır 

(https://www.goc.gov.tr/duzensiz-goc-istatistikler).  

Analiz sonuçlarından anlaşıldığına göre; göçlerin başladığı ilk yıllarda 

Suriyeliler kitleler halinde sınır kentlerine gelmiş, gerek kamplarda gerekse 

farklı yerleşim alanlarında ikamet etmişlerdir. Zamanla kamplar kapatılmış, 

Türkiye’deki Suriyeliler de kendi imkânlarıyla farklı illere ya da aynı ilde 

farklı alanlara yerleşmeye başlamışlardır. Ayrıca akrabalık ilişkileri sebebiyle 

sınır kentlerine yerleşen Suriyeliler ilerleyen zamanlarda ülke içinde farklı 

illere iş, eğitim gibi nedenlerle dağılmaya başlamış ve böylece iç göçler 

yaşanmıştır. 

 

2016 yılı itibariyle Türkiye’de bulunan geçici koruma 

kapsamındaki Suriyelilerin Ġller Bazında DağılıĢı 

 

2016 yılı itibariyle Türkiye’ye gelen geçici koruma kapsamındaki 

Suriyelilerin sayısı 2,8 milyonun üzerinde olup illere dağılışı Şekil 2’de 

verilmektedir.  
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ġekil 2. 2016 yılı itibariyle Türkiye’de illere göre geçici koruma kapsamındaki 

Suriyelilerin sayısı (solda) ve il nüfusuna oranı (sağda) grafikleri 

 

Türkiye’de 2016 yılı itibariyle geçici koruma kapsamındaki 

Suriyelilerin mekânsal dağılışı Şekil 3’de verilmiştir. Yukarıda da açıklandığı 
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üzere en fazla geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin sayısı İstanbul’da 

bulunmaktadır. Bilindiği üzere İstanbul dünyanın en kalabalık şehirlerden 

olup sürekli göç alan bir ildir. Ayrıca il nüfusuna oranlandığında İstanbul’daki 

Suriyelilerin oranının çok yoğun olmadığı da yukarıda belirtilmişti.  

Bölgesel olarak geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin, Suriye ile 

sınırı bulunan illerde ve hemen çevre illerde yoğunlaştığı görülmektedir. 

Nitekim en fazla değerler Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Adana ve Mersin 

illerinde bulunmaktadır. Bu dönemde geçici koruma kapsamındaki 

Suriyelilerin canlarını kurtarma eğilimiyle plansız bir şekilde kendilerini 

güvenli bir yere atma telaşıyla mekânsal olarak en yakın yerlere göç ettiği 

anlaşılmaktadır. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti devleti sınır şehirlerde 

oluşturduğu kamplara geçici koruma kapsamındaki Suriyelileri 

yerleştirmeleri, bu sonucu doğurmuştur. 

 

ġekil 3. 2016 yılı itibariyle Türkiye’de illere göre geçici koruma kapsamındaki 

Suriyelilerin dağılışı 

Moran’s I Kümelenme Analizi Sonuçları (2016) 

 

Türkiye’de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin ilk 

dönemdeki göç hareketinin sınır kentlerde yoğunlaştığı yukarıda harita ve 

grafiklerde görülmektedir. İstatistiksel anlamda kümelenme oluşturup 
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oluşturmadığının test edilmesi için Moran’s I kümelenme analizi uygulanmış 

ve sonuçları Şekil 4’de verilmiştir. 

 
ġekil 4. 2016 yılı itibariyle Türkiye’de geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin 

Moran’s I kümelenme analizi değerleri. 

Uygulanan Moran’s I analizi ile z değeri 2.217 ve p değeri 0.0266 

olarak elde edilmiştir. Bu değerler % 95 güven aralığında kümelenme 

olduğunu kanıtlamaktadır. Kümelenmenin sınır şehirlerde olduğu hem 

Moran’s I analizinden hem yukarıda verilen harita ve grafik görsellerinden 

kolaylıkla anlaşılmaktadır. 

2022 yılı itibariyle Türkiye’de bulunan geçici koruma 

kapsamındaki Suriyelilerin Ġller Bazında DağılıĢı 

 

2022 yılına ait değerler, Türkiye’de geçici koruma kapsamındaki 

Suriyelilerin günümüzde Türkiye’deki dağılışının güncel halini vermektedir. 
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Çalışmada 2016 yılı değerleri kullanılarak göçün ilk dönemindeki seyri 

yukarıda anlatılmaktadır. 2022 yılı durumundan hareketle 2016-2022 yılı 

arasında 6 yıllık süreçte göçün yurt içindeki hareketini ve değişimini anlamak 

amaçlanmaktadır. Nitekim bu süreçte Suriye’den yeni gelenlerden çok daha 

fazlası Türkiye içinde iller arasında iç göç şeklinde gerçekleşmiştir. 

Türkiye’de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin 2022 

itibariyle Türkiye’de illere göre dağılımı ve il nüfuslarına oranları Şekil 5’de 

verilmektedir. Türkiye genelinde kümülatifte yükselmesine karşın iller 

bazında değişiklikler olmuştur. En fazla geçici koruma kapsamındaki Suriyeli 

barındıran il bu tarihte de İstanbul’dur. İstanbul’da geçici koruma 

kapsamındaki Suriyelilerin sayısı 535.667 kişiye çıkmış; il nüfusuna oranı ise 

% 3.57’ye yükselmiştir. Gaziantep ili 461.053 geçici koruma kapsamındaki 

Suriyeli sayısıyla İstanbul’un ardından ikinci, bölgede ise ilk sıraya 

yerleşmiştir. Hatay 433.616, Şanlıurfa 428.355, Adana 255.980, Mersin 

240.257, Bursa 183.831 ve İzmir 149.771 geçici koruma kapsamındaki 

Suriyeli sayıları ile Suriyelilerin en yoğun yaşadığı illeri oluşturmaktadır. İl 

nüfuslarına oranlandığında bu sıralama değişmektedir. Kilis ili geçici koruma 

kapsamındaki Suriyeli sayısının ve nüfusa oranının düşmesine rağmen yine 

dikkat çekici şekilde ilk sırada yer almaktadır. Kilis’te Suriyelilerin il 

nüfusuna oranı 2022 yılında % 75.5’e düşmesine rağmen bu ilde yaşayan her 

4 kişiye 3 geçici koruma kapsamındaki Suriyeli karşılık gelmektedir. Nüfusa 

oran itibariyle Hatay (% 26.2), Gaziantep (% 22.1), Şanlıurfa (% 20.3), 

Mersin (% 13.1), Adana (% 11.4) ve Mardin (% 10.7) illeri önde gelen 

illerdir. 
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ġekil 5. 2022 yılı itibariyle Türkiye’de illere göre geçici koruma kapsamındaki 

Suriyelilerin sayısı (solda) ve il nüfusuna oranı (sağda) grafikleri 

 

2022 yılı geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin Türkiye’de illere 

göre dağılışı Şekil 6’da verilmektedir. İstanbul, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, 
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Adana ve Mersin 200.000’den fazla geçici koruma kapsamındaki Suriyeli 

bulunduran illerdir. 2016 yılına göre Suriyelilerin sayısının artmasına ek 

olarak illerdeki sayıların artmasıyla birlikte yeni illerde de yoğunluğun arttığı 

görülmektedir. Başta Bursa, İzmir, Konya, Ankara ve Mardin olmak üzere 

birçok ilde sayının arttığı gözlenmektedir. 2016 yılına göre artış olan iller 

dikkate alındığında; yoğun olan illerin komşu illerinde artışın olduğu 

görülmektedir. Öncelikle sınır illerine yerleşen göçmenler daha sonra komşu 

illere taşındığı ve iç göç oluşturduğu anlaşılmaktadır. Çalışmanın en önemli 

bulgularından olan bu durum; oluşturulacak politikalar bağlamında önemli bir 

veri olarak değerlendirilebilir. Nitekim 1 Temmuz 2022 itibarıyla 1200 

mahallenin Suriyelilerin ikametine kapatılacak olması ile bu durum birlikte 

değerlendirildiğinde; sosyo-ekonomik, kültürel vb. alanlarda görsel bir 

planlama altlığı sunar.  

 

ġekil 6. 2022 yılı itibariyle Türkiye’de illere göre geçici koruma kapsamındaki 

Suriyelilerin dağılışı 

Moran’s I Kümelenme Analizi Sonuçları (2022) 

 

Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin, 2022 yılı illere göre dağılışına 

uygulanan Moran’s I kümelenme analizi sonucunda kümelenmenin devam 

ettiği ancak gücünün düştüğü tespit edilmiştir. 1.74 z değeri ve 0.082 p değeri 

ile %90 güven aralığında kümelenmenin olduğu görülmektedir (Şekil 7). 2016 

yılında İstanbul dışında Hatay, Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa bölgesinde 
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oluşan kümelenme 2022 yılında bu iki bölgenin çevresine doğru yayıldığı 

ortaya çıkmıştır. İlk dönemde sınır illere yerleşen Suriyeli göçmenler zamanla 

Adana, Mersin, Mardin, Kahramanmaraş, Niğde, Konya ve Ankara gibi yakın 

illere yayıldığı söylenebilir. Ayrıca İstanbul’un çevresindeki illerde de sayının 

arttığı gözlenmiştir. Bu kapsamda özellikle Bursa ve Kocaeli ön plana 

çıkmaktadır. 

 

 
ġekil 7. 2022 yılı itibariyle Türkiye’de geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin 

Moran’s I kümelenme analizi değerleri. 

Uygulanan Moran’s I analizi ile z değeri 2.217 ve p değeri 0.0266 

olarak elde edilmiştir. Bu değerler % 95 güven aralığında kümelenme 

olduğunu kanıtlamaktadır. Kümelenmenin sınır şehirlerde olduğu hem 

Moran’s I analizinden hem yukarıda verilen harita ve grafik görsellerinden 

kolaylıkla anlaşılmaktadır. 
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2016’dan 2022’ye illere göre geçici koruma kapsamındaki 

Suriyelilerin sayılarındaki değiĢme 

 

2016 yılından 2022 yılına kadar illere göre göçmen sayıları 

değiştiği görülmektedir. Şekil 8’de grafiklerde solda olan 2022 Suriyeli 

sayısından 2016 yılı değerleri çıkarılarak salt kişi sayısı verilmektedir. 

6 yıllık bu süreçte Gaziantep ili, 142.975 kişilik artış ile en fazla artışın 

olduğu il olmuştur. Ayrıca 106.242 kişi artışla Adana, 100.304 kişilik 

artışla Mersin, 96.806 kişilik artışla İstanbul ve 80.782 kişilik artışla 

Bursa illeri Suriyelilerin rağbet ettiği iller olarak sıralanmaktadır. Diğer 

taraftan 15.496 kişi azalışla Kilis ili en fazla geçici koruma 

kapsamındaki Suriyeli sayısının azaldığı ildir. Bu azalmanın nedeni; 

ekonomik, iş imkânlarının kısıtlılığı, göçe bağlı nüfus artışının istihdam 

oranını düşürmüş olması olarak düşünülmektedir. Ayrıca Suriyeli 

nüfusun fazla olması, giden sayısının da fazla olmasına neden olabilir. 

Azalmanın yaşandığı diğer iller ise Edirne (5.357), Diyarbakır (4.941), 

Batman (3.496), Mardin (2.230), Adıyaman (1.768) ve Kırklareli 

(1.051) olarak sıralanmaktadır. Burada özellikle Edirne ve Kırklareli 

illerindeki azalış dikkat çekmektedir. Bunun temel nedenin Avrupa 

sınırında yer alan bu illerden Avrupa ülkelerine geçişlerin olduğu ileri 

sürülmektedir (Şimşek, 2019b). Nitekim 2015 yazında Türkiye’den 

Avrupa’ya göç eden mültecilerin sayısı çok arttığı; Uluslararası koruma 

elde etmek amacıyla Avrupa’ya göç eden mültecilerin sayısının 2014 

yılında 138.000 iken 2015 yılı sonunda yaklaşık 500.000’e yükseldiği 

vurgulanmıştır (Şimşek, 2019b).  

2016 yılından 2022 yılına kadar Türkiye genelinde geçici koruma 

kapsamındaki Suriyelilerin sayısının kümülatifte arttığı yukarıda 

açıklanmıştı. Dolayısıyla iller bazında iki dönem arasından alınan 

farklardan meydana gelen değişim tam olarak açıklanamamaktadır. 

Bunun için her iki yıl için de Türkiye’deki toplam geçici koruma 

kapsamındaki Suriyelilerin illere düşen oranları yüzde olarak 

hesaplanmış, 2022 yılındaki illerin oranlarından 2016 yılı oranlarından 
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çıkarılarak farkları Şekil 8’de sağda verilmiştir. Bu değerler illerde 

meydana gelen hareketlilik için daha net sonuç vermektedir. Bu 

kapsamda en fazla azalmanın yaşandığı il % 2.86 ile Şanlıurfa 

olmuştur. Yani 2016 yılında Türkiye’deki toplam geçici koruma 

kapsamındaki Suriyelilerin % 14.31’i Şanlıurfa’da iken 2022 yılında ise 

bu oran %11.45’e düşmüştür ve % 2.86 oranında azalma meydana 

gelmiştir. En fazla artışın olduğu il ise Adana olmuştur. 2016 yılında 

toplam geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin % 5.28’i bu ilde 

ikamet ederken 2022 yılında % 6.84’e çıkarak % 1.56 oranında artış 

gerçekleşmiştir.  
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ġekil 8. Türkiye’de illere göre 2016 yılından 2022 yılına kadar geçici koruma 

kapsamındaki Suriyelilerin sayılarında meydana gelen değişme. (Solda illerdeki 

göçmen sayısı farkı, sağda iller bazında Türkiye’deki toplam geçici koruma 

kapsamındaki Suriyelilerin sayısına oranlarının farkı verilmektedir.) 
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İllerin her iki yılda toplam geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin 

sahip olduğu oranlarının farkları ayrıca harita üzerinde sınıflandırılarak 

mekânsal dağılışı Şekil 9’da verilmektedir. Mekânsal anlamda özellikle Doğu 

Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve İstanbul ile birlikte Trakya Bölgesi’nde 

azalma; diğer bölgelerde ise artış olmuştur. İstanbul, Hatay, Kilis ve Şanlıurfa 

illerinde % 1den fazla azalma görülürken; Adana, Mersin, Gaziantep ve Bursa 

illerinde % 1’den fazla artış meydana gelmiştir.  

 

ġekil 9. Türkiye’de illere göre 2022 yılında toplam geçici koruma kapsamındaki 

Suriyelilerin oranlarının 2016 yılındaki oranlarına göre farklarının mekânsal dağılışı 

Bu sonuçlar, ilk dönemde sınır illere ve İstanbul’a yerleşen geçici 

koruma kapsamındaki Suriyelilerin ikinci dönemde yakın olan komşu iller 

başta olmak üzere Türkiye’nin her tarafına yayıldığını göstermektedir. 

Ayrıca çalışmada 2016 ve 2022 yılları için illerin sahip olduğu geçici 

koruma kapsamındaki Suriyelilerin il nüfuslarına oranları hesaplanmış ve 

2022 yılı değerlerinden 2016 yılı değerleri çıkarılarak illerde yaşanan göreceli 

değişim ortaya konulmuştur (Şekil 10). Bu bağlamda Kilis İli’nde meydan 

gelen azalış yönündeki değişim dikkati çekmektedir. Nitekim 2016 yılında 

Kilis’te geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin il nüfusuna oranı % 93.5 

iken; 2022 yılında % 75.5 düşerek %18 oranında azalma meydana gelmiştir. 

Kilis ile birlikte 13 ilde (Edirne, Mardin, Batman, Şanlıurfa, Adıyaman, 
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Diyarbakır, Kırklareli, Şırnak, Osmaniye, Tunceli, Erzincan, Iğdır) azalma 

görülürken; diğer illerde artış görülmektedir. En fazla artışın olduğu iller ise 

Gaziantep (% 6), Mersin (% 5.2), Adana (% 4.6), Nevşehir (% 2.5), Bursa (% 

2.5), Konya (% 2.3) ve Kayseri (% 1,84) şeklinde sıralanabilir. Genel anlamda 

Suriye sınırına yakın şehirlerden Türkiye’nin diğer bölgelerine iç göçler 

şeklinde ve Avrupa sınırında olan Edirne ve Kırklareli’nden de Avrupa’ya bir 

hareket olduğu düşünülmektedir. 
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ġekil 10. Türkiye’de illere göre 2022 yılında geçici koruma kapsamındaki 

Suriyelilerin il nüfusuna oranlarının 2016 yılındaki oranlarına göre farkları 
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SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

2010 yılında Tunus’ta başlayan Arap Baharı olarak adlandırılan olaylar 

2011 yılı itibariyle Suriye’ye sıçramış ve ülkede iç karışıklıklara sebebiyet 

vermiştir. İç savaşa dönüşen bu karışıkla birlikte başta komşu ülkeler olmak 

üzere dünyanın farklı ülkelerine kitleler halinde göçler başlamıştır. Özellikle 

Türkiye’ye, olayların başlamasından günümüze göçler devam etmektedir. 

Çalışmada 2016 ve 2022 yılları dikkate alınarak iki dönem halinde Türkiye’de 

geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin hareketi incelenmiştir. İller bazında 

her iki yıl itibariyle geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayıları ilgili 

bakanlığın web sayfasından alınarak il nüfusları ile birlikte çeşitli istatistiksel 

hesaplar ve analizler yürütülerek bu hareket açıklanmaya çalışılmıştır.  

2016 yılı itibariyle Türkiye’de kayıtlı toplam 2.834.401 geçici koruma 

kapsamındaki Suriyeli bulunurken 2022 yılı itibariyle bu sayı 3.741.251’e 

ulaşmıştır. Göçlerin azalarak devam etmesinin yanında geriye dönüşler de 

olmuştur. Artışın en temel sebebi doğumlar oluşturmaktadır. Yasal olarak 

hem anne hem de babanın Suriyeli göçmen olması durumunda doğan çocuklar 

da göçmen olarak kaydedilmektedir. Nitekim Türkiye’de Suriyeli kadınların 

doğurganlık hızı 5.3’tür (Yağmur ve Aytekin, 2018). Diğer taraftan Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaşlığına geçenler ise geçici koruma statüsünden 

düşürülmektedir. Tüm bunlar göz önüne alındığında 2016’dan 2022 yılına 

kadar geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısının bu denli artmasının 

doğumlar ile ortaya çıktığı ve doğum oranlarının da yüksek olduğu sonucuna 

varılabilir. 

2016 yılına kadar olan dönem geçici koruma kapsamındaki 

Suriyelilerin Türkiye yerleşmeleri, 2016-2022 yılları arasındaki dönem ise 

Türkiye’ye yerleşen geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin yurt içindeki 

hareketi olarak değerlendirilmiştir. Nitekim 2016 yılı değerlerinden Suriyeli 

göçmenlerin Hatay, Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa gibi sınır kentleri ile birlikte 

İstanbul’da yoğunluk kazandığı ortaya çıkmıştır. Bu dönemde özellikle sınır 

illerde kurulan kamplara yerleştirilme ve sınır illerde yaşayan akrabalık 

ilişkileri, yakınlık, kültürel benzerlik gibi faktörlerin ön plana çıktığı 

anlaşılmaktadır. Nitekim Koji ve Jun (2020) Japonya’daki Türkler için yaptığı 

çalışmada da kümelenmenin nedenlerini bu şekilde açıklamıştır. Özgür (2020) 
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ise “Göç, İkametgâh Ayrışması ve Entegrasyon: Türk Kentleri İçin Bir 

Değerlendirme” başlıklı çalışmasında ayrışmanın dezavantajları, göçmen 

bütünleşmesini/uyumunu güçleştirebileceğini vurgulamıştır. Sertkaya Doğan 

ve Gökburun (2021) ise “Türkiye’de Suriyeli Mültecilere Yönelik Toplumsal 

Olayların Dağılımı” isimli çalışmalarında zamansal olarak olayların 

azaldığına dikkat çekmişlerdir. 

2016-2022 yılları arasındaki ikinci dönemde ise Türkiye içerisinde iç 

göçler şeklinde hareketlilik olduğu görülmektedir. 2016 yılında yoğun olan 

illerde yoğunluğun azaldığı, başta bu illere komşu olan iller olmak üzere 

Türkiye’nin hemen hemen her ilinde geçici koruma kapsamındaki 

Suriyelilerin sayısının arttığı sonucu ortaya çıkmıştır.  Bu sonuç iki durum 

ortaya çıkarmaktadır. Bunlardan birincisi uyum sürecinde homojenliğin, 

Özgür (2020)’ün çalışmasında vurguladığı mekânsal ayrışmayı engelleyen bir 

unsur olarak görülebilirliğidir. İkincisi ise oluşabilecek entegrasyon 

sorunlarına daha çok ilin maruz kalacağı gerçeğidir. 

Çalışma sonucunda; Türkiye’de geçici koruma kapsamında bulunan 

Suriyelilerin mekânsal verilerle mekânsal analizlerinin belirli periyotlarla 

dağılış desenlerinin incelenmesinin önemli olduğu, bu desenlerin ortaya 

çıkışındaki nedenlerin sosyoloji, kamu yönetimi vb diğer sosyal bilimler için 

yeni bir araştırma konusu doğuracağı ve bunun ciddi anlamda üzerinde 

düşünülmesi gereken bir konu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öneri olarak ise; 

belirtildiği üzere “belirli periyotlarda bu dağılış desenin mekânsal istatistik 

yöntemleri ile analiz edilmesi” sunulmaktadır. 
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GİRİŞ 
 

Arabesk müzik, insanların Orta Asya’dan Anadolu’ya göçü sonrasında 

ortaya çıkmış bir müzik türüdür. 1950’li yıllarda Bulgaristan’da yaşayan 

Türklerin, göç etmek zorunda bırakıldığı, köyde yaşayan insanların 

imkânsızlıktan veya çeşitli sebeplerden kente göç ettiği,2. Dünya Savaşının 

getirdiği zorluklar, Almanya’ya işçi göçünün yaşandığı dönemdir. Avrupa’ya 

işçi göçünün yaşandığı dönemde göç eden insanlar; eğitim, sağlık, ekonomik 

anlamda iyileşme yaşayacaklarını düşünmüşler fakat kültürel anlamda şok 

yaşamışlardır. Göç eden insanların ekonomik sorunlar yaşamaları, mülteci gözü 

ile bakılmaları, statü farklarının yaşanması, dinsel ayrıma maruz kalmaları ve 

dil ve eğitim (Schreglmann, 2020) eksikliğinin verdiği problemler 

(Dolapçıoğlu & Bolat, 2021) gittikleri yerde sorun yaşamalarına sebebiyet 

vermiştir. Arabesk müzik, işçi göçünün olduğu dönemlerde daha çok rağbet 

gören bir tür olmuştur. İnsanların gurbette yaşadıklarını, hasretini çektiği 

köyünü, işsizlik sonucunda yaşadığı zorluğu, psikolojik baskıyı konu edinen 

arabesk müzik, halkın tınısı olmuştur. Bu bakımdan sevilen, dinlenen bir müzik 

türü olmuştur. 

1950 yıllarında artış gösteren iç göç,  hem siyasi hem de ekonomik 

sebeplerden dolayı bütün mallarını satarak kente gelmiş halkı, zor bir sürece 

itmiştir. Göç edilen şehirlerde konut sıkıntısı yaşanmış ve köyden gelenler 

kültürel anlamda da uyum sorunu yaşamıştır. İşsizliğin hat safhada oluşu, 

imkânsızlıklar insanları çıkmaza, bunalıma sürüklemiştir. İnsanlar, zor bir 

süreçle karşı karşıya kalınca çareyi yasadışı konaklamakta bulmuşlar ve şehrin 

çevresinde bulunan gecekondu denilen yerlerde konaklamaya başlamışlardır. 

Gecekondu adındaki bu yerlerde de elektrik ve ulaşım sıkıntısı yaşanmış ama 

başka kalacak yer bulamadıklarından göç etmek zorunda kalan kişiler burada 

hayatlarına devam etmişlerdir. Bu süreçte ortaya çıkan arabesk müzik, bunalım 

yaşayan halkın dertlerine derman olmuş ve halk teselliyi bu şekilde bulmuştur. 

Bu müzik türü belli bir süreden sonra daha da rağbet görerek aynı zamanda 

İstanbul’un boğaz semtlerinde, sahil yolunda, gazinolarda, gece kulüplerinde  

“taverna” adı altında da söylenmiştir. 
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Halkın sevdiği bu müzik türünün en büyük temsilcisi kabul edilen Orhan 

Gencebay işte bu dönemde yazdığı şarkılarıyla ön plana çıkmıştır. Sazıyla, 

sözüyle bir yeni bir devri başlatmıştır. Orhan Gencebay arabesk müzik için: 

“Türk müziğinin özgür icrasıdır.” diyerek bu türü tanımlamıştır. (SAY,2010).  

1950’li yıllardan itibaren Orhan Gencebay gibi birçok müzisyen bu 

yaşanan göçler sonucunda etkilenmiş, şiirlerinde, şarkılarında; gurbeti, acıyı, 

hasreti anlatmıştır. Göçün neden olduğu bu psikolojik yıkımlar sonucunda 

ortaya çıkan arabesk müzik, yıldan yıla değişmiş ve gelişmiştir. Belli bir dönem 

sonra popüler müzik haline gelmiş ve dinleyici kitlesi gecekondu 

mahallelerinin sınırını aşarak evrensel bir niteliğe bürünmüştür. 

Arabeskin Doğuşuna Kaynak Olan İç ve Dış Göç  

Göç kelimesinin kelime anlamı, ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle 

bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim 

yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, taşıma, hicret, muhaceret 

demektir.(TDK-2022) Etimolojide, Türkmence dilinden alındığı söylenen göç 

kelimesi manevra, hareket anlamını taşır. (Etimoloji Türkçe-2022) 

Nişanyan sözlükte “taşınma, taşınan yük” anlamına gelir. Eski Türkçede 

göç kavramının ilk halinin köç olduğu söylenir aynı zamanda Türkçenin en eski 

sözlüğü olan Divanu Lügati’t Türk’te de “köç” şeklinde yer alır.  

Zamanla ilk halinden evrimleşerek son halini alan “göç” insanların 

ekonomik, siyasi ve toplumsal açıdan bir yerden başka bir yerleşim yerine 

gitmesi durumudur. Bir başka tanımda ise Göç: Bireysel, aile veya gruplar 

halinde bulundukları yeri terk ederek geçici veya sürekli olarak yaşamak için 

başka alanlara gitmek olarak da tanımlanır (Girişken & Schreglmann, 2020). 

Bu göç hareketlerine katılanlara ise muhacir(göçmen) denmektedir. Kentlerde 

sanayinin gelişmesi, sağlık imkânlarının, ulaşımın, eğitimin, iş gücünün 

köylere oranla daha fazla olması sebebiyle de insanlar belli dönemlerde belli 

aralıklarla bir yerden bir yere gitmişler ve bulundukları yerde iskân etmişlerdir. 

Köylerden kente göç sonrası şehirlerde yoğunluk yaşanmış ve bu artış hem 

gecekondulaşmayı arttırmış hem de işsizlikle birlikte birden çok soruna zemin 

oluşturmuştur. Bu yaşanan iç ve dış göç arabesk müziğin yanında bazı 

enstrümanların da gelişmesinde etkili olmuştur.  
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İç Göç 

İç göç, Ülke sınırları içerisinde bir yerden bir yere gitme sürecidir. Orhan 

Gencebay, Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur gibi sanatçıların da göç şeklidir. 

Cumhuriyetten bu yana sürekli göç olmasına rağmen 1950’li yıllarda kırdan 

kente göç daha fazladır. Türkiye’de  II.Dünya savaşından sonra artan 

sanayileşme faaliyetleriyle birlikte  iç göç sürekli olmuştur. İstanbul başta 

olmak üzere sanayinin geliştiği yerler kırdan göç alan yerler haline gelmiştir. 

Göçler ilk başlarda köyden kente olurken daha sonraları kentten kente 

olmuştur. İç göçün en çok yaşandığı dönem 1950-1960 ve 1960-1980 

dönemidir. 2000’li yıllardan sonra ise iç göçün nedenlerinde şu sıra baş 

göstermiştir; hanedeki fertlerden birine bağlı yapılan (%41,5), eğitim amacı ile 

yapılan (%22,6), tayin atama ile yapılan (%13,4) iş arama amacıyla yapılan 

(%12,2) ve evlilik/ boşanma ile yapılan (%7,5) göçlerdir. Savaş döneminde  

ekonomik sebepli olan göçler daha çok kırsal bölgelerden kentlere doğrudur. 

Bu yıllarda baş gösteren arabesk müzik popülerliğini artık kazanmaya başlamış 

yaşanılan acıya tanık olmuştur. 

1950 yılından itibaren göç hareketlerine baktığımızda bu durumun 

köyden kente daha çok olduğu görülmektedir. 1980’den sonra ise değişmekte 

ve göçün istikametini değiştirip küçük şehirlerden daha büyük şehirlere veya 

metropollere doğru yöneldiğini söyleyebiliriz. ( Sağlam,2006) 

Dış Göç 

Dış göç, ülke sınırlarından dışarı çıkıp başka ülkeye göç etmesi 

durumudur. Dış göçün sebepleri; eğitim, ekonomik, savaş dışında mübadele 

sonucunda da gerçekleşebilir. 1960’lı yıllarda Avrupa’ya yapılan işçi göçü, 

1980’deki Afgan göçü örnek gösterilebilir. Arabesk müziğin önde gelen 

sanatçıları dış göçün yaşandığı dönemlerde de bu döneme atıfta bulunarak 

şarkılar yazmıştır. 

Bu göçler günümüzde de gündemini korumuştur. Teknoloji gelişmeye, 

şartlar kendini yinelemeye devam ettikçe göç süreci devam edecek, evini 

barkını terk etmek zorunda kalanlar gittikleri yerde ya imkanlar dahilinde 

kendini var etmeye çalışacak, üretecek ya da dejenere olacaktır. Bu konuyla 

ilgili Martin Heidegger şöyle demiştir: “Evsizlik dünyanın kaderi olmaya doğru 
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gidiyor.” Göç, günümüzde de gerek eğitim gerek iş için devam etmekte,   göç 

edenler gittikleri şehirlerde yeni bir kültürle çatışmakta, yeni bir hayatın 

zorluklarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Evsiz insan sayısı bu sebeptendir ki 

artmaya devam ediyor. 

I. Dünya Savaşında Göç Kavramının Ortaya Çıkışı, Köyden Kente Göçte 

Artış Ve Gecekondulaşmaya Doğru Yaşanan Süreç 

I. Dünya savaşı döneminde Sarıkamış harekâtının başarısızlığa uğraması 

ve birçok ilde ayaklanma çıkması sebebiyle bölge halkının güvenliğini 

sağlamak, Kafkas cephesindeki birliklerin güvenliğini sağlamak adına Osmanlı 

Devleti 27 Mayıs 1915’te tehcir (Göç) kanunu “Sevk Ve İskan Kanunu” 

çıkardı. Ermenileri, Suriye ve Irak’ın kuzeyindeki bölgelere göç ettirdi. 

Göçmenler içinse Muhacir Komisyonu çıkardı; sağlık, güvenlik, beslenme 

ihtiyaçlarını gidermeye çalıştı, göç ettikleri bölgede tarım açısından imkânlar 

vererek üretime katkı sağlamaları için arazi ve ekim biçim araçları verdi. 

Yıl geçtikçe sanayide ve tarımda yapılan yeni kanunlar, izlenen yollar 

ülke ekonomisini yavaş yavaş iyileştirmeye başladı. Ekonomik anlamda 

kalkınmak için ise 1927 yılında Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkarıldı ama bu kanun 

beklenen kalkınmayı sağlayamadı ve gerileme başladı. 1929 yıllarında Dünya 

tarihinde Kara Perşembe adında 24 Ekim 1929 günü ABD borsası çöktü ve bu 

durumdan Türkiye de çok etkilendi. Bu krizin etkilerinden kurtulmak için 

ekonomide korumacı bir politika izledi daha sonra girişimcilere kredi 

verilebilmesi için Sümerbank’ı açtı. Bunun yanı sıra deri işleme, dokuma, cam, 

kağıt, demir çelik, şeker fabrikaları kuruldu. Sanayi alanında gelişmeler 

yaşandı. Makineli tarıma geçiş süreci ile birlikte de iyileşen ekonomi kent 

hayatına göçü de bir bakıma arttırdı. 

1940-45 dönemi II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye; ekonomik, siyasi, 

toplumsal birçok anlamda etkilendi. Üretim kesintiye uğradı, bununla beraber 

göçte de sorunlar yaşandı, savaş yıllarında göçün durmasına sebep oldu. 

Tüketimde fiyatların, vergilerin artması toplumsal hoşnutsuzluğa sebep oldu. 

1940-1945 yıllarında savaş şartlarına rağmen eğitim, kültür faaliyetleri 

duraksamadı hatta ilkokul, mesleki okullarda öğrenci artışı gözlendi. 

Vatandaşları yetiştirmek adına Köy Enstitüleri kuruldu. Bu dönemde radyo 
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insanlık tarihinin de en çok ilgi gören yayın organı oldu. 1943 yılından itibaren 

Ankara Radyosu sürekli yayına geçti. 

II. Dünya Savaşından sonra çok partili hayata geçen Türkiye; siyasal, 

toplumsal, ekonomik gelişmeler kaydetti, özel sektöre daha çok imkân 

tanınarak liberal ekonomi politikası uygulandı. İşçilere hafta sonu tatil verildi 

bunun yanı sıra çalışma koşullarında iyileştirmelere gidildi. Tarım alanında 

makineleşme süreci arttı. II. Dünya savaşı sonunda nüfus artışı ve sanayide 

makineleşmenin de etkisiyle kırsal kesimden kente göç süreci büyüyerek 

devam etti.  Göç edenler şehir etrafına yerleşti ve gecekondulaşma başlamış 

oldu. II. Dünya Savaşı sonunda Avrupa ülkeleri nüfusta azalma yaşadığı için 

başka ülkelerden ihtiyacını sağladı. Avrupa’ya göç eden en çok insan ise 

Türkiye’den oldu. 

Göç edenler yaşadıkları yerlerde hem kültürlendiler hem kültürlediler. 

Doç. Dr. Ahmet KUYAŞ (tarihçi-yazar) Gençler İçin Çağdaş Tarih kitabında 

şu şekilde açıklar: “Kentlere yeni gelenler beraberlerinde kendi kültürel 

özelliklerini de getirdiler. Bir yandan kentte var olan yaşam tarzından 

etkilenirken diğer yandan kendi yaşam tarzlarıyla kentlere damgalarını 

vurdular. Kentlerde bir araya gelen değişik yörelerin insanları hem birbirlerine 

hem de yerleştikleri kentlere yeni birçok şey tanıttılar. 1950’lerde Ankara, 

İstanbul ve İzmir gibi kentlerde hemen hemen hiç bilinmeyen lahmacun ya da 

şöbiyet gibi lezzetler, kentlerin yaşamından ayrı düşünülemez oldu.” 

Arabesk Müzik Yayılma Süreci ve Yaşanılan Engeller  

Müzik, insanın duygularının dışa yansımasıdır; yaşanmışlık ister, acı 

ister, keder ister. Sanatçı, bu kavramlardan beslenir ve müziğini ortaya koyar. 

Müzik, her zaman hayatımızın bir köşesinde bizlere göz kırpar; kuş seslerinde, 

korna sesinde, zil sesinde… Her ses belli aralıklarla çalındığında da ritmik hale 

dönüşür. Martin Stokes: “Müzik her yerdedir; şehirde, kahvelerde, gece 

kulüplerinde, hamamlarda, dükkânlarda, otobüslerde, taksilerde ve 

dolmuşlarda…” demiştir.  

Müzik, insanlarla hep iç içe olmuştur. Arabesk müzik ise şehir için farklı 

bir müzik türü olmuştur. “Arabesk şehir için bir müziktir. Yalnızlığa, kötü sona 

mahkum olan aşıkların; karışık, çalkantılı duygu dünyalarını resmeder. Fakir, 
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göçmen işçilerin sömürüldüğü, kötü işlerde kullanıldığı gün geçtikçe bozulan 

şehri tanımlar ve dinleyenlerini, bir bardak daha rakı doldurmaya, bir sigara 

daha yakmaya, kaderlerine ve dünyaya lanet okumaya çağırır.” 

(STOKES,1992). Arabesk; halkın hikâyesini, baskıya maruz kalan, zulme dur 

diyemeyenlerin müzik yolu ile acıları konu edinen Türk müziğini içinde 

barındıran bir türdür. Göç sonucunda ortaya çıkmış ve zamanla da popülerliğini 

kazanarak doruk noktasına gelmiş ve hala dinlenen bir müzik türü olmuştur. 

Gecekondulaşma sürecinde ortaya çıkmıştır. Gecekonduda yaşayan insanların 

bunalımlarını, acılarını, hasretlerini, aşklarını işler ve halkın sesi olur. 1940’lı 

ve 1960’lı yıllarda arabesk, 1930’lu yıllarda yasaklanması sonucunda 

radyolarda dinlenen Mısır müziğinden etkilendiği için hem doğu hem batı 

karakteri taşıyarak, Arap müziği alt yapısını işler ve sevilen bir müzik türü olur. 

Bu dönemde gecekonduda yaşamlarını sürdüren insanları konu edinmesinin 

yanı sıra aynı zamanda Almanya’ya giden işçiler için de gurbet türküleri yazan 

sanatçılar, yaşanılanı sözlere şarkılara dökmüştür. Şehirlerde plak satışları ile 

birlikte arabesk, sadece gecekonduda değil şehir kesimlerinde de dinlenmeye 

başlanmıştır. Köyden kente göçün, zorluklarla baş etmeye çalışan insanların 

kaynak olduğu, dile getiremedikleri duygulara tercüman olan arabesk, 

insanların kendilerini buldukları bir araç niteliğindedir. Halkın dertlerine 

derman olmuştur. Atatürk: “Fikirler ve inkılaplar sanatla yayılır.” “Hayat 

müziktir. Müzik hayatın neşesi, ruhu, sevinci ve her şeyidir.” demiştir. Müzik, 

hayatımızda önemli bir araçtır, yoldur, devadır. İşte arabesk de küçükten 

büyümüş ve dağları aşmıştır. 

Fakat bazı dönemler arabesk müzik, engellenmeye çalışılmıştır. TRT 

gibi bir yayın organı müziğe bir dönem kısıtlamalar getirmiştir. TRT 1970’lerin 

başında Müzik Denetleme Kurulu kurmuştur. Kurul TRT’de yayınlanacak 

müzikler için belirleyici ve sınırlayıcı kurallar getirmiştir. Buna göre hafif 

müzik özellikle arabesk müzik türüne yasak getirilmiştir.(Karışçı,2010) 

Bu yasakların hem halkı kötü alışkanlık edinmeye ittiği hem de artık 

siyasi bir başkaldırı niteliği taşıdığı, seçim propagandalarında bile arabesk 

özelliklere rastlanması,  arabeski bu noktaya getirmiştir. Fakat yasaklar halkı 

durduramamış ve yasaklar çiğnenmek içindir anlayışını kanıtlar nitelikte; 

dolmuşlarda daha çok dinlenir olmuş, Tv’de de yerini alarak daha geniş 

kitlelere ulaşmayı başarmıştır. 
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1970’li yıllarda filmlerde arabesk temalı konular işlenmiş, arabesk 

sanatçıların başrolünde oynadığı ve kendi yazdıkları arabesk müzikleri 

seslendirdiği bir dönem olmuştur. Aynı dönemlerde Ajda Pekkan’ın 

seslendirdiği “Petrol”  arabesk müzik Eurovision’da söylenmeye hak 

kazanmıştır. “Selmi Andak, Arabesk bir şarkı petrol, bana ‘Ya Mustafa’yı 

hatırlattı.” diyordu. Şerif Yüzbaşıoğlu ise şöyle konuşuyordu: “Yıllardan beri 

yoz müzikle yapılan savaşta TRT yenik düşmüştür. Kısacası yoz müzik TRT 

ve Eurovision’a girmiştir.” demiştir.( Bengi-2019) 

1990’da arabesk müzik Tv’de yer bulmuştur. Bu dönemde TRT diğer 

yayınlarla rekabet içine girer ve geri kalmamak için sanatçılara popüler müzik 

adı altında yer vermeye başlamıştır. (Güngör,1993) 

Arabesk Müziğin gelişmesinde büyük katkısı olan Orhan Gencebay, bu 

türün yasaklanmasıyla ilgili olarak: “ Türk müziğinin gelişmesine en büyük 

darbeyi TRT’nin bu katı kuralları, tabuları vurmuştur. TRT’nin verdiği zararı 

kimse vermemiştir. Ama art niyetle, ama bilerek, ama bilmeyerek. Neticede 

böyle bir durum söz konusudur.” diyerek bu yapılanı doğru bulmamıştır. 

Arabesk müzik 1990’lardan sonra aynı ağırlıkta gittiğinden dinlenme sıklığı 

azalmış ve halk popüler müziğe daha çok yönelmiştir. Devlet de bu müziğin 

alternatif müzik olması yolunda adımlar atmıştı.  Bu dönemde halkın ilgisinin 

azaldığını gören arabesk sanatçılar, acısız arabesk adı altında şarkılar yapmaya 

başlamıştır. Bu dönemlerde Kültür ve Turizm bakanı olan Tinaz Titiz bu acısız 

arabesk olarak çıkarılan yeni isim için “buna olsa olsa yeni dalga müzik denir.” 

demiştir. Acısız arabesk yorumları çığ gibi büyür hale gelmiş ve birçok sanatçı 

da görüşünü dile getirmiştir. Bu dönemlerde Hakkı Bulut’un “seven kıskanır, 

ikimiz bir fidanız, falcı” şarkılarının pop düzenlemeleri yapılmış Erkin Koray 

da bunun üzerine: “Acısız arabesk istiyorlarsa, 15 yıl önce Şaşkın’ı yapmıştım" 

demiştir. Tinaz Titiz, yeni arabesk için “Dejenere, yoz müzik denilen, hakikaten 

müzik normlarına uymayan, insanlara sözleri itibariyle çile, çözümsüzlük gibi 

şeyler getiren, enstrumanlar itibarıyla hiçbir müzik türünde yer almayan, sadece 

o an için insanların bir araya gelip yaptıkları müzik”, bunun alternatifiyse 

“Belki aynı temaları kullanan, fakat doğru müzik kültürüne dayalı müziklerdi" 

demiştir. Cem Mansur acısız arabesk için “Arabeskin sağlıklı bir şey 

olmadığının devlet tarafından kabul edilmesi sevindirici. Ama toplumsal kökü 

olan bir şeyin devletten gelen ısmarlama reçetelerle düzeltilmesi görülmüş, 
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duyulmuş şey değil. Arabesk müziğin içinde buldukları feryat figan tatmin 

ediyor insanları. Onu çıkarttığınız zaman arabesk müzik alkolsüz rakı olacak.” 

demiştir.  

Bunların yanında elbette acılı arabesk için de Can Kozanoğlu: “Arabesk 

kültürün şarkıları da acılı, lahmacunu, çiğkötesi de acılı.” demiştir. Bu dönemde 

yine acısız arabeskle dalga geçenler de olmuştur. Fikret Kızılok’un ninni 

şarkısında “Orhan, Ferdi, lahmacun acı geldi.” demiş ve hatta yine bu dönemde 

Barış Manço “Lahburger” şarkısını çıkartmıştır. 1989 Mart ayında yapılan 

seçimde Turizm bakanı Titiz’in kabineden ayrılmasıyla yerine Namık Kemal 

Zeybek almış ve acısız arabesk için çıkan bu kötü söylemlerin yerini sükûnet 

almıştır. 

Arabesk Müziği Yön Verenlerden Eserler 

Cemal Süreya, 1988’de, arabeskin üç devini üç ünlemle 

özdeşleştirmektedir. Orhan Gencebay’a “Of”u, Ferdi Tayfur’a “Ah”ı, İbrahim 

Tatlıses’e “Allah Allah”ı yakıştırmıştır. 1944’te Express dergisi, Müslüm 

Gürses’i “Oooof of” nidasıyla tari etmiş, Marx’a bakarak: “Ruhsuz bir hayatın 

ruhu, kalpsiz bir dünyanın kalbi, yoksulların iç çekmesi.” olarak ifade etmiştir. 

Bu nidanın en içlisi 1983’teki “Bu şehirde yaşanmaz” şarkısında ve şu dizenin 

ardındaydı. “Yaşamak değildi yaşamak” (Derya Bengi,2019). 

Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses, Suat Sayın, İbrahim 

Tatlıses, Gülden Karaböcek, Kibariye, Mahsun Kırmızıgül gibi birçok isim bu 

türde besteler, sözler yazmışlardır. Sanatçıların o dönemde yazdıkları şarkılar 

yaşantılarını içerir. Bu şarkılardan bazıları; 

• Bitecek Dertlerimiz (1978-Orhan GENCEBAY): Orhan Gencebay, 

“Bitecek Dertlerimiz” şarkısında zulmü, insanca yaşamanın hak olduğunu 

söylemiş, acıyı, kederi konu edinmiş ve müziğiyle ses olmuştur. Bu şarkı aynı 

zamanda Şerif Gören’in “Derdim Dünyadan Büyük” adlı filmin finalinde çalar, 

filmin konusu mahalle gücünün gecekonduyu yıkmaya çalışanları önlemesidir 

ve şarkı bu filmde konu ile bir bütün oluşturmuştur. 

• Hatasız Kul Olmaz (1977-Orhan GENCEBAY): 1977 yılında çıkardığı 

bu şarkıda aşkı, hasreti konu edinmiştir. Bu şarkı aynı zamanda Şerif Gören’in 

şarkıdan adını verdiği “Feryada Gücüm Yok” adlı filmin şarkısı olarak 
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karşımıza çıkmaktadır. 1980’lerden sonra Orhan Gencebay şarkılarında yön 

değiştirmiş ve halka çağrıda bulunmuştur: “Haydi gelin, hep birlikte daha 

moralli şarkılar yapalım” demiştir. 

• İsyankâr (1978-Müslüm GÜRSES): Müslüm Gürses 1978 yılında 

seslendirdiği bu şarkıda aşk acısını, ezilmişliği, kötü kaderi konu edinmiş ve 

dönemi yansıtan bir dille yazmıştır. Bu şarkı aynı zamanda 1979 yılında 

“İsyan” adlı filmin şarkısı olmuştur. 

• Hasret Rüzgârları (1986-Müslüm GÜRSES): Müslüm Gürses 1986 

yılında bu şarkısında hasreti konu edinmiştir, dertli, kederli olduğunu dile 

getirmiştir. Aynı zamanda kadehlerin teselli etmediğini de söyleyerek içkiyi de 

şarkılarında yazmıştır. 

• Yıllar Utansın (1989-Müslüm GÜRSES): Müslüm Gürses bu 

şarkısında yaşamadığını, hasretini çektiği yerin sevgilinin özleminde kaderine 

isyan etmiştir. 

• Fadime’nin Düğünü (1994-Ferdi Tayfur) (Acısız Arabesk): Ferdi 

Tayfur 1994 yılında yazdığı bu şarkıda acısız arabeski yansıtmıştır. Müziği 

hareketli bir yapıya sahip olan bu şarkı köyden kente gelen şehirlilerin, şehre 

ümit bağlayıp sonradan yaşadıkları şaşkınlığı dile getirmiş ve yine özlemini 

çektiği köyünü de satırlarına eklemiştir. Şarkının klipinde de köyden şehre 

gelen ve gecekondu mahallelerine giden bir adamı oynamıştır 

• Almanya Treni (1977-Ferdi TAYFUR): Ferdi Tayfur bu şarkısında 

Türkiye’den Almanya’ya işçi göçünün yaşandığı dönemi kaleme almıştır. Dış 

göçü konu edinen bu şarkıda gurbetten, kaderden yakınarak yazmıştır.  

• Ben de Özledim (Ferdi TAYFUR-1982): Bu dönemlerde acısız 

arabeski çok güzel işleyen Ferdi Tayfur’un şarkısında yine neşeli bir 

seslendirme hakim olmuştur.  

• Gurbet Bahtımdan Kara(Suat SAYIN): Güftesi Faruk Nafız 

ÇAMLIBEL’e ait bu parçayı Suat Sayın seslendirmiştir. Gurbeti, hüznü 

bağlamanın yakarışı ile hissettiren bu parça, yaşanılan zorlukları; sözlere, 

müziğe yansıtarak dönemi konu edinmiştir.  
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• Gurbet Treni (İbrahim Tatlıses): “Ezik olmayan insan sanata yön 

veremez. Ezik olması şart. Ezikliğin verdiği bir hırs ve bir güç var. Bu hırs daha 

sonra zevke dönüşüyor. Şimdi bunun amacındayım” diyerek gurbeti, aşkı konu 

edinmiştir. 

İbrahim Tatlıses söz ve müziği Arif Sağ’a ait olan “Gurbet Treni” adlı 

şarkıyı seslendirmiştir. Bu şarkıda yine ayrılık, hasret, tükenmişlik işlenmiştir. 

Bu şarkı aynı zamanda İbrahim Tatlıses’in başrolünde oynadığı “Gurbet Treni” 

adlı filmin müziğinde kullanılmıştır. 

SONUÇ 

Örneklerini verdiğimiz bu şarkılar hep göç sürecinde yaşanmışlıkların 

sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Göç sürecinde çıkan bu şarkıların müzikleri 

Türk müziğinden beslenmiş, yaylı ve vurmalı çalgıların da ön planda olduğu 

şarkılar olmuştur. Köyden kente göçü, kentten kente göçü, işçi göçünü, aşkı, 

hasreti içinde barındırmıştır. Çeşitli konuları işleyerek her kesimden insana 

hitap etmiştir. Sanatçılar ortak bir dil oluşturarak halka ayna olmuştur.  

Sanatçı halktan beslenir, toplum sorunlarını ele alır. Sanatın çizgisine 

yön veren Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay, Müslüm Gürses gibi birçok sanatçı 

köyden kente göç etmiş ve bu süreçten beslenerek bu tarz yeni ürünler ortaya 

koymuştur. Göç ve arabesk birbiri ile bağlantılı olup göçün arabesk müziğin 

ortaya çıkmasındaki rolü büyüktür. Göç eden insanların yerleştikleri şehrin 

hışmına uğraması, yaşanan ekonomik sıkıntılar, köylerine olan hasretleri, 

göçmen sanatçıların bu süreçten etkilenerek şarkılar, sözler yazmasıyla yeni bir 

devir başlamıştır.  

Göç eden sanatçılar hem çevre halkın hem de kendilerinin yaşadığı 

zorlukları kaleme almışlar, sözler ezgilerle buluşmuş ve arabesk şarkılar can 

bulmuştur. Arabesk müzik türü, göçün etkisi ile daha da büyüyerek yayılmıştır. 

Orta Asya’dan Anadolu’ya göç, Almanya’ya göç, kentten kente göç, birden çok 

göç şekli yaşanmıştır, birçok farklı kültür bir araya gelmiştir. Göç sürecinden 

beslenen sanatçı, yazdığı şarkılarla gecekondu mahallelerinin sınırlarını aşmış 

ve arabesk müzik türünün her kesim tarafından dinlenilmesine ortam 

hazırlamıştır.  
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Büyük bir kitle, arabesk müziği severek dinler hale gelmiştir. Arabesk 

müzik türü, bir dönem engellere takılmış ama sanatçıların ve arabesk müziğe 

gönül verenlerin ayak diremesiyle bu yasaklar çok uzun sürmemiş; Radyo’da, 

Tv kanallarında yerini alarak arabesk müziğe kapanan kapılar açılmıştır. Bütün 

olumsuzluklara rağmen arabesk müzik kendi çizgisine bu minvalde devam 

etmiş ve gitgide büyümüş, yayılmıştır. Arabesk müzik sadece şarkılarda da 

değil, sinema filmlerinde de kullanılarak yaygınlaşmıştır.  

Arabesk müzik, araştırmalara göre aynı zamanda insanı daha çok 

bunalıma sokabilir niteliktedir. İnsanı psikolojik olarak yıkabilme etkisine 

sahiptir. Arabesk müzik dinleyen kesim, acılarını çok iyi ifade edebilen bu türe 

ve sanatçılarına büyük bir aşk duymuştur. Arabesk müzik, bu yönüyle birçok 

insanı kendine bağımlı hale getirerek birçok fanatik kitlenin yaşam biçimi 

olmuştur. Yasakların artış gösterdiği dönemde araçlarında arabesk müziğin 

önde gelen isimlerinin posterlerine yer vererek tepkilerini dile getirmişlerdir. 

Sonuç olarak göç, insanların ekonomik, kültürel anlamda zorluk 

yaşadıkları bir süreç olmuş, insanların bu göç sürecinde arabesk müziği yoğun 

bir şekilde dinlemelerine de etken olmuştur. Bu müziği dinleyenler de arabesk 

müziğin etki alanının genişlemesine katkıda bulunmuştur.  Zor günlerden 

beslenen sanatçı ise göçün etkilerini şarkılarına yansıtarak halkın gönlünde taht 

kurmuş; kültür farklılığını, hasreti, özlemi, ezilmişliği konu edinmiş, bu 

dönemin sevilen sanatçıları olmuştur. Zamanla çıkardıkları parçalarda 

yaptıkları atıflarla arabeski herkes tarafından dinlenen bir noktaya taşımışlardır. 
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GİRİŞ 
 

İnsanoğlunun mekân ile ilişkisi tarih serüveni içerisinde inişli-çıkışlı bir 

niteliğe sahip olagelmiştir. Doğduğu yerin insan için değeri her zaman farklı 

olmuştur. Bunun aidiyet hissi ile ilgili olduğunu söylemek mümkündür. Bu 

nedenle söylemler her daim dönüp dolaşıp asli vatanın ne kadar önemli ve 

özlenilen yer olduğu noktasına gelir. “Bülbülü altın kafese koymuşlar ah 

vatanım demiş!” sözü de tam da bunun için söylenmiş bir sözdür. Zira kişi bir 

şekilde göçmek durumunda kaldığı yerde kendisine ne kadar güzel imkanlar 

sunulsa da ne kadar rahat olsa da yine de doğup büyüdüğü yere dönmek ve 

orada yaşamak ister. Bu durum romantik bir özlem olarak değerini korusa da 

insanlık tarih boyunca yaşadıkları coğrafyayı farklı sebeplerle de olsa 

değiştirmek zorunda kalmışlardır (Schreglmann, 2020). Bu yer değiştirme/göç 

olgusu bazen bireysel bazen de kitlesel bir durum arz edebilmektedir. Ayrıca 

göç vatan içerisinde farklı bir bölgeye de olabilmektedir. İç göç denilen bu 

süreçte aslında birey başka bir ülkede karşılaşabileceği meydan okumalara 

benzer durumları yaşayabilmektedir. Zira göç, en nihayetinde “öngörülebilir 

vasattan” kaotik ve sonuçları belli olmayan bir mekâna geçişi ifade etmesi 

bakımından iç veya dış göç için de aynı sosyo-psikolojik tecrübeleri 

içermektedir (Girişken & Schreglmann, 2020; Akhtar, 2021:3). 

Yaşadığımız coğrafya göç güzergahı üzerinde olması dolayısıyla çoğu 

zaman göç çalışmalarına konu olmuştur. Özellikle son yıllarda Suriye 

(Dolapçıoğlu & Bolat, 2021), Afganistan, İran ve Irak üzerinden Türkiye’ye 

yapılan kitlesel göçlerin varlığı ve halen devam ediyor oluşu birçok araştırmaya 

konu olmuştur. Sosyolojiden eğitime kadar uzanan bu araştırma alanlarından 

biri de dini/teolojik sahadaki değerlendirmelerdir. Dinler tarihi, din eğitimi, 

İslam hukuku, tefsir, mezhepler tarihi, din sosyolojisi gibi bilim dallarında 

yapılan araştırmalara kelam alanını da eklemek mümkündür. Bu itibarla göç 

olgusunun kader ile ilişkisini tespit etmek sosyo-teolojik açıdan iki yönlü bir 

araştırma imkânı sunmaktadır. İlki kader-göç ilişkisinin yazgı temelli 

değerlendirmelerle ele alınması hatası diğeri ise kader-imtihan diyalektiğinin 

doğru tespit edilememesine dair yaklaşımların izaha muhtaç olmasıdır. 

Dolayısıyla bu çalışma kader tanımlamaları üzerinden sosyolojik bir olgu olan 

göç gerçeğinin yazgı ve imtihan kavramları çerçevesinde değerlendirilmesini 

içermektedir.  
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1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE: GÖÇ VE KADER  

İnsanoğlu toplumsal bir varlık olması dolayısıyla yalnız başına 

yaşayamaz. Zira o tek başına bütün ihtiyaçlarını karşılayamadığı gibi psikolojik 

ve ruhsal açıdan da hemcinsleriyle beraber yaşama eğilimi içerisindedir. 

Bununla birlikte insan yaşadığı mekanla da bir bağ kurmaktadır. Bu itibarla 

insan için özel bir yere sahip olan birlikte yaşadığı insanları ve türlü anılar 

biriktirdiği mekânı/coğrafyayı terk etmek durumunda kalması her açıdan 

alışılması güç bir durumdur. Ekonomik nedenler, güvenlik endişelerine neden 

olabilecek savaş, terör ve kan davası gibi durumların varlığı, eğitim imkanlarına 

ulaşma çabası veya tamamen doğa olaylarının ortaya çıkardığı yıkımdan kaçış 

gibi saikler insanoğlunun yaşadığı mekânı ve bağlı bulunduğu sosyal çevreyi 

değiştirmek durumunda kalmaktadır. Göç olgusu ciddi bir değişim ve 

dönüşümü içerisinde barındıran bir meydan okumadır. Zira göç bilinmeze 

gidişi de kapsamaktadır. 

Tarih boyunca insan ve göç hep gündemde olmuştur. Büyük 

toplulukların yer değiştirmesi (Kavimler Göçü- M.S. 350-800) yanında örneğin 

ekonomik nedenlere bağlı olarak Türkiye’den Avrupa’nın çeşitli yerlerine ve 

özellikle de Almanya’ya yapılan kısıtlı sayıda insanın göçü, göç olgusuna dair 

nitelik ve niceliksel çalışmaların da konusu olmuştur. Günümüzde ise Arap 

Baharı diye adlandırılan ve İslam ülkelerinin çoğunda siyasi ve iktisadi birçok 

sebebe bağlı olarak ortaya çıkan karışıklıkların önemli bir noktasına tekabül 

eden Suriye’deki iç savaş göç olgusunu küresel düzlemde gündeme getirmiştir. 

Zira Suriye İç Savaşı’nın patlak vermesiyle birlikte Türkiye’ye ve genellikle de 

Türkiye üzerinden çeşitli Avrupa ülkelerine milyonlarca insan göç etmek 

zorunda kalmıştır. Göçün bu derece problemli ve kaotik hale gelmesinde göç 

eden insan sayısının çokluğu yanında bunun kısa sürede olması ve göçün halen 

devam ediyor oluşu önemli etkenlerdendir. 

İnsan ile coğrafya arasındaki derin ilişkinin bozulmasına neden olan göç 

kavramı; gönüllü veya zorunlu olabilmektedir (Çobanoğlu, 1996:12). Ayrıca 

göç, göçmenler açısından; yeni mekâna adapte olma, güvende ve hayatta 

kalmaya çalışma ve geçimini sağlayıp kendine bir hayat tesis etme gibi olguları 

içermektedir. Göçülen mekân açısından ise hızlı nüfus artışına bağlı ekonomik 

ve altyapıya dair sorunlar, iki farklı kültürün karşılaşmasından ortaya 
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çıkabilecek çatışma alanlarının varlığı (özellikle etnisiteye dayalı krizler 

özellikle yabancı düşmanlığı), eğitim ve adalet sisteminin aksamasına neden 

olabilecek mobilizasyon sayılabilir (Ekici-Tuncel, 2015: 11 vd.). 

Kader olgusunun dini literatür açısından anlamı ile halkın bu kavrama 

yüklediği ve anladığı arasında bazı farklılıklar olduğu açıktır. Toplumsal 

düzlemde kader daha ziyade başa gelen kötü durumlar veya şans/kısmet/baht 

gibi beklenilmeyen sonuçlar çerçevesinde ele alınmaktadır. İnsanlar başlarına 

gelen ölüm, kaza, afet ve buna benzer trajik olayları nitelerken kader! kavramını 

Kur’an’ın yaklaşımından farklı olarak yazgı ve kör talih/alın yazısı gibi 

anlamlarda kullanmaktadırlar. Çoğu zaman bu kullanım bir savunma 

mekanizması gibi fonksiyon icra etse de daha ziyade insanın başına gelenler 

konusunda sorumluluktan kaçma davranışı olarak da öne çıkmaktadır. Zira 

bütün sorumluluğu üstlenmek psiko-sosyal açıdan kişiyi zor durumda 

bırakmakla birlikte inanç açısından ise Allah’ın bu işte hiçbir tasarrufunun 

olmaması anlamındaki Mu’tezili düşünceye meyletmek durumuna denk 

gelmektedir ki bu sünni bilinç açısından problemli bir yaklaşım olarak 

algılanmaktadır. Yani halk dindarlığı açısından -ki bu genelde Eş’ari kader 

algısının toplumsal düzlemdeki baskın oluşundan kaynaklanan bir sonuçtur- 

Allah’ın alemle dolayısıyla insan fiillerinin belirlenmesi ve yaratılması 

konusundaki tasarrufu sonsuzdur. Bu noktada halk teosentrik bir kader algısına 

sahiptir. Bu yaklaşım zihinsel anlamda bir konfor alanı sunsa da sonuçların 

tekrarlanmaması açısından bireyi sorumluluk ve tedbir alma noktasında bir 

rehavete sürükleyebilmektedir. Özellikle bu minvalde toplumun diline 

pelesenk olmuş “kör talih”, “başa gelen çekilir”, “kara bahtlı”, “kaderde 

varmış” gibi söylemler de daha ziyade bu zihnin/düşüncenin dile yansıması 

olarak değerlendirilebilir.  

Kader kavramının Kur’an açısından dolayısıyla bu anlayışın İslam 

düşünce tarihine olan yansımasını iki ana kategoride değerlendirmek 

mümkündür. İlk kategori evrensel yasalar olarak adlandırılan değişmez doğa 

ve toplum yasalarını içermektedir ki Kur’an’da bu kavram “sünnetullah” olarak 

adlandırılmaktadır. İslam düşünce tarihinde ise bu kavram toplumsal yasaları 

içeren anlamına ek olarak genişletilip doğa kanunlarını da kapsayacak şekilde 

“adetullah” olarak isimlendirilmiştir. Gazzali metafiziği açısından önemli bir 

kavram olan adetullah, hem Allah-alem ilişkisini Allah’ın tasarruflarının 
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mutlaklığı anlamında desteklemekte hem de peygamberlik kurumu açısından 

hayati bir esasa haiz mucizenin imkânı ve gerekliliğini de delillendirmektedir. 

Sünnetullah/adetullah, Allah’ın alem ile olan ilişkisinde mutlak nedensel bir 

bağdan ziyade rahmet ve adalet ekseninde bir yasalılığı ifade etmekte bunun 

özelinde ise keyfiliğin önüne geçmektedir (Okşar, 2018: 30 vd.). Zira Allah’ın 

tasarruflarında keyfi davrandığını iddia etmek yaratma ve imtihan arasındaki 

bağı ortadan kaldırmak anlamına gelmektedir. Bu itibarla bireyin yaşadığı 

ortam evrensel gerçeklikler açısından herkes için aynı özelliklere sahiptir. Yani 

biyolojik açıdan yasalar her ortam ve zamanda aynı sonuçları doğurmakta, 

fiziksel olarak yerçekimi, mevsimlerin ve günlerin oluşumu, suyun kaldırma 

kuvveti gibi yasalar da bu minvalde kişiye özel/göreli bir durum olmaktan öte 

herkes için verili bir evreni ifade etmektedir. 

Kader konusunda mezkûr ifadelerle yaptığımız tasvirler ve tanımlar 

deyim yerindeyse olgunun kitabi/teorik yönüne işaret etmektedir. Bu itibarla 

İslam düşünce tarihinde var olan kader ile ilgili yaklaşımlar dinin iki temel 

kaynağına başvurularak ortaya konmuştur denilebilir (Şehristânî, 2008:85). 

Bununla birlikte kader kavramının pratik açıdan ne anlam ifade ettiği hususu 

ise derin ihtilafların olduğu alana tekabül etmektedir. Özellikle alimin/bilim 

adamının yaşadığı sosyo-kültürel çevre onun fikri dünyasını etkilemekte bu 

itibarla yaşadığı dönemin politik atmosferi görüşlerine yön verebilmektedir. 

Emeviler dönemi siyasi ve sosyal olaylarının ortaya çıkardığı yıkımlar ve 

görece olarak bazı çevrelerde oluşturduğu yenilmişlik hissi bütün bu başa 

gelenlerin bir yazgının veya ilahi planın bir parçasının olup olmadığı 

tartışmalarını beraberinde getirmiştir. Bu tarihi düşünsel sürecin toplumların 

zihinlerinde yer ettiği ve itikadi fikirlerine derinden etki ettiğini söylemek 

çokça iddialı olmasa gerektir. İslam tarihinin siyaset ile imtihanı hep sancılı 

olmuştur. Dolayısıyla başarısızlıklar çoğu zaman ilahi bir planın parçası olarak 

savunulmuş böylece sorumluluğu üstlenme ya da bundan dolayı hesap verip 

karşılığına katlanma tehlikesi bir bakıma bertaraf edilmiştir.  

Bu tablonun izahı günümüz kader algılarının hangi sosyo-teolojik 

ortamlardan süzülüp geldiğinin anlaşılması bakımından önem arz etmektedir. 

Çalışmada sıkça vurgulayacağımız gibi sorumluluktan kaçma ya da savunma 

mekanizması oluşturma noktasında kadercilik ya da fatalist eğilimler bireye 

veya toplumun geneline olaylarla baş edebilme imkânı sağlamaktadır. Zira 
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zihin konforunun bozulması bütün hazırbulunuşluluğu mezkûr ifadelerde 

karşılığını bulan bir düşünsel (fatalist) söyleme bağlı bir kişi için hayati bir 

öneme haizdir. Çünkü birey göçün ya da sürgünün ortaya çıkardığı bilinemez 

veya kestirilemez durumla bir şekilde baş etme durumunda kalmaktadır.  

2. GÖÇ ve FATALİZM 

Göç olgusunun bireyde oluşturduğu psiko-sosyal durumun izahı ve 

bunun fatalist söylemlerle olan ilişkisini ortaya koyma bakımından göçün 

niteliği hakkında açıklamalar yapmak gereklidir. Yani “göçün neden 

yapıldığının ve ne şartlarda gerçekleştiğinin” izahı bireyin bu noktadaki tutum 

ve davranışlarını anlama bakımından önemlidir. Bu itibarla gerçekleşen 

deneyim göç müdür sürgün müdür? Yani kişi ekonomik problemlerden, siyasi 

baskılardan veya faşist tepkilerden kaçmış/uzaklaşmış mıdır? yoksa eğitim, 

ekonomik imkanlar/iş değiştirme, sağlık gibi nedenlerden dolayı yeni bir 

ortama mı ihtiyaç duymuştur? Bu ikisi arasındaki ilk fark gönüllü ve gönülsüz 

birer eylem olarak tanımlanmalarıdır. Diğer fark ise birinde ruhsal anlamda bir 

endişe ve şaşkınlık varken ötekisinde bilinçli bir tercih ediş ve özgürlüğe 

gidişin verdiği psikolojik bir kararlılık vardır. İlkinde birey öngörülemez ve 

haberi olmadığı bir durum içerisindeyken ikincisinde eylem kişinin kendini 

kurtarma çabasının bir sonucudur (Akhtar, 2021:5). 

Göç ile sürgün arasındaki fark kaderci/fatalist söylemlerin varlığı ile 

birebir ilişkilidir. Zira birey başına gelen kötü şeylerin ilahi bir güçten geldiğini 

ve kendisinin bu yolla imtihan edildiğini söylemeye ve bunu da olduğu gibi 

kabullenmeye hazırdır. Aksine yaşanılan deneyim olumlu ve bilinçli bir 

muhtevaya sahipse birey bunu kısmet/nasip gibi kavramlarla karşılamakta ve 

bu olgulara olumlu bir anlam yüklemektedir. Bu itibarla göç bilinçli bir tercih 

sonucu yapılmış gönüllü bir eylem ise davranış bireyin kendisine aittir (en 

azından söylemler bu yöndedir). Diğer taraftan göç zorlama/mecburiyet gibi bir 

etken sonucunda ortaya çıkmışsa kişiye göre bu bir sürgündür ve dolayısıyla 

ilahi bir planın parçası olarak da imtihandır (söylemleri hep mecbur oluşun bir 

ifadesini içermektedir). 

Göç ile fatalist/yazgısal yaklaşımlar arasındaki diğer bir ilişki ise gidilen 

mekânın/kültürün/soyolojinin ihtiva ettiği olumlu veya olumsuz durumların 

varlığıdır. Göç edilen ülkenin yapısı göçmenin o ülke ile olan aidiyetini 
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belirleyen önemli niteliklere sahip olabilir. Özellikle adaptasyon süreci 

problemli olan bireylerin fatalist söylemlerde bulunmaları daha muhtemel 

olabilmektedir. İnsanlar olumlu durumları da şans/kısmet/talih/baht gibi 

söylemlerle ifade etseler de bunu genellikle kendilerinin bir eseri olarak görme 

eğilimindedirler. Buna karşın zorlukların yeni coğrafi ve kültürel koşullarda 

devam ediyor olması kişinin başına gelen bu durumdan ilahi bir imtihana tabi 

tutulduğu fikrine daha çok başvurabileceği ve Allah’a sığınacağı ihtimali daha 

kuvvetlidir. Dahası bu durumda aksi bir davranış ve tutum gelişebilmekte kişi 

tanrının varlığını reddetme bir bakıma başına gelen bütün bu problemlerin 

sebebini Allah’a bağlayabilmektedir. Zira bireyler karşılaştıkları aşırı travmatik 

olaylar karşısında tanrıyı sorumlu tutabilmekte ve O’na olan inançları 

sarsılabilmektedir. Bu tarz bir tutum veya davranış geliştiren bireylerin 

başlarına gelen bu kötü deneyimleri tanrının bir tasarrufu ve ezeli bir planı 

olarak görmeleri bir bakıma kaderi yazgı olarak kabul ettiklerinin bir göstergesi 

olarak düşünülebilir.  

3. BAŞA ÇIKABİLME YÖNTEMİ OLARAK KADER İNANCI    

İnsanoğlu yaşamı içerisinde olumlu veya olumsuz durumlarla 

karşılaşabilmektedir. Olumlu durumlar doğal olarak insana mutluluk ve huzur 

verirken olumsuzluklar ise onu zor durumlara sokabilmektedir. Bazen bu zor 

durumlar insanın çözebileceğinden daha büyük krizlere de neden 

olabilmektedir. Genelde insan bu tip durumlarla bazı savunma mekanizmaları 

ve başa çıkma yöntemlerini kullansa da bunlar yetersiz kalabilmektedir. 

Özellikle yaşanılan olay beklenmedik ve ciddi bir psikolojik meydan okumayı 

ihtiva ediyorsa bu tarz yöntemlerin işe yarayabilme ihtimali de düşmektedir. 

Bu durumda kişi bir boşluğa düşebilmekte veya ortaya çıkan belirsizlik 

içerisinde kendi hayatının kontrolünü kaybettiğine dair bazı hislere neden 

olabilmektedir. Bu durumda insan yaşadığı belirsizlik durumuyla başa 

çıkabilmek için mutlak bir güce dayanma isteği duyar (Köse ve Küçükcan, 

2006: 151).  

Yaşanılan problemin büyüklüğü veya çözümsüzlük sürecinin uzaması 

gibi durumlarda dini başa çıkma yöntemlerine daha çok yönelindiği 

görülmektedir. Yüce bir varlığa sığınma bazen insanın yapabildiği tek alternatif 

olabilmektedir (Karaca, 2003: 77). Bu yönelişin anlam kazandığı iki dini ritüel 
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ve inanış öne çıkmaktadır. Bu itibarla kutsal varlıkla irtibat kurma amacıyla dua 

(namaz, zikir vb.) temel ritüel iken kader inancı ise bir tutum ve inanç olması 

bakımından sıklıkla başvurulan dini başa çıkma yöntemlerindendir. Kader 

inancı bireye yaşadığı belirsizlik hissiyle mücadele etmesi bakımından ciddi bir 

destek sağlar. Zira kader olgusu ilahi irade ve kudretin insanlığın üzerinde bir 

güvende olma hissi oluşturması bakımından önemli bir inanıştır. Kader, sonsuz 

alemde yalnız olmadığımız duygusunu bireye vermesi yanında Allah’ın evreni 

bir ölçü ve düzen içerisinde yaratmış olmasını ifade ettiği için de insandaki 

güvenlik endişesini ortadan kaldıran bir niteliğe de sahiptir. Böylece insan 

öngörülebilir bir sistem içerisinde olduğunu bilmenin rahatlığıyla yaşamını 

sürdürebilmektedir.  

Özellikle Suriye’den göç ile gelen insanların büyük çoğunluğunun 

dindar olduğunu bilmekteyiz. Dindarlığın da güvende hissetme ve zorluklarla 

başa çıkıp pozitif anlamda huzura erdirici niteliği göç olgusu ile ortaya çıkan 

belirsizlikle başa çıkabilme hususunda bireye ciddi bir motivasyon 

sağlayabilmektedir. Çünkü yaşanılan bu kötü tecrübenin ortaya çıkardığı derin 

belirsizlik hali de ancak inanılan yüce ve mutlak güç sahibi varlık tarafından 

çözülebileceğine dair kesin inanç bu noktada anlam kazanmaktadır. Dolayısıyla 

inanan kimse durum ne kadar kötü olursa olsun olumlu bir bakış açısı ve ruh 

dinginliğini ancak bu sayede sağlayabilmektedir (Karaca, 2015:107-108).   

Kader inancının bir dini başa çıkabilme yöntemi olarak nasıl bir işleve 

sahip olduğunu gösterme amacıyla yapılan araştırmalarda bu ilişkinin anlamlı 

olduğu bilgisine ulaşabilmekteyiz. Bu itibarla yapılan bir araştırmada; kader 

inancının mezhepsel yaklaşımlarla ilgisi kurulmuştur. Yani Sünni kader 

algısına sahip kişi de kader inancı olumlu ve pozitif bir etkiye sahipken Cebri 

yaklaşımın olumsuz ve negatif bir etkiye sahip olduğu ortaya konmuştur. (Kilit, 

2019:110). Zira Cebri anlayışta birey “rüzgârın önünde savrulan bir yaprak” 

gibi kabul edildiği için herhangi bir davranışsal etkinin ortaya çıkması da zor 

görünmektedir. Çünkü birey içten içe yaşadığı olumsuz durumda kendisinin de 

etkisi olduğunu düşünmektedir. Bu itibarla Sünni teoloji insan fiillerinin 

sorumluluğunu insana yüklemesi yanında hikmet ve rahmet kavramlarıyla da 

Allah’ın yaratışındaki inceliğe dikkat çekmektedir.  
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Kader inancıyla birlikte başa gelen çekilir, hayırlısı olsun, vardır bir 

hayır gibi söylemler bireyde oluşabilecek kaygı ve stresin azalmasını 

sağlayabilecek etkiye sahiptir. (Karaca, 479 vd.) Durumu kabullenme ve oluşan 

yeni şartlara da uyum sağlamayı hızlandırıcı katkılarının oluşu özellikle göç 

gibi büyük ve derin bir krizin çözümünde de önemli bir yarara tekabül 

edebilmektedir.  

Kadere iman, bireyde oluşabilecek stres/kaygı ve suçluluk duygusu gibi 

durumları da yatıştırma ve inanana teselli verme işlevlerine de haizdir. 

Özellikle göç ile gelen ve arkasında belki en yakın akrabalarını bırakmak 

zorunda kalan göçmenin yaşayabileceği suçluluk duygusunun önüne 

geçebilmektedir.  Kader inancı yalnızca derin tarjik sorunların çözümünde 

değil, ayrıca bazı bunalımlı durumlarında çözümü konusunda kişiye manevi 

destek sağlamak suretiyle düşebileceği ruhsal bunalımlara karşı koruyabilir. 

Dahası acı tecrübelerin dini bağlılığı arttırıcı özelliklerinin de olduğu vakidir. 

Her ne kadar dine küsme ve mensup olunan dini topluluktan tamamen 

uzaklaşma durumları söz konusu olabilmekte ise de genel anlamda dini 

ritüellerin yoğun bir şekilde yapılmaya devam edildiği görülmektedir (Yapıcı, 

2007:116; Çelik, 2006: 81 vd.). 

Buna karşın kadercilik/fatalizm, kader inancı açısından olumsuz bir 

durumu temsil etmektedir. Zira birey başına gelen her türlü problemi ilahi bir 

karara bağlayıp tembellik yapabilmekte ve sorumluluktan kaçabilmektedir 

(Aydın, 2019: 113). Bu durumda kader inancı sağaltıcı ve psikolojik anlamda 

destekleyici bir durum olmaktan ziyade bireyin daha fazla savrulmasına ve bir 

boş vermişlik durumunun ortaya çıkmasına da neden olabilmektedir. 

Kadercilikte “mantığa bürüme, çarpıtma, yansıtma, yadsıma” gibi durumların 

daha belirgin olması bunun bir savunma mekanizması olarak kullanılabildiğini 

göstermesi bakımından kayda değerdir (Kaya-Bozkur, 2017:128). Dolayısıyla 

yerli halk göçmenleri bu bakımdan kategorize edip genellemek suretiyle 

dışlayabilmektedir (Ekici, 2019; 705-707).   
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SONUÇ 

Göç olgusu insanoğlunun ve onun tarihinin en önemli gerçekliklerinden 

biridir. Dünyada yaşayan halkların büyük çoğunluğu tarihin herhangi bir 

noktasında bazen kitlesel bazen de bireysel olarak yaşadıkları yeri 

terketmek/değiştirmek durumunda kalmışlardır. Göçün neden yapıldığı 

sorusuna verilen cevap göç ile ortaya çıkan yeni durumla ilgili değerlendirme 

yapabilmemizi sağlayacak yegâne bilgidir. Zira bireyin maruz kaldığı bazen de 

seçtiği (yani kendi özgür iradesiyle karar verdiği) bir durum olan göçün psiko-

sosyal anlamda bir baş etme ve adaptasyon durumunu içerse de aynı zamanda 

teo-psikolojik veya teo-politik bazı değerlendirmelerinde yapılmasına neden 

olabilmektedir.  

Özellikle çoğu zaman göç olgusu kader-musibet-imtihan gibi 

kavramlarla ifade edilebilmektedir. Birey göç olgusuna kendi iradesi dışında ve 

zorunlu olarak maruz kalmışsa buna göstereceği tepki de bir o kadar problemli 

olabilmektedir. Örneğin iç göçle (iş, eğitim vb.) ilgili bir mekân değişikliği aynı 

nitelikte olsa da sebepleri farklı olan olumsuz bir durumla (kan davası, iç savaş, 

kuraklık vb.) gerçekleşmişse bireyin adaptasyonu hususunda farklı sonuçlar 

ortaya çıkabilmektedir. Bazen bu iki durum arasında ciddi travmatik sonuçlar 

gözlemlenebilmektedir. Bu durum dış göç olgusunda daha farklı değişkenleri 

de içerisinde barındırabileceğinden beklenmeyen sıkıntılı durumların ortaya 

çıkması daha yüksek ihmallidir. Çünkü yalnızca coğrafya değişmemekte 

yabancısı olunan derin bir kültür ayrılığı ile de kişi bir meydan okumaya maruz 

kalabilmektedir. 

Göç olgusunun ortaya çıkaracağı sonuç karakter farklılığına göre veya 

bireyin yeni karşılaştığı ortamdaki avantaj-dezavantaj durumuna göre kaderi bir 

söylemin gelişmesine neden olabilmektedir. Dolayısıyla başa gelen olumsuz 

durumların kader/yazgı/kör talih gibi isimlerle adlandırılması bireyde iki türlü 

tutumun sonucu olarak belirmektedir: İlki; birey bu durumdan kendini sorumlu 

hissediyorsa üzerindeki sorumluluktan kurtulmak ve yaşadığı sıkıntıyı 

hafifletmek amacıyla oluşturacağı teo-psikolojik tepkidir. Buna göre o bu 

durumu imtihanın bir parçası olarak başına gelen bir musibet olmak suretiyle 

Allah’ın ilahi planına bağlayabilmektedir.  İkincisi ise kader olgusu bir başa 
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çıkabilme yöntemi olarak da savunma mekanizması şeklinde belirebilmektedir.  

Bu durumda birey başa gelen çekilir psikolojisi ile sabredip göçün sonuçları 

hususunda aşırı isyankâr olmayabilecektir.  

Çalışmanın bu bölümü nitel desenli olması ve bazı gözlemlere 

dayanması varılan sonuçların sağlıklı olmadığına dair bir eleştiriye neden 

olabileceği açıktır. Zira bu konuyla ilgili yapılacak nicel bir çalışma durumu 

daha sağlıklı tasvir etme noktasında sonuçlar üzerinde birtakım yorumların 

daha rahat yapılabilmesine de sağlayabilecektir. Ancak burada yapılmak 

istenen bir durum tespitinden ziyade göçün teolojik bir kavram olan kader 

olgusu ile bir bağlantısının bulunabileceğine dair bir değerlendirmedir. Bundan 

farklı olarak yapılacak ve nicel veriler ile desteklenecek bir çalışmaya da zemin 

teşkil etmesi bakımından değerlidir. Özellikle yaşadığımız coğrafyada 

göçmenlerle bu kadar yakın temas içerisinde olmak böyle bir ilişkinin varlığına 

dair bir fikrin doğal olarak oluşmasına da imkân sağlamıştır ki çalışma bu 

saiklere bağlı olarak ele alınmıştır. 

Bir başa çıkabilme yöntemi olarak ise kader inancının dindar üzerinde 

olumlu etkilere sahip olduğu bazı araştırmalarla ortaya konmuştur. Özellikle 

göç olgusu gibi derin bir kriz anında ortaya çıkabilecek her türlü olumsuz 

durumda teskin edici ve teselli verici etkilere sahip olduğuna dair pozitif bir 

etki oluşturduğu vakidir.  
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GİRİŞ 

2019 yılı itibarıyla dünyada 271,642,105 göçmen bulunmaktadır. 

2015’de bu sayı 248,861,296’dır. 4 yıl içerisinde dünya üzerindeki göçmen 

sayısı %3,5 artmıştır. Göçmenlerin %6,1’ini 9 yaş altı çocuklar, %2,8’ini 4 yaş 

altı çocuklar oluşturmaktadır. (IOM,2020) 

2018 yılı itibariyle tüm dünyada 70 milyondan fazla insan zorla yerinden 

edilmiş durumdadır, Bu sayı 20 yıl öncesinin 2 katına ulaşmıştır. Yerinden 

edilme, kişinin silahlı çatışma veya doğal afetler sebebiyle evinden ya da 

ülkesinden zorla çıkarılmasıdır. Yerinden edilmiş insanların 20,4 milyonu 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine (BMMYK) bağlı olmak 

üzere 25,9 mültecidir. Yerinden edilmiş insanlar içerisinde 3,5 milyon 

sığınmacı bulunmaktadır.  

Göç İdaresi Başkanlığı’nın (2022) verilerine göre, ülkemizde 3.750.462 

Suriyeli göçmenin 498.078’i 0-4 yaş aralığında, 574.722’si 5-9 yaş 

aralığındadır. Göçmenlerin 50,938’i geçici barınma merkezlerinde bulunmakta, 

3.699.479’ı geçici barınma merkezleri dışında bulunmaktadır. Milli Eğitim 

Bakanlığı’nın (2021) verilerine göre okul öncesi eğitim çağında olan 127.264 

çocuğun, 34.696’sı okula devam etmektedir.  

Verilere bakıldığında göçmen nüfus içerisinde çocuk nüfusun büyük bir 

pay sahibi olduğu görülmektedir ve bu sayının devam eden afetler, savaşlar, 

ekonomik krizler gibi sebeplerle artacağı öngörülebilmektedir. 

Birleşmiş Milletler tarafından 20 Kasım 1989’de kabul edilen ve Türkiye 

dâhil 196 ülkenin taraf olduğu Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye göre 18 

yaşına kadar olan birey çocuk kabul edilmektedir. 18 yaşına kadar olan dönem 

içerisinde çocukluklar gelişimlerine göre çeşitli alt kategorilere ayrılmışlardır. 

Bu kategorilerden birisi okul öncesi dönemi de kapsayan ve çocukların birçok 

gelişim alanı için kritik dönem olduğu bilinen erken çocukluk dönemidir. 

Erken çocukluk döneminin kapsadığı yıllar için fikir ayrılıkları bulunsa 

da genel kabul doğumdan 8 yaşına kadar olan dönemi kapsadığı yönündedir. 

Erken çocukluk dönemi de kendi içerisinde çeşitli dönemlere ayrılmaktadır. 

Doğumdan 3 yaşına kadar bebeklik, 3 ile 5 yaş arası okul öncesi dönem ve 5 

ile 8 yaş arası ilkokul çağı olarak adlandırılmaktadır (Scheweinhart,2017,s.2). 
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Erken çocukluk dönemi, çocuğun beyin gelişiminin zirvede olduğu bir 

olduğu bir büyüme dönemidir. Beyin gelişiminin zirvede olduğu bu gelişim 

dönemi bireyin ilerleyen yıllardaki tüm gelişim sürecini etkileyecektir 

(UNESCO,2018). Erken çocuk dönemindeki yaşantılar bireyin hayatında kalıcı 

izli değişikler yaratacaktır.  

Freud psikoseksüel kişilik kuramında, yaşamın ilk altı yılını kapsayan 

oral dönem, anal dönem ve fallik dönemde kişinin kişiliğinin büyük ölçüde 

oluştuğunu ve bu dönemlerin sağlıklı bir şekilde atlatılamamasının kişide çeşitli 

saplantılara yol açacağını belirtir. (Özdemir, Özdemir-Güzel,Kadak ve 

Nasıroğlu,2012) Çocuğun bu dönemleri sağlıklı atlatamaması, yetişkinlik 

hayatında yaşayacağı çeşitli sorunlara neden olacaktır. 

Göçün bireyin hayatında meydana getirdiği değişiklikler 

düşünüldüğünde (Dolapçıoğlu & Bolat, 2021), göç sürecinin yaşamın kritik 

dönemi sayılabilecek yaşamın ilk 7 yılına etkisi çok büyük olacaktır. Ailesine 

bağlı olarak hayatta kalan bir varlık olan çocuk, krizlerin ve travmaların 

etkilerine açıktır.  İç savaşın yaşandığı bir ülkede çatışma anlarına maruz kalan 

bir çocuğun, çatışma ortamındaki ve göç sürecindeki yaşantıları, gelişim 

dönemlerini sağlıklı atlatamamalarına neden olacak ve çocukta kalıcı izler 

bırakacaktır. Göç edilen ülkedeki ekonomik şartlar, sosyal durumlar ve uyum 

süreci çocuğun gelişimini etkileyecektir. 

Bugünün çocukları yarının yetişkinleridir, her ne olursa olsun çocuğun 

üstün yararı gözetilmelidir. Araştırmacıların okul öncesi dönemdeki çocuklarla 

çalışmalar yapmaları ve bu çalışmaların sonuçları doğrultusunda düzenlemeler/ 

düzeltmeler ve müdahaleler yapmaları oldukça önemlidir. 

Göç insanlık tarihi kadar eski bir meseledir. Türk Dil Kurumu (TDK),  

göçü ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir 

ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme 

işi, taşınma, hicret, muhaceret olarak tanımlamaktadır. Uluslararası Göç Örgütü 

ise (IOM,2009) Uluslararası Göç Terimleri Sözlüğünde göçü şu şekilde 

tanımlamıştır: “Bir kişinin veya bir grup insanın uluslararası bir sınırı geçerek 

veya bir Devlet içinde yer değiştirmesi. Süresi, yapısı ve nedeni ne olursa olsun 

insanların yer değiştirdiği nüfus hareketleridir. Buna, mültecilerin, yerinden 
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edilmiş kişilerin, ekonomik göçmenlerin, aile birleşimi gibi farklı amaçlarla 

hareket eden kişilerin göçü de dâhildir” (s,35). 

Aslında göç basit bir yer değiştirmeden çok daha fazlasıdır ve çok 

boyutlu bir yapıya sahiptir. Sosyolojik boyut, psikolojik boyut, eğitimsel boyut, 

ekonomik boyut göçün başlıca boyutları arasında sayılabilir (Dağaşan ve 

Aydın, 2017). Çok boyutlu yapıya sahip göç olgusu hem göç eden ve göç alan 

yerde yaşayan insanlar üzerinde hem de göç veren ve göç edilen yer üzerinde 

önemli değişikliklere sebep olmaktadır (Tamer,2020).  

Göç insanlık tarihi kadar eski bir gerçek olsa da 2011 Suriye İç Savaşının 

ardından başlayan göç akınlarıyla birlikte, göç ve göçmenlikle ilgili kavramlar 

ülkemiz için önem kazanmıştır ve Suriye’den göçle beraber göç 

araştırmalarının sayısı hızla artmıştır. Ülkemize Suriye’den yaşanan göç 

Petersen’ın zorunlu göç tipine girmektedir.  

Önemli göç kuramcılarından sayılan Petersen göçü tiplere ayırdığı 

çalışmasında (1958) göçü ilkel göç, zorunlu ve yönlendirilen göç, serbest göç 

ve kitlesel göç olarak 5 tipe ayırmıştır. İlkel göç, çevreyle ilgili sebepler 

nedeniyle meydana gelen göçlerdir. Kuraklık, kötü hava şartları gibi nedenler 

ilkel göçü başlatan nedenler arasında sayılabilir. Zorunlu ve yönlendirilen göç 

tipleri sosyal olayların ortaya çıkardığı baskı söz konusudur. Yaşanan sosyal 

bir baskıyla beraber, göç etme kararını bireyler verebilmesi yönlendirilmiş 

göçtür ve yönlendirilmiş göçte itici ve zorlayıcı faktörlere rağmen bireyler göç 

etmeme inisiyatifine sahiptirler. Zorunlu göçte sosyal bir zorunlukla bireyler 

göç ettirilir. Bireyin göç etmemesi, göç etmeyi tercih etmemesi mümkün 

değildir. Bireyin inisiyatif kullanması mümkün değildir.  Serbest göç ise göç 

etme kararının tamamıyla bireye ait olduğu göç tipidir. Herhangi bir zorlayıcı 

faktör, sosyal baskı söz konusu değildir. Son tip olan kitlesel göç ise teknolojik 

gelişmelere paralel olarak gelişen göç tipidir. Teknolojiyle beraber gelişen 

ulaşım yollarının ve imkânlarının göçü kolaylaştırması ve göçü kolektif hale 

getirmesi kitlesel göç tipini ortaya çıkarmıştır.  

Petersen’a göre zorunlu göç sosyal olaylar neticesinde yaşanan baskı 

sebebiyle gerçekleşmektedir. IOM ise, Uluslararası Göç Terimleri Sözlüğünde 

zorunlu göçü şöyle tanımlanmıştır: “Doğal ya da insan yapımı nedenlerden 
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dolayı içerisinde yaşama ve refaha yönelik tehditleri de içeren bir zorlama 

unsuru bulunan göç hareketi”  

Suriyeli göçmenlerden bahsedilirken sıklıkla kullanılan ve birbirine 

karıştırılan kavramlar vardır. Bu kavramlar mülteci, sığınmacı ve geçici 

koruma statüsüdür. Kavram karmaşasını ortadan kaldırmak göçmenlerle ilgili 

durumları daha iyi anlamayı sağlayacaktır. IOM, Uluslararası Göç Terimleri 

Sözlüğünde mülteciyi şöyle tanımlanmıştır: “Çeşitli sebepler yüzünden haklı 

bir zulüm korkusu nedeniyle vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve söz 

konusu korku yüzünden, ilgili ülkenin korumasından yararlanmak istemeyen 

kişi”  

IOM Uluslararası Göç Terimleri Sözlüğünde sığınmacı ise şöyle 

tanımlanmıştır: “Zulüm veya ciddi zarardan korunmak amacıyla, kendi ülkesi 

dışında bir ülkede güvenlik arayışında olan ve ilgili ulusal ya da uluslararası 

belgeler çerçevesinde mültecilik statüsüne ilişkin yaptığı başvurunun sonucunu 

bekleyen kişi. Olumsuz bir karar çıkması sonucunda bu kişiler ülkeyi terk 

etmek zorundadırlar ve eğer kendilerine insani ya da diğer gerekçeler temelinde 

ülkede kalma izni verilmemişse, bu kişiler ülkede düzensiz veya kanuna aykırı 

bir durumda bulunan herhangi bir yabancı gibi sınır dışı edilebilirler” 

Mülteci ve sığınmacı terimleri günlük hayatta birbirlerinin yerine 

kullanılsalar da hukuki statü olarak aynı konumda değillerdir. Sığınmacı, 

mültecilik başvurunda bulunmuş ancak henüz başvurusu kabul edilmemiş 

kişidir; yani mülteci olmak için onay beklemektedir. Mülteci ise, mültecilik 

başvurusu kabul edilerek mültecilik statüsüne/haklarına ulaşmış kişidir.  

1951 Cenevre Sözleşmesi (1951 Refugee Convention) olarak da bilinen 

Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair Sözleşme (Convention Relating to the 

Status of Refugees) sinde mülteciliğin tanımı yapılmış, mültecilerin ve 

devletlerin hak ve sorumluluklarına değinilmiştir. Türkiye’nin mülteci kabulü 

için coğrafi sınırlandırması bulunmaktadır. Suriyeli göçmenler coğrafi 

sınırlanmadan dolayı mülteci olarak kabul edilememektedir (Sarıteke, 

Kahraman ve Aydın, 2018). 

Savaş sebebiyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyeli 

göçmenlerin coğrafi sınırlama şartından dolayı sığınmacı ya da mülteci olarak 
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kabul edilememeleri, hukuki statüleri için belirsizliği doğurmuş ve Suriyeli 

göçmenlerin hukuki statüsü 2014 yılında çıkarılan “Geçici Koruma 

Yönetmeliği’’ ile netleşmiştir. Yönetmelikte geçici koruma “Ülkesinden 

ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma 

bulmak amacıyla kitlesel olarak veya bu kitlesel akın döneminde bireysel 

olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen ve uluslararası koruma talebi 

bireysel olarak değerlendirmeye alınamayan yabancılara sağlanan koruma’’ 

olarak geçmektedir.  

IOM ise Uluslararası Göç Terimleri Sözlüğünde geçici korumayı şöyle 

tanımlanmıştır: “Çatışma veya yaygın şiddet ortamlarından kitlesel olarak 

kaçıp gelen kişilere öncesinde bireysel statü belirleme işlemine tabi 

tutulmaksızın Devlet tarafından geçici koruma sağlama konusunda geliştirilen 

düzenleme” yani iç savaştan kaçarak Türkiye’ye gelen Suriyeli göçmenler 

ülkemizde geçici koruma statüsünde bulunmaktadır. 

Göç, günümüz için küresel etkilere sahip bir gerçektir. Kişiliğinin 

temellerinin atıldığı, temel yaşam becerilerinin kazanıldığı okul öncesi dönem 

kişilerin yaşamlarında eşsiz bir öneme sahiptir. Bugünün çocukları yarının 

yetişleridir. Göçün, okul öncesi dönem çocuklara etkisini saptamak ve gerekli 

düzenlemeleri/ düzeltmeleri yapmak için akademik çalışmalar öncülük 

etmelidir. Bu çalışma 2009-2022 yılları arasında yapılan çalışmalara bütünsel 

bir bakış açısıyla bakmayı, ortak ve farklı noktaları saptamayı ve bu alanda 

çalışmak isteyen araştırmacılara rehberlik etmeyi amaçlamaktadır. 

YÖNTEM 

2009-2022 yılları arasında göç alanında okul öncesi dönem çocuklarıyla 

yapılmış çalışmaların benzer ve farklı yönlerini değerlendirmeyi amaçlayan bu 

nitel çalışmada doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Doküman analizi, 

araştırma verilerinin birincil kaynağı olarak çeşitli dokümanların toplanması, 

gözden geçirilmesi, sorgulanması ve analizi olarak tanımlanabilen bilimsel bir 

araştırma yöntemidir (Sak, Sak-Şahin, Şendil, Nas, 2021). 

Derleme ve literatür tarama bilimsel makalelerin taranıp, konunun 

özetlenmesi ve araştırmacı tarafından bulguların değerlendirilip 

karşılaştırılarak yorumlanmasıdır (Karaçam,2013). 
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BULGULAR 

Çalışmada kullanılacak araştırmalara yök tez, dergipark ve google 

scholar’da okul öncesi/ erken çocukluk, 

göçmen/sığınmacı/mülteci/Suriyeli/geçici koruma kelimeleri gruplandırılıp 

taratılarak ulaşılmıştır. Bazı çalışmalara ulaşılamamıştır. Bu bölüm kapsamında 

incelenecek çalışmalar lisansüstü çalışmalar (tezsiz yüksek lisans projesi, 

yüksek lisans tezi ve doktora tezi) ve diğer çalışmalar (makale ve kitap bölümü) 

olarak iki başlıkta incelenecektir. 

İçerik analiziyle incelenen çalışmalar Yaşanan sorunlar/ Okul Deneyimi 

ve Uyum (Entegrasyon), Çok kültürlü eğitim ortamı/ Kapsayıcı eğitim,  Dil 

öğretimi ve Ebeveyn tutumu olarak 3 ana tema ve bu temaların alt temaları 

biçiminde tablolaştırılmıştır. (Tablo1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo1: Erişilen Çalışmaların Dağılımı 
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Alt Tema 1 

Yaşanan 

Sorunlar/Okul 

Deneyimi ve Uyum 

(Entegrasyon) 

Alt Tema 2 

Çok kültürlü Eğitim 

Ortamı/Kasayıcı 

Eğitim ve Dil 

Alt Tema 3 

Ebeveyn Tutumu 

ve Travma 

Dil problemi ve 

Kültürel Farklılıklar 

 

Eğitim 

Programlarından 

Kaynaklı Sorunlar 

 

Okula Devam/ 

Eğitim Erişim ve 

Okula Uyum 

 

Sosyal Beceri ve 

Davranış Problemi 

 

Çokkültürlü Eğitim 

Ortamı/Kapsayıcı 

Eğitim 

 

Dil Öğretim Çalışmaları 

Ebeveyn Tutumu 

Travma 

 

1) LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALAR 

Ulaşılan 14 lisansüstü çalışmaların 12’ü yüksek lisans tezi, 1’i doktora 

tezi, 1’i tezsiz yüksek lisans bitirme projesidir. Çalışmaların 12’si Okul Öncesi 

Eğitimi Anabilim Dalına bağlı olarak, 2’si Eğitim Programları ve Yönetimi 

Anabilim Dalına bağlı yapılmıştır. Çalışmaların 1’inin iç göç deneyimine sahip 

çocuklarla, 12’sinin zorunlu göçü yaşayan çocuklarla ilgili olduğu saptanmıştır.  

Yapılan çalışmalarda ele alınan konuların sınıf ortamında yaşanan sorunlar ve 

okul deneyimi (6 çalışma), sosyal beceri/ sosyal duygusal gelişim-okula uyum-

hazırbulunuşluk  (6çalışma), çok kültürlü eğitim ortamı ve kapsayıcı eğitim (2 

çalışma) olduğu görülmüştür. Çalışmaların 4’ünde okul öncesi dönem 

çocuklarıyla, 7’sinde eğitimcilerle, 2’sinde eğitimciler, okul öncesi dönem 
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çocukları ve ebeveynlerle, 1’indeyse eğitimciler, okul öncesi dönem çocukları 

ve ebeveynlere ek olarak idarecilerle çalışılmıştır.  

2) DİĞER ÇALIŞMALAR 

Taramalar sonucu 28 makaleye ve 1 kitaba – 4 bölüme ulaşılmıştır. 

Çalışmaların 2’si İngilizce 30’u Türkçedir. İncelenen çalışmalarda ele alınan 

konular eğitim/gelişim-uyum ( 14 çalışma),, farklı kültürler/çokkültürlülük (4 

çalışma), oyun(2 çalışma), ebeveyn tutumu(4 çalışma), yaşanan sorunlar (4 

çalışma), travma(3 çalışma) ve dil (1 çalışma) olarak saptanmıştır. Çalışmaların 

15’i Tr Dizinlidir. 

a) Yaşanan Sorunlar/Okul Deneyimi ve Uyum (Entegrasyon) 

Taranan çalışmalarda saptanan sorunlar başlıklar altında incelenecektir. 

1) Dil Problemi ve Kültür Farklılıkları 

Dil iletişim kurmak, sosyalleşmek ve anlaşmak için çok önemli bir 

araçtır. Çalışmaların hepsinde dil problemi yaşandığı saptanmıştır. Sadece okul 

öncesi dönem çocuklarıyla değil her eğitim kademesinde dil problemi 

yaşandığını gösteren çalışmalar mevcuttur (Demir,2019; Eren, 2019; Aydeniz, 

Sarıkaya, 2021). Hem çocuğun hem ailenin dil bilmemesi okula uyumu 

zorlaştırmakta, etkinliklere katılımı azaltmaktadır. Dil sorunu tüm gelişim 

alanlarını büyük çapta etkilemektedir. Çocuklar dil bilmediği için kendisini 

ifade edememekte ve sınıftakileri anlayamamaktadır, oyun kurmakta ve oyunu 

sürdürmekte zorlanmakta ve anlaşamadıkları için olumsuz davranışlar (vurma, 

ağlama) göstermektedirler. Ayrıca Çelik Doğu (2021), göçmen çocukların 

çoğunluk oldukları sınıflarda Türkçe öğrenme ihtiyacı duymayabildikleri 

saptanmıştır. Göçmenlerin yoğun yaşadığı yerlerde göçmen çocukların 

çoğunlukta olduğu sınıfların varlığı bilinmektedir (Çelik Doğu, s32). Bu durum 

göçmen çocuklar için Türkçe öğrenmeyi zorlaştırmaktadır. Çocukların aileleri 

de Türkçe bilmediği için aileyle de iletişim sorunları yaşanmaktadır. 

Kültür, hayatın akışında bizi orta noktada buluşturan ve ortak bir paydada 

buluşmamızı sağlayan sosyal ögelerdir. Suriyeli göçmenlerle coğrafi yakınlığa 

rağmen kültürel farklılıklar bir diğer problem unsurudur. Önyargılı yaklaşım 

kültür farklılıklarını daha da belirgin hale getirmektedir. Öğretmenler, 
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çocuklarının göçmen öğrencilerle aynı sınıfta görmesini istemeyen Türk 

velilerle sorun yaşayabilmektedir (Günek,2020). Çocuklar ailelerinin -

çevrenin- söylemlerinden dolayı göçmen çocuklara karşı olumsuz tutumlar 

geliştirebilmekte ve bunu sınıf ortamında yansıtabilmektedir. (Atasoy Çiçek, 

2017; Özoruç, Dikici-Sırtyamaç,2022) 

2) Eğitim Programlarından Kaynaklı Sorunlar 

Okul öncesi eğitim kurumları çocukların aileden sonra sistematik olarak 

sosyalleştikleri ve bir program dâhilinde eğitim aldıkları kurumlardır ve okul 

öncesi eğitim programı bireysel farklılıkları kapsayıcı olmalıdır. Okul öncesi 

eğitime yönelik incelenen tüm çalışmalarda eğitim programından kaynaklı 

sorunlara değinilmiştir. (Çelik Doğu,2021; Günek, 2020; Atasoy Çiçek, 2017). 

Yüz binlerce çocuk eğitim sistemine dahil olmasına eğitim 

programlarında göçmen öğrencilere yönelik bir revize yapılmamıştır. 

Doğrudan bir savaşa maruz kalmasalar da savaş sonucu göç etmek zorunda 

kalan bir ailenin üyesi olan çocuklara doğru müdahalelerin yapılabilmesi ve 

tüm gelişim alanlarının maksimum bir şekilde desteklenmesi için eğitim 

programlarının yeniden düzenlenmesi ve aktif görev yapan öğretmenlerin bu 

programların uygulanışıyla alakalı çeşitli eğitimler almaları gerekmektedir 

(Başar, Akan, Çiftçi, 2018). 

Eğitime entegre edilen göçmen çocuk sayısının çok fazla olması hali 

hazırda geliştirilen süreli eğitim projelerinin (PICTES, Geçici Eğitim 

Merkezleri) uygulanmasını zorlaştırmıştır. Gökmen (2020), çalışmasında tüm 

eğitim kademeleri için geliştirilen projelerin geçicilik üzerine kurulduğunu 

belirtmiştir.  

Bunlara ek olarak Günek (2020), öğretmenlere yönelik yaptığı çalışmada 

öğretmenlere göçmen öğrencilerle çalışmak için bir eğitim alıp almadıklarını 

sorduğunda 62 öğretmenden 58’i hiçbir eğitim almadığını belirtmiştir. 

Öğretmenlerin ekstra gelişen göçmen çocuklarla çalışma durumuna yönelik 

herhangi bir eğitim almamaları ve eğitim programlarının entegrasyon süreci 

için yeterli olmaması öğretmenin yükünü arttırmakta ve eğitimin niteliğini 

düşürmektedir. 
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Göçmen öğrencilerin eğitim sistemine entegrasyonu için üniversitelerin 

eğitim fakültelerinden başlanarak eğitim programlarında reformlar yapılmalı ve 

tüm kademeler için eğitim programlarının kapsayıcılığı artırılmalıdır. 

     3) Okula Devam/ Eğitime Erişim ve Okula Uyum 

Göçmen çocukların göç edilen ülkeye ve ülkenin eğitim sistemine 

uyumları için okula devam edebilmeleri ve okula uyum sağlayabilmeleri çok 

önemlidir ve göçmen çocuklarla yaşanan bir diğer sorun okula devam 

konusudur. Eğitime erişime sorun yaşamakla birlikte, erişilen eğitimin 

devamlılığını sağlamak konusunda problem yaşanmaktadır. Uyum sorunlarının 

çözülememesi çocuğun okulu bırakmasıyla sonuçlanabilmektedir. Göçmen 

ailelerin geri dönüş beklentisi/ ülke içerisinde yer değiştirme isteği de okula 

devam konusunda sorun oluşturmaktadır. Geçici koruma statüsündeki 

göçmenlere verilen belgelerin ikamete bağlı olarak kullanılması resmi işleri -

okula kayıt- zorlaştırmakta ve eğitime erişim konusunda sorun yaratmaktadır 

(Korkmaz,2019). 

Önceki başlıklarda işlenen tüm sorunlar okula uyum sorununa neden 

olmaktadır. Göçmen çocuklar iletişim kuramadıkları için okula gelmemeyi 

isteyebilmekte, Türk çocuklar göçmen çocukları dışlayabilmekte, Türk 

çocukların azınlık oldukları sınıflarda göçmen öğrenciler tarafından 

dışlanabilmektedirler. Göçmen öğrencilerin okula devam konusunda sorun 

yaşamaları, önyargının ve kültür farklılıklarının oluşturduğu olumsuz hava 

uyum problemlerini tetiklemekte, problem davranışlara neden olabilmektedir 

(Mercan-Uzun, Bütün, 2016). 

4)Uyum ( Entegrasyon) / Sosyal Beceri ve Problem Davranış 

Göçmen çocukların eğitim süreçlerinde karşılaşılan diğer bir sorun da 

uyum sorunudur. Bu çalışma kapsamında Uyum (integration), göçmenlerin 

hem kişi olarak hem de grup olarak yeni geldikleri toplumda kabul edilme 

süreçleri olarak anlaşılmalıdır (Topçu, Büyükbeşe, 2020). Çocukların büyük 

ölçüde okulla beraber ailelerden başka bir gruba girdikleri düşünüldüğünde bu 

başlık altında incelenecek çalışmalar çocukların okul süreçleriyle paralellik 

göstermektedir, çocukların uyum sağlamalarında sosyal beceri/gelişim 

göstermeleri önemli olduğu için sosyal beceri ve gelişim bu başlığa dahil 
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edilmiştir. İncelenen çalışmaları daha iyi anlamak adına sosyal beceri ve 

problem davranış kavramlarının tanımlanması gerekmektedir. Sosyal beceri, 

bir bireyin diğer bireylerle öğrenilmiş pozitif iletişim kurma becerisidir. Birey 

bu becerilerle beraber sosyal olarak kabul gören davranışları sergiler. Problem 

davranışsa, bireyin hem kendisi için hem de içinde bulunduğu grup için sorun 

oluşturan davranışlarıdır. Sosyal becerilerdeki eksiklik problem davranışlarını 

doğurabilmektedir (Güllüce, 2019). Sosyal becerileri iyi olan çocukların 

uyumlarının iyi olduğu, sosyal becerilerde sorun yaşayan çocukların problem 

davranışlar sergilediği ve uyum konusunda da sorun yaşadığı söylenebilir.  

Değer Kaya (2019), çalışmasında göçmen çocukların sosyal beceri 

seviyelerinin ortalamanın üstünde olduğunu ve sosyal beceriler seviyelerinin 

Türkçe bilip bilmemeye bağlılık göstermediğini saptamıştır. Erken yaşta 

göçmen olmanın ve o topluma doğmanın sosyal beceri seviyesini ve sosyal 

uyumu olumlu yönde etkilediği düşünülmektedir. Kız göçmen çocukların 

sosyal beceri seviyelerinin erkek çocuklara göre daha yüksek olduğu 

saptanmıştır. (Güllüce,2019) Bu durumda kültüre bağlı olarak gelişen 

toplumsal cinsiyet algısının etkili olduğu savunulabilir. Göçmen çocuklarla 

uygulanan sosyal beceri geliştirme programlarının anlamlı fark yarattığını ve 

kalıcılığının yüksek olduğunu saptamıştır (Duran-Yılmaz,2021;Bozkurt-Polat 

vd.,2020). 

Güllüce (2019), çalışmasında problem davranış gösterme sıklığının 

göçmen çocuklarla göçmen olmayan çocuklar arasında anlamlı bir farklılık 

oluşturmadığını ve göçmen erkek çocukların göçmen kızlara göre daha çok 

problem davranış sergilediğini saptamıştır. Göçmen çocuklarda en sık görülen 

problem davranışlar arasında vurma, ağlama, kurallara uymama ve dikkat 

eksikliğidir, problem davranışları tetikleyen en önemli sebebin dil bilmemekten 

kaynaklanan iletişim problemi olduğu saptanmıştır (Özoruç,Dikici-

Sığırtmaç,2022;Güllüce,2019;Kaya-Değer,2019). 

b)Çokkültürlü Eğitim Ortamı/Kapsayıcı Eğitim ve Dil 

Öğretimi Çalışmaları 

1) Çok kültürlü Eğitim Ortamı/ Kapsayıcı Eğitim 
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İncelenen çalışmalarda kültür farklılıklarıyla beraber çok kültürlülük 

kavramı da kendisine yer bulmuştur.  Ev sahibi ülkeden farklı bir kültüre sahip 

olan göçmenler çocukların eğitim sistemine dâhil olmaları çok kültürlülük 

kavramını öne çıkarmaktadır. Çok kültürlülük, ırk, etnik yapı, dil, cinsel tercih, 

cinsiyet, yaş, yetersizliğe sahip olma, sosyal sınıf, eğitim durumu, dinsel 

yönelim ve diğer kültürel boyutların fark edilmesi olarak tanımlanmaktadır. 

Çok kültürlü eğitim ise, farklı ırk ve etnik yapıdaki sosyal topluluklarda 

yaşayan bütün öğrencilere eşit eğitim imkânları sunmaya ve öğrencilerin sınıf 

ortamını yeniden düzenlemeye çalışmaktadır (Moumin, 2019). 

Alabay ve Ersal (2020), sınıfında farklı kültürden öğrenciler bulunan ve 

aktif görev yapan 13 öğretmenle yaptıkları çalışmada öğretmenlerin hiçbirinin 

farklı kültürden çocukların eğitimi ve öğretimi üzerine bir eğitim/ders 

almadığını saptamıştır. Çalışmaya katılan öğretmenlerin 5’i farklı kültürlere 

sahip öğrencilerin varlığını yönergeleri daha anlaşılır vererek, Türkçe dil 

etkinliklerini yoğunlaştırarak, farklı kültürden çocuk için aile katılımını 

arttırarak ve daha çok görsel materyal kullanarak günlük akışa yansıttıklarını 

ifade etmiştir. 8 öğretmen ise farklı kültüre sahip çocukların Türkçe 

bilmelerinden, akranlarıyla sosyal uyum sağlamalarından, sayılarının az 

olmasından, yaşlarının küçük olmasından dolayı günlük akışta bir değişikliğe 

gitmediklerini belirtmiştir.  Göçmen çocukların eğitimi için özel bir program 

geliştirilmemiş, farklı kültüre sahip çocuklarının eğitiminin içeriğini/ 

yöntemini tamamıyla eğitimcilere bırakılmıştır. Moumin (2019), çalışmasında 

öğretmen adaylarının çok kültürlü eğitim ortamına yönelik olumlu tutum 

geliştirdiklerini saptamıştır. Sınıfında göçmen çocuk bulunmayan okul öncesi 

dönem çocuklarının, sınıfında göçmen çocuk bulunan okul öncesi dönem 

çocuklarına göre farklı kültürlere yönelik algıları daha olumludur (Akgün vd. , 

2017). 

 

2)Dil Öğretim Çalışmaları 

Göçmen çocukların eğitime aktif katılımı için dil bilmeleri şarttır ve 

göçmenlerin göç ettikleri ülkeye uyumunun temelinde o ülkenin insanlarıyla 

iletişim kurması yatmaktadır, iletişim kurmak için olmazsa olmaz bir etkendir. 

İşigüzel ve Baldık (2019) çalışmalarında göçmen nüfusun yoğun olduğu 
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Avrupa ülkelerinde dil eğitimi için yapılan çalışmaları derlemiş ve Türkiye’de 

göçmenlere yönelik dil eğitimi sürecinde yapılan çalışmaları ifade etmiştir. 

Türkiye’de yabancılara yönelik dil eğitimini 2014 yılında başlanmıştır. Mevcut 

çalışmalardaki belirsizlik Türkçe eğitimini zorlaştırmaktadır. Öğretmenlerin 

yetiştirilmesi, müfredat ve yöntem konusunda çok ciddi sorunlar 

yaşanmaktadır. 

c)Ebeveyn Tutumu ve Travma 

1) Ebeveyn Tutumu 

Okul öncesi dönem çocuklarının gelişimlerinde ebeveyn tutumu önemli 

bir etkendir. Ebeveynlerin tutumları çocuğun tüm gelişim alanlarını doğrudan 

etkilemektedir. Suriyeli ebeveynlerin tutumlarına yönelik bir çalışmaya 

erişilmemiştir. Ancak Halavurt ve Zeteroğlu (2018), Bulgaristan göçmeni 

annelerle yaptığı annelik tutumunu belirlemeye yönelik yaptığı çalışmada 

göçmen annelerin ve göçmen olmayan annelerin annelik tutumu arasında 

anlamlı farklılık saptamamıştır. Özyürek, Aydın, Şirin, Turan ve İrken (2020), 

Türkiye’de ve yurtdışında yaşayan okul öncesi dönem çocuğa sahip 

ebeveynlerle yaptığı çalışmada Türkiye’de yaşayan ebeveynlerin kendilerini 

daha demokratik olarak değerlendirdiklerini saptamıştır.  

2)Travma 

Travma kişinin hayatının olağan akışına aykırı olarak gelişen zorlayıcı 

yaşantılardır. Bu yaşantıların kişiler üzerindeki etkisi değişebilmektedir (Çolak, 

Kokurcan ve Özsan, 2010). Zorunlu göç sürecinde yaşananlar bireyler üzerinde 

travmatik etki yaratabilmektedir. 

Kızmaz(2018) çalışmasında travmayı 3 aşamada incelemiştir. Göç 

öncesi, göç süreci ve göç sonrası. Göç öncesinde göçmenleri evlerinden 

ayrılmaya zorlayan etkenlerin travmaya sebep olabileceğini, göç sürecinde 

yaşanan güvenlik ve barınma sorunlarıyla birlikte yaşanan yoğun korkunun 

travmaya sebep olabileceğini ve göç sonrası süreçte göç edilen ülkedeki 

şartların travma oluşturabileceği ve mevcut travmaların şiddetini 

arttırabileceğini ifade etmiştir. Travmaların etkileri 3 yaşından küçük 

çocuklarda yoğun huzursuzluk, ağlama ve kabuslar şeklinde,  3-6 yaş arasında 
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gelişimde gerileme, saldırganlık, seslere karşı aşırı hassaslık gibi şekillerde 

görülmektedir  (Sarman, Günay,Sarman,2018). Kaya-Bağdaş ve Demir (2018) 

7-9 yaş arasında çocuklarla yaptığı çalışmada çocukların %41 şiddet gördüğünü 

belirtmiştir, Özer ve Şirin (2013), 313 göçmen çocukla yaptığı çalışmada 

çocukların % 58‟inin hayatlarının tehlikede olduğunu hissettirecek stresli bir 

olay yaşadığını, %61’inin stresli bir olaya şahit olduğunu saptamıştır. 

SONUÇ 

Bireyin tüm gelişim alanları için kritik dönem sayılan okul öncesi dönem 

çocukları için göç büyük bir bilinmezdir ve toplam göçmen nüfus içerisinde 

çocuk göçmen nüfus, büyük bir hızla artmaktadır (IOM,2020). Göçmen 

çocuklar Türkiye’de doğmalarına rağmen Türkçe konuşamamakta; bu durum 

hem eğitimcilerin işlerini zorlaştırmakta hem de öğrencilerin eğitim sistemine 

entegre olması konusunda çeşitli sorunlar yaşanmasına neden olmaktadır 

Göçmen çocukların dil bilmedikleri için kendilerini ifade edememeleri vurma, 

ağlama, kurallara uymama gibi davranış problemlerine neden olabilmektedir. 

Bazı bölgelerde göçmen öğrenci sayısının Türk öğrenci sayısını geçmesi ve 

göçmen öğrencilerin Türkçe öğrenimi zorlaştırmaktadır, göçmen aileler de 

Türkçe bilmediği için aile ve okul iş birliği içinde çalışamamakta ve bu durum 

sorunların kronikleşmesine, öğretmenin yükünün artmasına ve çocukların 

okuldan kopmasına neden olmaktadır (Güllüce, 2019; Çelik Doğu, 2021; 

Günek, 2020). 

2011 yılında başlayan göçün göçmenleri için gerekli yasal 

düzenlemelerin 2014 yılında yapılması, yasal statüye kavuşan göçmenlerin 

ikamet odaklı belgelere sahip olmaları okula erişim sorunları yaratabilmektedir. 

Eğitim sürecinde yaşananlar sorunlarsa okula devamı zorlaştırmaktadır 

(Korkmaz, 2019; Mercan-Uzun, Bütün, 2016). 

Göçmen çocuklarla beraber eğitim ortamlarının çok kültürlü yapısı önem 

kazanmaktadır (Sarıgöz, 2020). Göçmen olmayan velilerin olumsuz tutumları, 

çok kültürlü eğitim ortamını olumsuz etkileyebilmektedir. Öğretmen 

adaylarının lisans eğitimlerinde çok kültürlü eğitim ortamlarında çalışmaya 

yönelik dersler almaması, sınıftaki çok kültürlü ortamdaki çalışmalarını 

zorlaştırmaktadır (Moumin, 2019; Akgün vd. , 2017). 
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İncelenen çalışmalarda Suriyeli ebeveynlerin tutumlarına ve ebeveynlik 

becerilerine yönelik bir çalışma saptanmamıştır. Böyle bir çalışma 

yapılamamasının nedeninin dil sorunu olduğu düşünülmektedir. 

Dil öğretim çalışmaları için çeşitli kademelerde kurslar açılsa da 

çalışmalarda bütünlük sağlanamamış ve bu durum Türkçe öğretimini 

zorlaştırmıştır (İşigüzel ve Baldık, 2019). 

ÖNERİLER 

 Eğitim ve Eğitim Ortamı Konusunda 

Göçmen çocukların eğitim sürecine aktif katılımı okula ve topluma 

uyumlarını arttıracaktır. Göçmen çocukların eğitime erişimi kolaylaştırılmalı 

ve devam durumları takip edilmelidir. Eğitim ortamı kültürlerarası eğitim 

atmosferine hazır hale getirilmelidir. Öğretmen yetiştiren lisans programlarına 

göçmen çocuklarla çalışma becerilerini geliştirmeye yönelik dersler eklenmeli, 

aktif görev yapan öğretmenler için hizmet içi eğitimler düzenlenmeli, kurslara 

katılımları zorunlu tutulmalıdır. Eğitim sistemine dahil olan çocukların 

gelişimlerini takip etmek daha kolay olacaktır. Çocukların tüm gelişim alanları 

düzenli olarak takip edilmeli, olağandışı durumların tespitinde müdahale 

çalışmaları yapılmalıdır. Erken müdahale programları, olağandışı durumlara 

yaptığı müdahalelerle ileride ortaya çıkabilecek zararın azaltılmasını ve 

sorunların çözümünün kolaylaşmasını sağlayacaktır. Okul öncesi dönem 

çocukları için oyun hem eğitim hem de aracıdır, öğretmenler Türk çocukları 

göçmen çocuklarla oynamaları için teşvik etmelidir ve eğitim süreçlerinde 

akran öğretimine olanak sağlanmalıdır. 

 

 

 Eğitim Programı Konusundaki Öneriler 

Göçmen çocukların eğitim sürecine aktif katılımı için eğitim 

programının kapsayıcılığı arttırılmalıdır. Farklı kültürleri de kapsayacak bir 

program hazırlanırken çocukların ve öğretmenlerin ihtiyaçları analiz edilmeli 

ve program uygulanabilir hedeflerle hazırlanmalıdır. Bambaşka bir dile ve 
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kültüre sahip olmalarına ek olarak zorunlu göçü deneyimlemiş çocuklarla 

çalışmak için çeşitli becerilere sahip olmak ve mevcut becerileri geliştirmek 

gerekebilmektedir. Aktif görev yapan öğretmenlere göçmen çocuklarla çalışma 

becerilerini geliştirmeleri için çeşitli eğitimler verilmeli ve öğretmenlik lisans 

programları revize edilerek öğretmen adaylarına farklı kültürden çocuklarla 

çalışma becerileri kazandırmak üzere çeşitli dersler eklenmelidir. Eğitimin 

temel taşı olan öğretmenlerin göçmen çocukların eğitimine yönelik eğitim 

almış olması eğitimin niteliğini arttıracak ve öğretmenin işini 

kolaylaştıracaktır. 

 Dil Konusundaki Öneriler 

Çocukların dil edinimi için kritik dönem geçmeden Türkçeyi 

öğrenmeleri için dil eğitimi programları geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. Kritik 

dönem geçmeden dil edinimi çok daha kolay olmaktadır, çocukların dile maruz 

kalmaları bile dili bir seviyeye kadar öğrenebilmeleri için yeterlidir. 

 Ebeveyn Konusundaki Öneriler 

Emre, Ulutaş, Ayanoğlu ve Kaçmaz (2019) Suriyeli annelerle yaptığı 

çalışmada annenin eğitim seviyesinin yüksek olmasının, az çocuğa sahip 

olmasının ve sosyal destek görme durumunun çocukların eğitimine olumlu etki 

yaptığını saptamıştır. Göçmen çocukların eğitimi ve topluma uyumu için anne 

babalarla iş birliği yapılmalıdır. Anne baba eğitimleri düzenlenmeli, ailelerin 

de dil öğrenimi için çeşitli programlara dâhil olması sağlanmalıdır. Anne 

babaların dil öğrenimi çocuğun dil edinimi kolaylaştırmakla beraber okul ve 

öğretmenle de iletişimini kolaylaştıracağı iş birliğini güçlendirecektir. 
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GİRİŞ 
 

İnsanoğlunun yeryüzünde yiyecek ihtiyacından kaynaklı olarak 

meydana gelen göç eylemi bir mekândan bir başka mekâna hareketle başlamış 

ve zaman içinde değişikliklere uğramıştır. Bu göçler isteğe bağlı ya da 

zorunlu olarak mekanlar arasında hareket etme ve yer değiştirme olgusudur.  

Mekân insanların bütün eylemlerinin gerçekleştirildiği tüm 

tecrübelerinin yaşandığı yerdir. Bir mekân bilimi olan coğrafya da odak 

noktası olarak, Tuan’ın (1974) deyimiyle “mekânın insan deneyimi ve anlamı 

ile zenginleşmiş şekli” olan yere önem vermesidir. İnsan sadece mekân ya da 

çevreyle değil, çevresindeki diğer insanlarla etkileşim içinde olduğundan, 

toplumsal mekânla da yani çevreyle de ekonomik ve sosyal ilişkiler içindedir. 

Yaşanan bu etkileşim insanları, göç ederek geldikleri mekânlarda da 

etkilemekte ve farklı kültürlerin bir mekânda ayrışmasına veya buluşmasına 

neden olmaktadır. Göç ettikleri mekân bir önceki mekânla erişilebilirlik 

ölçütünde birbirini etkilemiş ise kültürel uyum da bir noktada 

buluşabilmektedir. Erişebilirlik çeşitli yerler arasında elverişli lokasyonlarda 

çoğu kez ekonomik, kültürel ve toplumsal faktörlerin (Tümertekin ve Özgüç 

2017) ortaya çıkarttığı ortak bir kültürü oluşturabilmektedir. Farklı mekân ve 

kültürlerden insanların bulundukları mekânda ortak bir kültür 

oluşturulmadığından uyum süreci zorlaşmaktadır. Mekân ile yeryüzünün en 

hareketli canlısı olarak beşeriyeti birbirinden ayırmamak icap eder.  

Mekânsal anlayış̧, yalnız başına zihinle ya da yalnız olarak ortamdan 

direk edindiğimiz gözlemlerle izah edilebilecek kadar basit değildir. Tersine 

mekân anlayışı tarihsel, sosyal, soyut, zihinsel ve biyolojik gelişimleri birlikte 

oluşturur (Arslan Avar, 2009). Göç insanın bir mekândan bir başka mekâna 

hareketi olduğundan, insanların göç ettikleri mekânda bulundukları ortama 

uyumu da büyük önem taşımaktadır. Mekân ve göç coğrafyada nüfusun alt   

başlıklarında ele alınırken, aynı zamanda göç de uygulamalı sosyal bilimlerin 

konusunu oluşturmaktadır. 

  Göçmenlerin ekonomik faaliyetleri ve yerleşmelerdeki yerli nüfus ile 

uyumu araştırmacıların son günlerdeki önemli konuları arasındadır. 

Göçmenler yaşadıkları mekanları terk ederek yeni mekânlara göç etmişlerdir. 
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Göç, isteğe bağlı ya da mecburi olsun, kısa veya uzun süreli olsun, insanların 

hayatını sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal olarak etkileyen önemli etken 

olarak yaşanılan mekânın da yitirilmesidir. Göç sürecinde aşılan mesafeler 

uzak veya kısa olsun göç olgusuna farklı boyutlar kazandırabilmektedir 

(Mutluer, 2003). Göç, yalnızca yaşanılan ortamın değişmesi gibi anlaşılsa da 

sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel olarak yaşamı etkileyen koşullarında 

değişmesiyle göçmenler kadar göçe ev sahipliği yapan toplumu da 

etkilemektedir.  

Göç sonrasında, göçmenlerin de etkisiyle mekânın yeniden 

şekillendirilmesi önem taşımaktadır. Kullanılan bu mekâna süreç içinde yeni 

anlamlar yüklenmektedir. Küreselleşen dünyamızda kapitalizmin etkisiyle 

dünya üzerinde göçlerle birlikte değişiklikler meydana gelmekte ve bunlarda 

büyük sorunlara neden olmaktadır. Bunların en büyüğü olan uluslararası göç 

ve göç edilen yerleşmelerde uyum süreci günümüz dünyasının en önemli 

sorunlarındandır. Yaşanılan ortamın değişmesinin göç olarak 

anlamlandırılabilmesi için, bu değişikliğin önemli bir uzaklık ile devamlılık 

içinde olarak etki oluşturması gerekmektedir (Erder, 2006). Göçler zaman ve 

mekân anlamında farklılık göstermekle beraber sebepleri, türleri, nitelikleri ile 

akış yönleri bakımından farklı boyutlarda ele alınmaktadır. Göç mekânsal 

değişiklik olduğundan bir anlamda mekâna bağımlılık göstermektedir (Yakar, 

2012; Harunoğulları, 2014). Göçmenler hayatlarını sürdürdükleri ortamlarda 

içinde yaşadıkları ortamların toplumsal ve kültürel biçimini etkisi altına 

aldıkları gibi üstelik yaşamlarını sürdürdükleri ortamların toplumsal ve 

kültürel biçiminin de (davranış̧ şekli, giyim şekli, dil vb.) etkisi altında 

kalmaktadır. Bundan dolayı farklı çeşitli yaşam biçimlerine geleneklerine 

sahip insanlar içinde bağ kuran kültürel bir ortam sergilemektedir.  

Mekânsal birlikteliği zorlaştıran nedenlerden biri de yaşanan ortamda 

göçmenlerin ortama kendilerini yabancı hissetmeleri, geldikleri yere geri 

gitmek istemeleridir. Bir başka neden ise toplumsal ortamda oluşturulan 

kümelenmedir. Göçe katılanlar genel olarak vardıkları ortamlarda eş dostları 

ya da akrabalarının olduğu ortamlarda oturmayı istemektedirler. Bunun 

neticesi ortama uyum sağlama ile benimseme duygusu arttırmada gecikmeler 

veya sorunlar yaşanabilmektedir (Harunoğulları ve Cengiz, 2014). Bunlara ek 
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olarak daha önce birbirini tanımayan insanlar, yaşam tarzları, gelenek ve 

görenekleri, diller, kültürler karşılıklı temas haline geçerek kültürler arası 

etkileşim yaşanmakta ve zaman içinde mekânda ortak noktada bir kültür bağı 

kurulabilmektedir. Fakat göç alan bölgelerde bazen de mekânsal dağılım ile 

sosyal düzenlerde önemli değişimler veya bozulmalar ortaya çıkabilmekte, bu 

durum var olan mekânsal dağılımı kökünden etkilemekte ve sosyal huzurun 

bozulmasına neden olmaktadır (Özey, 2002). Bu durum göç konusuyla ilgili 

coğrafi çalışmalarda mekân kavramını ön plana çıkarmaktadır. Coğrafyada 

mekân, dünyayı tanımlamada önemli bir rol üstlenmiştir. Ancak mekânı 

anlatan yalnızca bir kavram şeması yoktur. “Zaman zaman çevre sözcüğü ile 

de eş anlamlı olarak kullanılan mekân insanın; yerde, yerin derinliğinde ve 

uzaya doğru olan tüm çevresini üç boyutlu olarak kapladığı için, çevreden çok 

daha geniş̧ bir alana karşılık gelir. Ayrıca bu alan psikolojik, toplumsal ve 

ekonomik özellikleri de kapsadığı için, yalnızca fiziksel bir anlam taşımaktan 

uzaktır. Bu açıdan mekân insanın; yaşayabildiği, bütün faaliyetlerinin 

gerçekleştirildiği tüm deneyimlerinin yaşandığı yerdir” (Gözenç, 1974; 

Denker, 1976; Akova, 2002; Demirci, 2014). 

Bir mekân bilimi olan coğrafya öteden beri, insanın deneyimleri ve 

varlığı ile zenginleştirdiği yere önem vermiş̧ konu alanı olarak yeri incelemek 

birincil amaç olmuştur. Coğrafi çalışmalarda ise bu amaç geçerliliğini daima 

korumuş̧, değişen ise amaç değil yöntem ya da yaklaşım olmuştur. Böylece 

bilimsel coğrafyada, belirli düşünce akımlarının daha çok hissedildiği 

metodolojik çalışmalar yapılmıştır. Mekân iklim, toprak, su, mineral ve 

canlıların fonksiyonel etkisi altında biyo-üretken doğal bir varlık olup, hayatın 

sürdürülmesi veya kolaylaştırılması için ihtiyaç duyulan pek çok şeyi 

üretildiği yegâne doğal kaynaktır (Gözenç, 1974; Denker, 1976; Akova, 2002; 

Demirci, 2014). Bu çerçeve de mekân kavramıyla ilgili olarak “Mekânsal 

Kümelenme” ve “Mekânsal Ayrışma” kavramlarına da kısaca değinmek 

yararlı olacaktır. 

Mekânsal Kümelenme- Mekânsal kümelenme, “etnik kurumlaşmanın 

oluşumuna yardım etmekle kalmayıp hısımlığa, kökene, hemşeriliğe dayalı 

evlilik örüntüsünündü mekânsal organizasyonunu açık eder. Aynı zamanda 

göç sürecinde kurulan göçmen ağlarının, etnik topluluklarda oluşan güçlü 
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ağlar ile etnik işletmelerine ayrımcılıktan dolayı ortaya çıkan yapısal 

sorunlardan sıyrılmada, pratiğe yönelik önemli faydalar sağlayan güçlü 

ağlardır” (Bolt vd., 2010; Cengiz, 2020; Knox ve Marston, 2014; Knox ve 

Pinch, 2010; Yüceşahin, 2017).  

Mekânsal Ayrışma-Yerleşmelerde farklı gruplardan oluşan insanların 

bulundukları mekânda kendi içlerinde kapalı toplumlar olarak yaşamaları 

neticesinde bir bütünlük kurulmamasıdır. Bunun neticesinde de “Mekânsal 

ayrışma, azınlık grubunun kent nüfusunun geri kalanına göre kentteki 

yerleşim alanına homojen bir biçimde (veya eşit oranda) dağılıma sahip 

olmadığını; belli bir alanda yoğunlaştığını anlatır” (Knox ve Pinch, 2010: 

Yüceşahin, 2017). 

Çalışmada göçmenlerin yer halk ile etkileşimi sonucu kurulan ilişkiler, 

İlişkiler Ağı (Network) Teorisi kapsamında değerlendirilmiştir. İlişkiler Ağı 

(Network) Teorisi- Dünyada göçmenlerin göç yaptıkları kaynak ülkeler ve 

hedef ülkeler arasında kurdukları sosyal ağların varlığı, gelecek zamanlarda 

gerçekleşecek olan karşılıklı göçler üzerine olan etkisi ilişkiler ağı kuramının 

temelini meydana getirmektedir. Abadan-Unat bunları daha genel olarak şöyle 

ifade etmektedir: “Göçmen ilişkiler ağı, yaşadıkları ülke ile yeni yerleştikleri 

devletlerde eski göçmenler, yeni göçmenler ve göçmen olmayan insanlar 

arasında ortak köken, soydaşlık ve dostluk bağlarından meydana gelen kişiler 

arası bağlantılardır” (Abadan-Unat, 2002: 18).  

“Göçün tarihsel olay veya olgularla ilişkilendirilerek 

değerlendirilmesinin gerekli olduğu söylenebilir. Bu çerçevede network 

teorisi gerek göçe gerekse de göçmene yaklaşımıyla diğer teorilerden farklılık 

arz etmektedir” (Çağlayan, 2006). 

Göçmenlerin geldikleri bölgelerde mekâna dağılımı ve uyumu kültürel 

etkileşim ve kültürel uyumdan bağımsız düşünülemez. Göçmenlerin geldikleri 

mekânlarda kültürel uyumlarının sağlanması gruplaşmanın ve ayrımcılığın 

yayılmasını engellemesi açısından önemlidir. Göçmenlerin bulundukları 

mekânlarda dağılımı ve uyumu bu ülkeler için en önemli sorunlardan biri 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Yakın dönemde Ortadoğu bölgesinde yaşanan 

Arap Baharının etkisi ile sayıları milyonları aşan bir göçmen kitlesi ile karşı 
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karşıya kalınmıştır. On yıldır ülkemizde milyonlarca Suriyeli sığınmacı ile 

yaşamaktayız. Gelen sığınmacılar göçtükleri yerlere uyum sağlama 

çalışmaları ile bir dönüşüm ve değişim içerisine girmişlerdir. Bu süreçte 

kültürel etkileşim sonucunda karşılıklı kültür aktarımları yaşanmıştır. 

AMAÇ VE YÖNTEM 

Bu çalışmada Hatay ili Yayladağı’ ilçesindeki göçmenlerin mekânsal 

kümelenme ve ayrışmalarını tespit edilerek çeşitli açılardan Bayır-Bucak 

Türkmenleri ile Yayladağı halkının etkileşimi ve kültürel ilişkilerin ortaya 

konması amaçlanmıştır. Ayrıca Bayır-Bucak Türkmenlerinin yaşadıkları 

mekânda gelecek beklentilerinin neler olduğunun tespit edilmesi araştırmanın 

bir diğer amacıdır. Türkiye’nin en güneyinde sınır boyunca uzanan Yayladağı 

ilçesinde, Suriyeli Bayır-Bucak Türkmen sığınmacıların gelmesiyle birlikte 

nüfus patlaması yaşanmıştır. İlçe nüfusu Suriye’de olayların başladığı 2011 

yılında 22.582 iken günümüze kadar artarak devam etmiş, 2020 verilerine 

göre 36.908 olmuştur (TÜİK, 2021). Yayladağı’nda bu nüfus artışına bağlı 

mekânsal kümelenme ve ayrışmanın boyutlarını tespit ederek yerel halk ile 

ilişkiler ağının analizi çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. 

Bu çalışmada, Bayır-Bucak Türkmenlerinin göç ettikleri mekânlarda 

yaşadıkları deneyimleri nicel veri toplama tekniklerinden anket soruları 

kullanılarak tespit edilmeye çalışılmıştır. Burada göçmenlerin sosyo-kültürel 

durumlarının yaşadıkları ortama uyumunu araştıran nicel sorulardan seçilen 

mekâna uyum soruları kullanılmıştır. Anket uygulaması Aralık 2020-Mayıs 

2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Çalışma esnasında Suriyeli Bayır-

Bucak göçmenlerinin işyerleri, araştırma sahasında yoğun olarak ikamet 

ettikleri mahalleler ve ilçedeki barınma merkezi ziyaret edilerek örneklem 

grubuna ulaşılmıştır. Yayladağı’nda yaşayan 200 Suriyeli Bayır-Bucak 

Türkmenine gerekli açıklamalar yapılarak anketler verilmiştir. Bu anketlerden 

7 tane demografik soruları içeren veriler ile mekânsal verileri içeren iki 

sorudan oluşmaktadır. Anketin doldurulması kişilere göre değişmekle birlikte 

yaklaşık olarak 30-35 dakika zaman almıştır. Çalışma kapsamında mekânsal 

dağılım SSPS 26 paket programındaki analizle birlikte resmi makamlardan 

elde edilen nüfus verileri sentezlenerek ArcGIS 10.3 programı ile harita 
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üzerinde mekânsal dağılımları ortaya konulmuş ve dağılış sebepleri 

yorumlanmıştır. 

BULGULAR VE YORUMLAR 
 

1.Demografik Özelliklere İlişkin Bulgular 
 

Konumuzu oluşturan mekân üzerine çakışma da yer alan bulgular; 

ankete katılan Bayır-Bucak Türkmen göçmenlerin cinsiyetleri, yaşları, 

eğitimleri, medeni durumları, çocuk sayıları, anadilleri ve gelirlerine ilişkin 

olup Bayır-Bucak Türkmen göçmenleri demografik yönden tanıtıcı nitelik 

oluşturan ve onlar hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar.  

Tablo 1.1 Cinsiyet Durumları 

 

Tablo 1.1’de görüldüğü gibi ankete katılanların %68,5’u erkeklerden 

oluşurken, %31,5’i kadınlardan oluşmaktadır. Araştırma esnasında kadınlar 

yabancılarla konuşmaktan çekindikleri nedeniyle ankete katılımları erkeklere 

orandadır. “Suriyeli Mülteciler Alan Araştırması” verilerinde (USAK, 

2013)’nın araştırmaya katılan Suriyelilerin çoğunluğunun (%85,8) erkek 

olduğu bulgusu ile paralellik göstermektedir. 

Anket uygulamalarında erkek katılımcılara ulaşılmada sorun ortaya 

çıkmamıştır. Fakat mahalle içindeki çalışmalarda Bayır-Bucak Türkmen’i 

kadınlara rastlanmamıştır. Evlere gidilip kadınlarla anket yapılmak 

istendiğinde kadınlar istekli olmadığı gibi dışarıya çıkmamışlar ve anket 

talebimizi kabul etmemişlerdir. Budan da kadın katılımcıların sosyal ve 

kültürel uyumunun tam anlamıyla gerçekleşmediği çıkarımı yapabiliriz. Bu 

mekandaki Bayır-Bucak Türkmen’i kadınların sosyal ve kültürel açıdan 

hayatlarını ev içinde sürdürdükleri gözlemlendiği gibi çıkarımı da yapılabilir. 

Kadın katılımcıların sosyalleşme adına yalnızca eşleriyle beraber mahallede 

Cinsiyet Sayı % 

Kadın 63 31,5 

Erkek 137 68,5 

Toplam 200 100 
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parklara çıktıkları gözlemlenmiştir. Kültürel açıdan yerel halktan olan 

kadınlarla bile iletişime geçmedikleri sosyal alanlarda kümelenmeler şeklinde 

kendi içlerinde sosyal faaliyette bulundukları gözlemlendiği gibi çıkarımı da 

bulunulabilir. Anketler esnasında Bayır-Bucak Türkmen’i kadınların 

genellikle evde faaliyetlerini sürdürdükleri ve çalışma hayatına katılma 

hususunda geri planda kaldıkları çıkarımında bulunulabilir. 

Tablo 1. 2 Yaş Durumları 

Yaş Durumları Sayı % 

18-29 yaş 74 37 

30-39 yaş 59 29,5 

40-49 yaş 34 17 

50-59 yaş 7 3,5 

60-69 yaş 12 6 

70 ve üzeri 14 7 

Toplam 200 100 

  

Tablo 1.2’de görüldüğü gibi ankete katılanların %37’sinin 18-29 yaş 

aralığında yoğunlaştığı görülmektedir. Bunu sırasıyla 30-39 yaş grubu 

(%29,5), 40-49 yaş grubu (%17), 50-59 yaş grubu (%3,5) ,60-69 yaş grubu 

(%6), 70 yaş üzeri (%7), takip etmektedir. Ankete katıların %66,5 oranını 40 

yaş altı bireylerden oluşmaktadır. Genç nüfusun fazla olması ilerleyen 

zamanda evliliklerin ve çocuk sayısının artmasına yol açabilir. 

Tablo 1.3 Eğitim Durumları 

Eğitim Durumu Sayı % 

Okur-yazar değil 24 12,0 

İlkokul 34 17,0 

Ortaokul 40 20,0 

Lise 70 35,0 

Üniversite 32 16,0 

Toplam 200 100,0 

  

Tablo 1.3’te ise katılımcıların %35’i lise mezunu, %20’si ortaokul 

mezunu, %17’si ilkokul mezunu, %16’sı üniversite mezunu iken %12’si 
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okuryazar olmadıklarını tespit edilmiştir. Üniversite mezunlarının çoğunluğu, 

üniversiteyi savaş sonrası geldikleri Türkiye’de okuduklarını bildirmişlerdir. 

Geldikleri yerde kırsal kesimde yaşadıkları ve Suriye devletinin yapmış 

olduğu baskılardan dolayı okuma oranının düşük olduğu çıkarımında 

bulunulabilir. 

Tablo 1.4 Medeni Durumları 

Medeni Durum Sayı % 

Evli 130 65,0 

Bekar 70 35,0 

Toplam 200 100,0 

 

Tablo 1.4’te görüldüğü üzere katılımcıların %65’i evli iken, %35’i 

bekar olduklarını ifade etmişlerdir. 

Tablo 1.5 Çocuk Durumları 

 

Tablo 1.5’te ise katılımcıların %34’ü çocuğunun olmadığını söylerken, 

çocuğu olanlar arasında sırasıyla %28’i 3-4, %22’si 1-2, %9,5’u 5-6 ve 

%6,5’u 7 ve daha fazla çocuğu olduğunu ifade etmişlerdir. Anket esnasında 

çocuk sahibi olanların oranı %66 ise de önümüzdeki yıllarda bu oranın 

artacağı göz ardı edilemez. Bunlar içinde evlilik yaşının küçük olmasından 

dolayı çocuk sayısı her geçen gün artış gerçekleştirmektedir. 

 

 

Çocuk Durumları Sayı % 

Çocuğum yok 68 34,0 

1-2 44 22,0 

3-4 56 28,0 

5-6 19 9,5 

7 ve daha fazla 13 6,5 

Toplam 200 100,0 
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Tablo 1.6 Anadil Durumları 

Görüşler Sayı % 

Arapça 57 28,5 

Türkçe 143 71,5 

Toplam 200 100,0 

 

Tablo 1.6’dan katılımcıların anadil durumları incelendiğinde Türkçe 

(%71,5) en çok cevaplanan seçenek olurken, Arapça %28,5 oranla bir sonraki 

seçenektir. Katılımcıların %71,5 oranla uzun yıllardır Arapça konuşulan bir 

ülkede yaşadıkları halde Türkçeyi unutmadıkları ve anadilleri olarak 

gördükleri çıkarımı yapılabilir. Türkmen oldukları göz önünde 

bulundurulduğunda %28,5 oranla anadillerinin Arapça olduğuna yönelik 

cevap vermeleri şaşırtıcı görünse de Suriye’nin Türkmenlere yönelik 

uyguladığı baskı politikalarının etkisi olarak çıkarımında bulunulabilir. 

Tablo 1.7 Gelir Durumları 

Gelir Durumları Sayı % 

500-1000 64 32,0 

1001-1500 56 28,0 

1501-2000 52 26,0 

2001-2500 16 8,0 

2501-3000 1 0,5 

3000 ve üzeri 4 2,0 

Gelirim yok 7 3,5 

Toplam 200 100,0 

 

Tablo 1.7’den ise katılımcıların gelir durumları incelendiğinde %32’si 

500-1000, %28’i 1001-1500, %26’sı 1501-2000, %8’i 2001-2500, %3,5’u 

gelirinin olmadığını ifade ederken, %2’si 3000 üzerinde geliri bulunduğunu, 

%0,5’i 2501-3000 arasında geliri olduğunu ifade etmiştir. Bu verilere göre, 

katılımcıların gelir durumlarının asgari sınırın altında olduğu çıkarımında 

bulunulabilir. 
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2. Mekânsal Özelliklere İlişkin Bulgular 
 

Çalışmamızın ana konusunu oluşturan Bayır-Bucak göçmenlerinin 

Yayladağı’ndaki uyumu arazide anketlerle belirlenmeye çalışılırken gezi ve 

gözlemlerimiz de dikkatimizi çeken önemli gelişmeler de not alınarak 

çalışmaya katkı olarak değerlendirilmiştir. Anketlerken mekân uyumuna 

ilişkin bulgular ise;  
 

Tablo 2.1 Suriye’de Yaşanılan Yer 

Görüşler Sayı % 

Lazkiye 200 100 

Toplam 200 100,0 
  

Tablo 2.1’de elde edilen verilerde katılımcılar Lazkiye (%100) 

şehrinden geldiklerini ifade etmişlerdir. Bayır ve Bucak Suriye’nin Lazkiye 

kentine bağlı olduğu için katılımcılarımızda Bayır-Bucak Türkmenleri 

olduğundan geldikleri il Lazkiye’dir. Ankete katılanlardan elde edilen veriler 

ışığında göçmenlerin tamamının göçten önce Lazkiye’de yaşadıkları çıkarımı 

yapılabilir. 

Suriye’nin Lazkiye ilinde bulunan Bayır-Bucak Türkmen Bölgesi; 

Bayır, Bucak ve Kesep’ten oluşmaktadır. Bölge yerleşim yerleri diğer 

bölgelere göre daha kalabalık nüfus barındırmaktadır. Bayır Bölgesi’ndeki 

nahiyenin ismi Rabi’a, Bucak bölgesindeki nahiyenin ismi, KastelMaaf ve 

Kesep Bölgesi’ndeki nahiye ismi ise bölgeyle aynı isimdeki Kesep’tir. Bayır, 

dağlık ve ormanlık bir yerleşimde yer aldığı için “Bayır” olarak, Lazkiye 

kıyısına ve Akdeniz’e doğru olan kısım ise “Bucak” olarak adlandırılmaktadır 

(Korkmaz ve İltar, 2016).  

Bucak Bölgesi, Lazkiye’nin Akdeniz’e kıyısında ve Türkiye ile sınır 

komşusu olmayan yerleşim yeridir. Bucak çoğunlukla gelir durumu iyi olan 

Suriyeliler tarafından yazlık olarak kullanılan bir yerleşme alanıdır. Bucak’ta 

Türkmenlerle birlikte Nusayrilerde yaşamaktadır. Türkmen ve Nusayri 

köylerinin karışık şekilde bulunması diğer bölgelere nazaran daha az çatışma 

yaşanmasına sebep olmuştur. Bayır bölgesinin köylerinin çoğunluğu Türkmen 
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yerleşkesidir. Bayır, Türkiye’yle sınır olup çatışmaların şiddetli şekilde 

yaşandığı yerlerin başında bulunmaktadır. Rusya’nın yoğun hava saldırısına 

maruz kalan bu bölgede, ülkemiz sınırlarını ihlal eden bir Rus savaş uçağı 24 

Kasım 2015’te düşürülmüştür. Kesep, Bayır Bucak Bölgesi’ndeki en küçük 

yerleşim sahasıdır. Türkiye’ye ve Akdeniz’e sınır olan Kesep daha çok 

Ermeni nüfusun fazla yaşadığı bir yerleşim birimidir. Deniz turizminin 

yapıldığı bu yerleşim birimini Suriye’nin diğer bölgelerinde yaşamakta 

olanlar yazlık olarak kullanmaktadır. Kesep, Bayır-Bucak Bölgesi’nde 

savaştan en az etkilenen yerlerden biridir (Korkmaz ve İltar, 2016) (Şekil 1). 

 

Şekil 1. Bayır-Bucak Haritası 
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Suriye’de Halep’te ve Lazkiye’nin Bayır-Bucak Bölgesi’nde yaşayan 

Türkmenlerin, kültürlerini ve anadillerini koruma bakımından diğer bölgelerle 

kıyaslandığında daha iyi durumda oldukları görülür. Suriye’nin çeşitli 

bölgelerine dağılmış olan Türkmen köyü ve yerleşim alanlarında Türkçe 

konuşulmaktadır (Abbasov, 2016). Hatay’ın Türkiye’ye dahil olmasından 

sonra Suriye’deki Türklerle ilgili olarak Suriye devletiyle görüşme ve anlaşma 

yapılmamıştır (Sarınay, 1996). Bundan ötürü Suriye Türkmenlerinin siyasi ve 

sosyo-kültürel durumları hukuki güvence altına alınmamış ve Suriye 

hükümetlerinin uygulamalarına bırakılmıştır (Börklü, 1999). 

Tablo 2.2 Yayladağı’nda Yaşanılan Mahalle 

Görüşler Sayı % 

Çamaltı 24 12 

Kurtuluş 52 26 

Tutlubahçe 10 5 

Kamp 114 57 

Toplam 200 100,0 

 

Tablo 2.2’da görüldüğü üzere katılımcıların kampta (%57), Kurtuluş 

Mahallesi’nde (%26), Çamaltı Mahallesi’nde (%12), Tutlubahçe 

Mahallesi’nde (%5) yaşadıkları ortaya çıkmaktadır. Yayladağı ilçesinin 47 

mahallesi bulunmaktadır. Katılımcılardan %26’sı Kurtuluş, %12’si Çamaltı 

ve %5’i Tutlubahçe Mahallelerinde oturduklarını ifade ederken %57’si 

kampta oturduğunu ifade etmiştir. Kampın Tutlubahçe Mahallesi’nde 

olmasından dolayı katılımcıların %62’lik kısmının bu mahallede yoğunlukta 

olduğu sonucu çıkarılabilir. Fakat %57’lik kısmının kampta yaşaması 

ekonomik sorunlar yaşadıklarının göstergesi olarak çıkarımında bulunulabilir. 

Yayladağı ilçe merkez mahallelerinden Kurtuluş, Tutlubahçe ve Çamaltı’nda 

oturan Bayır-Bucak Türkmenleri kendi aralarında ticari faaliyette 

bulundukları ve yoğun olarak yaşadıkları alanlarda iletişim halinde olarak 

birbirlerine destek oldukları gezi-gözlemlerde tespit edilmiştir.  

Bayır-Bucak Türkmenlerinin yaşadıkları mekânlarda akrabalık ve 

komşuluk ilişkileri nedeniyle kümelenmeler oluşturmaları ilişkiler ağı kuramı 

ile açıklanabilir. Konumuzu oluşturan mekânsal dağılımı da ilişkiler ağı 

kuramıyla açıklanırken, ilçe merkez mahallerinin tamamında mekânsal 



129 | FARKLI AÇILARLA GÖÇ 

 

dağılımının gerçekleşmediği çıkarımı da yapılabilir.  Buda Bayır-Bucak 

Türkmenleri açısından mekânsal kümelenme ile açıklanabilir. Bayır-Bucak 

Türkmenlerinin Yayladağı yerel halkı ile ilişkileri açısından incelendiğinde 

mekânsal ayrışmayla açıkladığımızda ayrışmanın devam ettiği ve tam bir 

mekânsal bütünleşmenin gerçekleşmediği çıkarımını yapabiliriz.    

İnsanların göçünde bir yerden bir yere hareket mekânsal değişikliğe 

sebep olduğu gibi kültürel uyum sorunu da yaşanmasına neden olmaktadır. 

Göçler sonucunda ülke değiştirerek yeni bir mekâna gelen insanlar, geldikleri 

ülkedeki kültürel farklılığa yol açmaktadır. Kültürel farklılıklara sahip 

insanların birlikte uyum içinde yaşamaları için belirli bir sürenin geçmesi 

gerekmektedir. Göçler sonucunda çeşitli kültür ve dillerin bir arada olması 

sosyal değişim ve kültürel etkileşimlerin yaşanmasının nedenidir. Bu süreç 

beraberinde toplumsal gerginliğe de neden olmaktadır. Üstelik mekânsal 

uyumun sağlanması da bu zaman içerisinde gerçekleşmektedir. İnsanların 

geldikleri mekâna kendilerini ait hissetmeleri, geri dönme düşüncesinden 

kaynaklı olarak uzun zaman almaktadır. İnsanlar geldikleri mekânda 

kümelenmeler oluşturmaları, akrabaları veya tanıdıklarının olduğu alanlara 

yerleşmeyi tercih etmeleri mekâna uyumu zorlaştırmakta ve aidiyet 

duygusunun gelişmesine neden olmaktadır. Gelinen mekânda aynı dili 

konuşamama mekânsal uyumu geciktirmektedir (Harunoğulları ve Deniz, 

2014). Ancak aynı dili konuşsalar da orada önceden yaşayanlar ile sonradan 

göç edenler arasında da zaman geçtikçe uyum sorunu yaşanabilmektedir. 

Bayır-Bucak Türkmenleri de Suriye’de yaşanan iç karışıklıktan dolayı 

yaşadıkları bölgeyi terk ederek geldikleri Yayladağı’nda geçmişteki kültürel 

bağları ile yerli halkla aynı dili konuşmaları mekânı benimsemelerini 

sağlamıştır. Üstelik geldikleri mekânda geçmişten gelen akrabalıklarının 

bulunması bu mekâna uyum sağlamalarını kolaylaştırmış ve uyum süreçlerini 

olumlu etkilemiştir.  

Bu kapsamda Bayır-Bucak Türkmenlerinin Yayladağı’ndaki mekânsal 

dağılımlarını tespit etmek amacıyla yapmış olduğumuz anket formunda 

bulunan: Tablo 2.2 deki sorusundan oluşan anket sonuçlarına göre Suriyeli 

Bayır-Bucak Türkmenlerinin Yayladağı’ndaki dağılışları analiz sonucunda 
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belirlenerek tablolaştırılmış ve mekânsal dağılışları ArcGIS 10.3 programıyla 

haritalandırılmıştır. 

Tablo 2.2’de “Yayladağı’nda hangi mahallede yaşıyorsunuz? sorusuna 

verilen cevaplarda katılımcıların kampta (%57), Kurtuluş mahallesinde 

(%26), Çamaltı mahallesinde (%12), Tutlubahçe mahallesinde (%5) 

yaşadıkları ortaya çıkmaktadır. Kamp, Tutlubahçe mahallesinde 

bulunmaktadır.  Ancak kamp dışında bu mahallede yaşayanları tespit etmek 

amacıyla ayrı seçenek olarak sunulmuştur. Sonuçlara göre katılımcıların 

%57’sinin kampta oturmaları yaşam koşullarının ve ekonomik durumlarının 

iyi olmadığını göstermektedir. Kampta yaşamanın zor olduğu araştırma 

süresince yapmış olduğumuz gözlemlerde dikkatimizden kaçmamıştır. 

Özellikle kalabalık olan aileler için yaşam alanının küçük olması ve su sorunu 

birçok güçlüğe neden olmaktadır. Ancak ekonomik nedenlerden dolayı bu 

mekânda yaşamaya devam ettikleri ortaya çıkmıştır. 

Mekânsal ayrışma, azınlıkların nüfusun geri kanalına göre yerleşim 

alanına homojen şekilde dağılmadığı bir alanda yoğunlaştığı anlamına 

gelmektedir. Araştırma sahamızda yaptığımız çalışmada Bayır-Bucak 

Türkmenlerinin mekânsal dağılışlarına baktığımızda kentin bütün 

mahallerinde homojen bir şekilde dağılım göstermedikleri anlaşılmaktadır. 

Katılımcıların %26’sının Kurtuluş, %12’sinin Çamaltı ve %5’inin Tutlubahçe 

mahallesinde yaşadıkları sonucu çıkarılabilir. Yayladağı ilçe merkezinde yer 

alan bu mahallerde Bayır-Bucak Türkmenleri barınma merkezine yakın ve 

çoğunlukla gecekondularda oturmaktadırlar. Gecekonduların bulunduğu 

alanlarda tek katlı veya iki katlı konutlar bulunmakta olup yerli halkın evlerini 

kiraya vererek modern konutlara taşındıkları anlaşılmıştır. Bu durum Bayır-

Bucak Türkmenlerinin oturdukları alanlarda kümelenmelere neden olduğu 

gibi yerli halk ile etkileşimlerinin azalmasına da neden olmuştur. Bayır-Bucak 

Türkmenleri arasında az da olsa modern konutların bulunduğu alanlarda 

oturanlar olduğu görülmüştür. Mahallerde modern konutlar işlek caddelerde 

ve kampa uzak noktalarda yer almaktadır. Yerli halkında yoğun olarak 

yaşadığı bu konutlarda Bayır-Bucak Türkmenleri ile etkileşim içinde oldukları 

tespit edilmiştir.  
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Barınma ihtiyaçlarını karşılarken kümelenmelere neden olan önemli 

faktörlerden birisi de gelir durumlarının düşük olmasıdır. Ankette de 

görüldüğü gibi barınma merkezi dışında yaşayan katılımcıların %100’ü kirada 

oturduğunu ifade etmiştir. Konut kiralarının yüksek olması ve gelir 

durumlarının düşük olmasından dolayı hane bazlı kişi sayısının yüksek olduğu 

görülmüştür. Aynı hanede birden fazla ailenin bir arada yaşadığı anlaşılmıştır. 

Suriyeli Bayır-Bucak Türkmenlerinin yerleşim alanları üzerinden 

mekânsal bütünleşmeyi incelediğimizde, büyük kısmının akrabalık ilişkileri 

nedeniyle aynı mahalle veya mekânda oturmayı tercih ettikleri görülmüştür. 

Bayır-Bucak Türkmenlerinin akraba, hemşeri veya tanıdıklarına yakın 

mekânlarda oturmak istemelerinin özünde gelenek ve göreneklerini devam 

ettirme, birbirlerine destek olma ve güvenilir ortam oluşturma düşünceleri 

olduğu ve bu sebeple göç ettikleri, yerleşim alanlarında sosyal ve mekânsal 

yığınlar oluşturdukları düşünülebilir. 

Araştırma sahamız olan Yayladağı ilçesinin 47 mahallesi 

bulunmaktadır. Bu mahallelerin muhtarları ile yapılan görüşmeler sonucunda 

elde ettiğimiz verilere göre de anket katılımcılarının verdikleri cevaplara 

yakın yoğunlukta sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Mahalle muhtarlarından 

aldığımız sayısal verileri ArcGIS 10.3 de işleyerek Bayır-Bucak 

Türkmenlerinin Yayladağı’ndaki mekânsal dağılımlarının haritası 

çıkarılmıştır. Haritadaki Bayır-Bucak Türkmenlerinin mekânsal olarak 

oturdukları mahallelere dağılımı incelendiğinde Kurtuluş, Çamaltı ve 

Tutlubahçe’de oturdukları ortaya çıkmaktadır. Mekânsal olarak bakıldığında 

kampında Tutlubahçe Mahallesi’nde olması ve Bayır-Bucak Türkmenlerinin 

bu kamp etrafındaki mahallelerde oturması kültürel uyumun tamamen 

sağlanmadığının göstergesidir. Çünkü bu dört mahallede yoğun bir şekilde 

oturmaları ve bir evde geniş aile şeklinde yaşamalarını sürdürmeleri mekânsal 

uyumun çok yavaş sürdüğünü ortaya koymaktadır. Yayladağı’nda iş 

imkânlarının kısıtlı olması ve yeterli sayıda konut olmaması gibi nedenlerden 

dolayı Bayır-Bucak Türkmenleri bu mekânda bazı sorunlarla 

karşılaşmışlardır. Bu sebeple Yeditepe Mahallesi’nde iş imkânlarından dolayı 

oturanlar bulunmaktadır. Diğer mahallelerdeki dağılımları incelendiğinde, 

Güzelyurt, Çabala ve Yalaz’da oturanlarda iş imkânlarına bağlı olarak kampa 
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yakın mahalleleri tercih etmişlerdir. Daha önce de belirttiğimiz gibi, 

Yayladağı’nda iş imkânlarının kısıtlı olması, Bayır-Bucak Türkmenlerinin iş 

buldukları Görentaş, Olgunlar ve Sebenoba Mahallerini tercih etmelerine 

neden olmuştur. Genel olarak mekânsal dağılım kamp etrafında 

yoğunlaşırken, ekonomik yetersizlikten dolayı ilçenin farklı mahallelerine 

dağıldıkları görülmektedir. Bayır-Bucak Türkmenlerinin kamptan çevre 

mahallelere dağılımına baktığımızda kamp çevresinde yoğun bir mekânsal 

dağılım sergiledikleri gözlenmektedir. Haritada mekânsal dağılım 

incelediğimizde kültürel uyumun da çok yavaş geliştiği çıkarımı yapılabilir 

(Şekil 2). 
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Şekil 2. Bayır-Bucak Türkmenlerinin Yayladağı’ndaki Mekânsal Yoğunluk 

Dağılımları 

 

Yaşanan ve göç edilen mekânlar birbirine yakın olsa da aynı mekân 

olmaması zaman içinde kültürel uyumunda farklı olmasına neden olmaktadır. 

Çalışmayı mekân açısından ele aldığımızda, birbirine yakın mekân olsa da 

farklı mekânlarda bulunma zaman içinde kültürlerin birbirinden 
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uzaklaşmasına yol açmaktadır. Çalışma mekânımızı oluşturan Yayladağı 

ilçesindeki Türkmenler ile Bayır-Bucak Türkmenleri geçmişteki kültürel 

bağlarına rağmen günümüzde zorunlu göç sonucu aynı mekânda bir araya 

gelmek zorunda kalmışlardır. Geçmiş tarihteki kültürel bağlarına rağmen 

günümüzde aynı mekânda yer alsalar da kültürel uyumda sorunlar ortaya 

çıkmaktadır. Toplumların geçmişteki ortak kültürel birlikteliklerine rağmen 

zamanla farklı mekânda hayatlarını sürdürmeleri sonraki süreçteki kültürel 

uyumlarını zorlaştırmakta ve uyum sorunu yaşanmasına yol açmaktadır. 

SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Arap Baharının etkisi ile Suriye’de olayların başlamasının ardından 

2011 yılı mart ayında ilk sığınmacılar ülkemize Yayladağı ilçesinin Güveççi 

Mahallesi’nden giriş yapmışlardır. İlk girişin ardından Türkiye’ye doğru 

yoğun bir Suriyeli göç dalgası yaşanmıştır. Göçmenlerin bir kısmı barınma 

merkezlerindeki konteyner kentlerde kalırken büyük çoğunluğu ise barınma 

merkezlerinin dışında, ülkemizin birçok şehrinde ikamet etmektedirler.  

Barınma merkezlerinde ve merkezler dışında yaşayanlar geldikleri yeni 

mekânda, kültürel ve ekonomik sorunlarla karşılaştıkları gibi mekâna uyum 

konusunda da zorluklar yaşamışlardır. Yapmış olduğumuz alan 

araştırmasından elde edilen bulgular, Yayladağı’ndaki Bayır-Bucak 

Türkmenlerinin mekânsal dağılımları ve uyumları ile kültürel ve ekonomik 

durumları hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Özellikle mekânsal 

uyumlarını anketin analizi sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Araştırmanın sonuçları, araştırmanın amaçları doğrultusunda 

aktarılmıştır. Hatay’ın Yayladağı ilçesinde yaptığımız bu alan araştırmasından 

elde edilen bulgular ışığında aşağıda belirtilen verilere ulaşılmıştır: 

Bayır-Bucak Türkmenlerinin demografik özelliklerine ilişkin sonuçlara 

göre; Katılımcıların %68,5’i erkeklerden oluşurken, %31,5’i kadınlardan 

oluşmaktadır. Araştırma süresince kadınlar yabancılarla konuşmaktan 

çekindiklerinden dolayı araştırmaya katılımları erkeklere oranla daha az 

olmuştur.  

Araştırmaya katılanların %66,5’ini 40 yaş altı bireyler 

oluşturmaktadır. Genç nüfusun fazla olması ilerleyen süreçte evliliklerin 
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artması ve çocuk sayısının artması sonucunu doğurabilir. Bu durum ile 

katılımcıların en etkin yaş aralığındaki grubunun zorunlu olarak kendi 

ülkelerinden Türkiye’ye göç ettiği sonucu çıkarılabilir. “Türkiye’ye Düzensiz 

Göç” araştırmasında da 40 yaşın altındakilerin oranı %83,0 olarak tespit 

etmiştir (İçduygu, 2003). Bu çalışma bizim çalışmamızı da desteklediği gibi 

Türkiye genelinde de Suriyeli göçmenlerin önemli bir kısmının 40 yaş altı 

bireylerden oluştuğu sonucuna varılabilir.  

Katılımcıların %71,5 oranla uzun yıllardır Arapça konuşulan bir ülkede 

yaşamalarına rağmen Türkçeyi unutmadıkları ve anadilleri olarak gördükleri 

sonucu çıkarılabilir. Türkmen oldukları dikkate alındığında %28,5’i 

anadillerinin Arapça olduğuna yönelik cevap vermiş olmaları Suriye’nin 

Türkmenlere yönelik uyguladığı baskı politikaları sonucunu çıkabiliriz. 

Bayır-Bucak Türkmenlerinin mekânsal özelliklerine ilişkin sonuçlara 

göre; Katılımcıların tamamı Bayır ve Bucak bölgesinin bağlı olduğu 

Suriye’nin Lazkiye şehrinden geldiklerini ifade etmişlerdir. Türkmenlerin 

çoğunlukta olduğu geçmişten bağlılıkları bulunmaktadır.  

Yayladağı ilçesinin 47 mahallesi bulunmaktadır. Katılımcılardan 

%26’sı Kurtuluş, %12’si Çamaltı ve %5’i Tutlubahçe Mahalleleri’nde 

oturduklarını ifade ederken %57’si kampta oturduğunu ifade etmiştir. Kampın 

Tutlubahçe Mahallesi’nde olmasından dolayı katılımcıların %62’lik kısmının 

bu mahallede yoğunlukta olduğu sonucuna varılabilir. Ancak %57’lik 

kısmının kampta yaşaması ekonomik sorunlar yaşadıklarının göstergesi olarak 

yorumlanabilir. 

Bayır-Bucak Türkmenlerinin yaşadıkları mekânlarda akrabalık ve 

komşuluk ilişkileri nedeniyle kümelenmeler oluşturmaları ilişkiler ağı kuramı 

ile açıklanabilir. Konumuzu oluşturan mekânsal dağılımı da ilişkiler ağı 

kuramıyla açıklanırken, ilçe merkez mahallerinin tamamında mekânsal 

dağılımının gerçekleşmediği çıkarımı da yapılabilir. Buda Bayır-Bucak 

Türkmenleri açısından mekânsal kümelenme ile açıklanabilir. Bayır-Bucak 

Türkmenlerinin Yayladağı yerel halkı ile ilişkileri açısından incelendiğinde 

mekânsal ayrışmayla açıkladığımızda ayrışmanın devam ettiği ve tam bir 

mekânsal bütünleşmenin gerçekleşmediği çıkarımını yapabiliriz.   
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Anket analizlerinden elde edilen bulguların sonuçlarına ışığında 

öneriler şunlardır;  

Bayır-Bucak Türkmeni kadınların toplumsal uyumunu arttırması ve 

çalışma hayatında aktif olarak yer almaları için gerekli kurumlar tarafından 

projelendirilerek meslek kursları düzenlenebilir. Bu kurslarla bulundukları 

mekâna uyumu hızlandırılabilir. 

Araştırma süresince Bayır-Bucak Türkmenlerinin Türkçeyi 

konuşabildiği sonucuna varılsa da okuma ve yazmada sorun yaşadıkları 

görülmüştür. Bu kapsamda Bayır-Bucak Türkmenlerine yönelik okuma yazma 

kursları açılabilir. Okuma yazma kursları sayesinde yerel mekanlarda yerel 

eğitmenlerle mekâna uyum ve kültürel uyum süreci hızlandırılabilir. 

Yayladağı’nda oluşan nüfus yoğunluğuyla birlikte yeterli konut 

olmaması sebebiyle konut kiralarının artmasının önüne geçmek için toplu 

konut yapılabilir. Bu konutlar da göçmenlerle birlikte yerel halkada satılarak 

aynı mekânda oturmaları sağlanmalıdır. Yerli halkla aynı mekânda oturmaları 

dil birlikteliğiyle birlikte kültürel uyumu hızlandıracaktır.  
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GİRİŞ 
 

Uluslararası koruma pratiklerinin tarihi milattan önceki zamana 

dayanır. Ancak bu mekanizmaların kurumsallaşması Birleşmiş Milletlerin 

kurulması ile eş zamanlı olarak ilerler. Söz konusu mekanizmaların 

kaynaklarını sözleşmeler, beyannameler ile bölgesel anlaşmalar ve teamül 

hukuku olarak saymak mümkündür. Koruma pratikleri Türk hukukunda da 

bulunur; ancak tarihsel şartlar nedeniyle tanım bakımından uluslararası 

hukuktan farklılık gösterir.  Türk hukukunda düzenlenen üç uluslararası 

koruma türü mevcuttur, ayrıca geçici koruma statüsü adı altında başka bir 

mekanizma da bulunur. 

Geçici koruma mekanizması uluslararası hukuktaki örnekler ve güncel 

meseleler ile uluslararası mahkeme kararları gözetilerek düzenlenir. Özellikle 

Suriye İç Savaşı nedeniyle Türkiye’ye kitlesel akın ile gelen kişilerin 

statüsünün bir süre belirsiz kalması, bu düzenlemeyi hızlandırır. Geçmişte 

farklı isimlendirmeler ve yakıştırmalar yapılmış olsa da, şu anda Türkiye’de 

bulunan ve kitlesel akınla yahut bireysel olarak Türkiye’ye gelen Suriyelilerin 

hukuki statüsü geçici korumadır. Geçici koruma mekanizması, statü 

sahiplerine birtakım hak ve yükümlülükler yükler. Bu haklardan biri de eğitim 

hakkıdır. 

Eğitim hakkı uluslararası hukuk düzenlemelerinde de kendine yer bulan 

temel bir insan hakkıdır. Kaynakları çeşitli olmakla birlikte, beyannamelerde, 

uluslararası ve bölgesel sözleşmelerde, mahkeme kararlarında kendine yer 

bulur. Ülkeler hem sözleşmelere katılarak hem de kendi iç hukuk 

düzenlemeleri aracılığıyla bu hakkın varlığını kendi ülkelerinde yaşayan 

vatandaşlara ve yabancılara tanırlar.  Bu hak hem vatandaşları hem de ülkede 

bulunan yabancıları yakından ilgilendirir; çünkü eğitim çok önemlidir. 

Özellikle ülkesinden ayrılmış ve sığınmacı, mülteci konumunda bulunan 

çocuklar için eğitim hem bulundukları ülkeye uyumun hem de geleceklerinin 

anahtarıdır.  

Ülkede bulunan Suriyeli nüfus nedeniyle Türkiye, dünyada en çok 

mülteci barındıran ülke konumundadır. Türkiye’de bulunan Suriyelilerin 

yaklaşık %50’si 0-18 yaş aralığındadır ve eğitim hakkı Suriyeliler için de 
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temel bir haktır. Açıklanan nedenlerle çalışma Türkiye’de geçici korunan 

Suriyeli çocuğun eğitim hakkını teorik ve pratik açıdan, yani mevzuat ve 

sahada yapılan görüşme verilerine dayanan literatür analizi ile inceleyecek ve 

geçici korunan Suriyeli çocuğun eğitim hakkına sahip olup olmadığını 

anlamaya çalışacaktır. 

Ne var ki bu çalışma belirli sınırlılıklara sahiptir. Her şeyden önce, 

çalışmada eğitim yalnızca ilk ve ortaöğretim olarak ele alınmış, 

yükseköğrenim ile hayat boyu öğrenme faaliyetleri çalışma kapsamında 

bırakılmıştır. Buna ek olarak; saha verileri bu çalışma bakımından gerçekten 

önemliyken ve katılımlı gözlem ile sorunlar daha net anlaşılabilecekken, 

pandemi koşullarından dolayı çalışma yalnızca literatür taraması şeklinde 

ilerlemiştir. Bu husus aynı zamanda çalışmanın eksik yanını da 

oluşturmaktadır. Bununla birlikte söz konusu engel, mümkün mertebe 

görüşme verileri içeren güncel çalışmalara yer verilerek aşılmaya çalışılmıştır.  

  

TÜRK HUKUKUNDA ULUSLARARASI KORUMA 

MEKANİZMASININ TARİHSEL GELİŞİMİ 

Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle tarih boyunca yoğun göç ve iltica 

akınlarına sahne olsa da, sığınma sağlamaya ilişkin faaliyetler ilk olarak 

Osmanlı Devleti zamanında gerçekleşir (Öztürk, 2015). Bu yoğun akınlar 

Cumhuriyet’in ilanından sonra da devam eder ve Türkiye çok farklı 

ülkelerden iltica hareketleri ilke karşı karşıya kalır (Ergüven & Özturanlı, 

2013). Bununla birlikte Türk Hukukunda mültecilere ilişkin ilk düzenleme 

1934 tarihli İskan Kanunu’nda yer alır ve ilk kez bu kanun ile mülteci tanımı 

geliştirilir (Öztürk, 2015). Ancak bu tanım; 1951 Cenevre Sözleşmesi’nden 

daha önce yürürlüğe girdiğinden, uluslararası hukuk düzenlemelerine aykırıdır 

ve buna rağmen uzun bir süre yürürlükte kalır (Odman, 1995). Ayrıca bu 

dönemde 1950 tarihli Pasaport Kanunu ile de mültecilere ilişkin birtakım 

düzenlemeler yapılır (Odman, 1995; Öztürk, 2015). 

İkinci Dünya Savaşı ve BMMYK’nın kurulması ile 1951 

Sözleşmesi’nin hazırlanması elbette Türk Mülteci Hukuku’nu da etkiler. 

Türkiye, 1951 Sözleşmesi’nin hazırlık çalışmalarına katılır ve daha sonra 

sözleşmeyi, mülteci tanımına dair kimi kısıtlamalar ile kabul eder (Odman, 
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1995; Öztürk, 2015). 1967 Protokolü’ne kısa bir zamanda taraf olan Türkiye, 

daha sonraki bölümlerde daha detaylı olarak görüleceği üzere zamansal 

kısıtlamayı kaldırsa da, coğrafi kısıtlamayı korumaya devam eder (Odman, 

1995; Öztürk, 2015). 

Ne var ki coğrafi kısıtlamanın varlığı Türkiye için özellikle 

Ortadoğu’dan gelen mülteciler bağlamında problem yaratır ve aynı zamanda 

Balkanlar’dan da yoğun bir göç akının yaşanması ile bu alanda yeni bir 

düzenlemeye dair bir ihtiyaç ortaya çıkar. Böylelikle 1994 yılında 

“Türkiye’ye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere 

Türkiye’den İkamet İzni Talep Eden Münferit Yabancılar ile Topluca Sığınma 

Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine 

Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında bir Yönetmelik ” (1994 Yönetmeliği) 

yürürlüğe girer (Ergüven & Özturanlı, 2013; Öztürk, 2015). Burada yer alan 

bazı düzenlemeler Türk hukukunun uluslararası hukuktan farklı bir 

terminolojiye sahip olmasına neden olur ve bu düzenleme ile Avrupa 

ülkelerinden gelerek uluslararası koruma talep eden yabancılara mülteci, diğer 

ülkelerden gelen aynı durumdaki yabancılara sığınmacı denilmeye başlanır 

(Çiçekli, 2016). 

Geçen süre zarfında başkaca düzenlemeler yapılsa da; Türkiye’ye 

sığınma talebinin artması, düzenlemelerin dağınık halde bulunması, hem 

mevzuatın hem de hali hazırda var olan idari yapının yetersiz kalması ve buna 

ek olarak AB’ye adaylık sürecinin gerektirdiği kimi düzenlemeler nedeniyle 

bu alana ilişkin yeni bir kanuna ihtiyaç duyulur. Bunun üzerine, 2013 tarihli 

ve “6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu” (YUKK) söz 

konusu nedenlerle düzenlenerek yürürlüğe girer (Ergüven & Özturanlı, 2013; 

Öztürk, 2015; Ekşi, 2016). Böylelikle, uluslararası koruma mekanizmalarına 

dair temel düzenleme YUKK haline gelir. YUKK kapsamında mülteci, şartlı 

mülteci ve ikincil koruma olmak üzere üç farklı uluslararası koruma türü 

bulunur. Kanun ayrıca geçici koruma kavramına da yer verir. 

ULUSLARARASI HUKUKTA MÜLTECİ TANIMI 

Mülteci Hukukunda göçmen, sığınmacı, mülteci, iltica, sığınma gibi 

pek çok tanım bulunur. Bunlar kimi zaman aynı anda, kimi zaman birbiri 

yerine, kimi zaman da farklı düzenlemelerde farklı anlamlara gelecek şekilde 
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kullanılır (Özkan, 2017). Bununla birlikte; göçmen kavramıyla genellikle 

“gönüllü” göç eden kimseler kastedilirken, mülteci tanımı 1951 Cenevre 

Sözleşmesi ve 1967 Protokolü esas alınarak yapılır. Sığınmacı kavramı ise, 

uluslararası hukuka göre mültecilik başvurusunun sonucunu bekleyen yahut 

mülteci olarak kabul edilmek istenen kişi olarak geçer (Uluslararası Göç 

Örgütü, 2009). 

Mülteci tanımı uluslararası hukuk bağlamında tarihsel olarak değişmiş 

olmakla birlikte, evrensel ve genel olarak tanınan tanıma 1951 Cenevre 

Sözleşmesi ile ulaşıldığını söylemek mümkündür. İlk tanımda coğrafi ve 

zamansal bir kısıtlama bulunsa da, bu kısıtlamalar 1967 Protokolü ile 

kaldırılır. Buna göre günümüzde 1951 Cenevre Sözleşmesi ile gelen tanıma 

göre mülteci; 

“…ırkı, dini, tabiiyeti, belirli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri 

nedeniyle zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu 

ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da söz konusu 

korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yahut tabiiyeti yoksa ve bu tür olaylar sonucu 

önceden mutaden ikamet ettiği ülke dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu 

korku nedeniyle dönmek istemeyen şahıstır.” 

TÜRK HUKUKUNDA DÜZENLENEN ULUSLARARASI 

KORUMA TÜRLERİ 

Daha önce de belirtildiği üzere Türk Hukuku’nda uluslararası koruma 

türleri YUKK ile düzenlenir. YUKK; uluslararası koruma türleri arasında 

mülteci, şartlı mülteci ve ikincil korumayı sayar. Bu başlık altında olmasa da, 

Kanun ayrıca geçici korumayı da düzenler. 

Mülteci 

 Mülteci tanımı YUKK’un 61. maddesinde düzenlenir. Buna göre 

Türk hukukunda mülteci tanımı aşağıdaki gibidir: 

“Madde 61 - (1) Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle; ırkı, dini, 

tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı 

zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında 

bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da söz konusu korku 

nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden 

yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku 
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nedeniyle dönmek istemeyen vatansız kişiye statü belirleme işlemleri sonrasında 

mülteci statüsü verilir (YUKK, md. 61).” 

 Madde incelendiğinde, YUKK’ta getirilen düzenlemenin 1967 

Protokolü’nün getirdiği düzenleme bağlamında coğrafi kısıtlamayı koruduğu 

görülür (Çiçekli, 2016). Uluslararası hukuktan farklı olarak Türk Hukuku’nda 

mülteci statüsü yalnızca “Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar 

nedeniyle ırk, din, tabiiyet, belirli bir toplumsal gruba mensubiyet veya siyasi 

düşünce” nedeniyle zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korkan, ülkesinin 

dışında bulunan ve ülkesinin korumasından yararlanamayan veya yararlanmak 

istemeyen kişilere tanınır. Türkiye bakımından coğrafi kısıtlamanın 

korunmasının temel amacı; jeopolitik konumundan ötürü Ortadoğu ve diğer 

ülkelerden gelebilecek olan yoğun iltica akınlarının ve bu anlamda 

doğabilecek hukuki sorumluluğun önüne geçmektir, denilebilir (Odman, 

1995). 

Şartlı Mülteci 

 1951 Cenevre Sözleşmesi’nin coğrafi kısıtlama ile kabul edilmesi ve 

mülteci statüsünün yalnızca Avrupa ülkelerinden gelen kimselere tanınması 

Türk Hukuku’nda sığınmacı kavramını doğurmuş, Avrupa ülkeleri dışından 

gelen ve sığınma talep eden kimselere sığınmacı denmiştir (Çiçekli, 2016; 

Ekşi, 2016). Bu durum uluslararası terminolojiden bir sapma olarak 

görülebilse de hukuki olarak herhangi bir aykırılık teşkil etmez (Ekşi, 2016). 

1994 Yönetmeliği’nde açıkça sığınmacı olarak tanımlanan bu kimseler 

YUKK’ta şartlı mülteci olarak adlandırılmış ve tanım Kanun’un 62. 

maddesinde düzenlenmiştir:  

“Madde 62 – (1) Avrupa ülkeleri dışında meydana gelen olaylar sebebiyle; ırkı, dini, 

tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı 

zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında 

bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan, ya da söz konusu korku 

nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden 

yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku 

nedeniyle dönmek istemeyen vatansız kişiye statü belirleme işlemleri sonrasında şartlı 

mülteci statüsü verilir. Üçüncü ülkeye yerleştirilinceye kadar, şartlı mültecinin 

Türkiye’de kalmasına izin verilir (YUKK, md. 62).” 
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 Şartlı mülteci statüsüne sahip kimseler, maddede de belirtildiği üzere, 

güvenli üçüncü ülkeye yerleştirilinceye kadar Türkiye’de kalma hakkına 

sahiptir (Çiçekli, 2016), yani bu kimseler Türkiye’de kaldıkları süre boyunca 

geçici ikamet iznine sahip olacaktır (Ergüven & Özturanlı, 2013). 

 Hem mülteci hem de şartlı mülteci statüleri uluslararası hukukta 

olduğu gibi bireysel nitelik taşır, yani bu kimselerin statü süreçleri bireysel 

bazda yürütülür ve statünün tanınabilmesi için birtakım incelemelerin 

yapılması gerekir (Ekşi, 2016). Bu nedenle söz konusu statüler kitlesel akının 

varlığı halinde uygulanmaz (Ekşi, 2016). 

İkincil Koruma 

 Diğer statülerin aksine, ikincil koruma statüsü Türk Hukuku’nda ilk 

kez YUKK ile düzenlenir. Dayanağını tamamlayıcı koruma kavramında bulan 

bu uygulama gereğince mülteci tanımına dahil edilemeyen ancak uluslararası 

korumaya ihtiyaç duyan kimseler de hak sahibi olur (Ergüven & Özturanlı, 

2013; Çiçekli, 2016). YUKK’un 63. maddesi uyarınca: 

“Madde 63 - (1) Mülteci veya şartlı mülteci olarak nitelendirilemeyen, ancak menşe 

ülkesine veya ikamet ülkesine geri gönderildiği takdirde;  

a) Ölüm cezasına mahkûm olacak veya ölüm cezası infaz edilecek,  

b) İşkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacak,  

c) Uluslararası veya ülke genelindeki silahlı çatışma durumlarında, ayrım gözetmeyen 

şiddet hareketleri nedeniyle şahsına yönelik ciddi tehditle karşılaşacak, 

olması nedeniyle menşe ülkesinin veya ikamet ülkesinin korumasından yararlanamayan 

veya söz konusu tehdit nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancı ya da vatansız kişiye, 

statü belirleme işlemleri sonrasında ikincil koruma statüsü verilir (YUKK, md. 63).” 

 İkincil koruma da, mültecilik ve şartlı mültecilik statüleri gibi 

bireyseldir (Ekşi, 2014). 

Geçici Koruma  

Geçici koruma kanun düzeyinde ilk defa YUKK ile düzenlenir ve 

bireysel olmayıp kitlesel akınla ya da kitlesel akının var olduğu bir dönemde 

bireysel olarak gelen kimselere uygulanır (Ekşi, 2014; Özel, 2018). Geçici 

Koruma Yönetmeliği’nin 3. Maddesinin j bendinde kitlesel akın; “aynı 
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ülkeden veya coğrafi bölgeden kısa bir süre içerisinde ve yüksek sayılarda 

gerçekleşen ve söz konusu sayılar nedeniyle bireysel olarak uluslararası 

koruma statüsü belirleme işlemlerinin usulen uygulanabilir olmadığı durumlar 

(Geçici Koruma Yönetmeliği, md. 3)” şeklinde tanımlanır. Yani; kitlesel akın 

sayıya göre belirlenen bir durum olmayıp ülkenin kaldırabileceğinden fazla 

bir akınla karşı karşıya kalması durumudur (Ekşi, 2016).  

 Geçici koruma YUKK’un Geçici Koruma başlığını taşıyan 91. 

maddesinde tanımlanır. Buna göre; “Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, 

ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla 

kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen yabancılara geçici 

koruma sağlanabilir (YUKK, md. 91).” Kitlesel akınla gelenlerin Avrupa 

dışından ya da Avrupa’dan gelmesi önem taşımaz, dünyanın herhangi bir 

bölgesinden kitlesel akınla gelenler geçici koruma altına alınabilir (Ekşi, 

2016; Elçin, 2016).  

Özetle bu mekanizma, 1951 Cenevre Sözleşmesi’nin kapsamına 

girmeyen kişileri de içine alan, genellikle bireysel durumların ayırt edilmesi 

ile incelenmesinin zor olduğu ve aciliyet gerektiren durumlarda başvurulan bir 

mekanizmadır (Yılmaz, 2016). 

Geçici koruma mekanizmasındaki en temel unsur, yukarıda da 

belirtildiği üzere kitlesel akındır (Özel, 2018). Buna ek olarak; mekanizmanın 

gerisinde uluslararası mülteci hukukunun en temel ilkelerinden olan geri 

göndermeme ilkesi ve asgari muamele standardı yatar (Yılmaz, 2016; Öztürk, 

2017). Geri göndermeme ilkesi; özetle zulüm ve hayati tehlike nedeniyle 

kendisine sığınan bireyi geldiği ülkeye geri göndermemeyi ifade eder (Uzun, 

2012). Geçici korumada asgari muamele standardı ise; bireylere uluslararası 

insan hakları hukuku ve uluslararası mülteci hukuku ile uyumlu, geri 

göndermeme ilkesinden kaynaklanan hakların korunduğu ve tüm temel 

haklardan yararlanıldığı bir koruma mekanizması oluşturulması şeklinde 

ortaya çıkar (Yılmaz, 2016). 

Bu hususlar ışığında geçici koruma; bireysel korumanın 

sağlanamayacağı yahut karışıklık doğuracağı (Özel, 2018) yoğun bir iltica 

akının varlığı halinde, iltica eden kimselere insan haklarına uygun ve bu 

kişileri korumayı hedefleyen ancak ülkelerine geri dönüş yahut uluslararası 
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koruma statülerinden birinin tanımlanması ya da varılan ülkeye yerel 

entegrasyonla son bulacak bir çözüm mekanizması olarak görülebilir (Yılmaz, 

2016; Özel, 2018). 

YUKK VE GEÇİCİ KORUMA YÖNETMELİĞİ 

ÖNCESİNDE VE SONRASINDA TÜRKİYE’YE GELEN 

SURİYELİLERİN HUKUKİ DURUMU 

2010’lu yıllar, Ortadoğu’da çeşitli ülkelerde hak taleplerinin dile 

getirildiği ve bu nedenle bazı ülkelerde demokrasi sürecine geçilirken bazı 

ülkelerde yoğun çatışmaların ve iltica akınlarının yaşandığı bir zaman 

dilimidir (Poyraz, 2012; Topal, 2015). Türkiye’nin hemen yanı başında benzer 

taleplerin yaşandığı Suriye’de süreç hala devam eden bir iç savaşa dönüşür ve 

pek çok Suriye vatandaşı bu savaş nedeniyle ülkesinden ayrılmak zorunda 

kalır. Suriye’deki iç savaş nedeniyle yaşanan akın, dünyada son 20 yıl içinde 

yaşanan en büyük mülteci krizi olarak görülür (Yılmaz, 2016).  

 Tüm bunlar yaşanırken Türkiye’de hem basın hem de akademide; 

Suriye’den gelen kimseleri tanımlamak üzere misafir, mülteci, sığınmacı gibi 

farklı anlamlar taşıyan pek çok kavram kullanılır (Topal, 2015). Mülteci 

statüsü, iç hukuk uyarınca yalnızca Avrupa’dan gelenlere tanınan bir statü 

olduğundan bu kavramın kullanımı doğru olmaz (Ekşi, 2016). Ayrıca hem 

mülteci hem de sığınmacı statüsü bireysel başvuru ilkelerine tabi olduğundan, 

mülteci dışındaki kavramlar da hukuki gerçeklik taşımaz (Kaya & Yılmaz 

Eren, 2015; Ekşi, 2016). Bu dönemde Türkiye; açık kapı politikası, geri 

göndermeme ilkesi, kampların kurulması ve temel insani haklara erişim ile 

kalma süresinin sınırlanmamasına yönelik bir politika uygular (Poyraz, 2012; 

Elçin, 2016; Yılmaz, 2016). Yine de gelen bu kimselere karşı özellikle 

uluslararası hukukta karşılığı olmayan ve sürecin geçiciliğine işaret eden 

misafir kavramı,  basın organlarında da sıklıkla yer almaya devam eder 

(Topal, 2015; Yılmaz, 2016).  Tüm bu politikaların sürdürülmesine rağmen; 

1994 Yönetmeliği’nin uygulanmaması ve misafir gibi hukuki olarak 

karşılıksız ve sonuçsuz bir kavramın kullanışı sorun yaratır. Yine bu dönemde 

kimi resmi evraklarda bu kimselere geçici koruma statüsü verildiğine dair 

söylemle de tezat oluşturur (Yılmaz, 2016). 
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Gerçekten de geçici koruma statüsü bu dönemde uygulanmaya müsait 

olsa da, o dönemde bunun düzenlendiği bir mevzuatın bulunmayışı ve 

böylelikle sağlanan korumanın bir resmi geçerliliğinin olmayışı da sorun 

yaratır (Yılmaz, 2016). 2012’de çıkarılan “Türkiye’ye Sığınma Amacıyla 

Gelen Suriye Arap Cumhuriyeti Vatandaşlarının ve Suriye Arap 

Cumhuriyetinde İkamet Eden Vatansız Kişilerin Kabulüne ve 

Barındırılmasına İlişkin Yönerge” ise kamuoyunun ulaşamayacağı, erişime 

kapalı bir düzenlemedir (Topal, 2015; Öztürk, 2017). Yönerge’de 

Suriyelilerin temel haklarına yönelik uygulanması gereken prosedürlerin 

düzenlendiği ve uluslararası hukukla uyumlu olduğu belirtilse de; erişime 

kapalı oluşu insan hakları temsilcileri tarafından eleştirilir (Yılmaz, 2016). 

Tüm bu gelişmeler ve Türkiye’nin mevzuatını AB düzenlemeleriyle 

uyumlu hale getirme gereksinimi ile giderek artan iltica akınları sonucunda; 

Türkiye geçici koruma mekanizmasını YUKK ve Geçici Koruma 

Yönetmeliği’nde, detaylı olarak düzenler (Ekşi, 2014; Topal, 2015). 

Böylelikle o döneme kadar hangi statüye tabi olduğu belirsiz ve misafir gibi 

kimi hukuken karşılıksız unvanlarla anılan iç savaştan kaçan Suriyeliler, 

geçici koruma statüsüne kavuşur  (Ekşi, 2014).  

YUKK’un 91. maddesinin 2. fıkrası üzerine çıkarılan 2014 yılında 

çıkarılan Geçici Koruma Yönetmeliği (Öztürk, 2017) tüm bu düzenlemelere 

ek olarak bir geçici madde ile iç savaş nedeniyle Türkiye’ye gelmiş olan 

Suriyelilerin de bu yönetmeliğe tabi olduğunu resmileştirir. Daha sonra 18 

Mart 2016 tarihinde AB ile Türkiye arasındaki mutabakat uyarınca geçici 

korumanın kapsamına giren kişiler ek bir fıkra genişletilir (Öztürk; 2017; 

Zenginkuzucu, 2018). Özetle, 2011 yılında Suriye’de başlayan iç savaş 

nedeniyle Türkiye’ye kitlesel ya da bu nedenle bireysel olarak gelenler ile 

Geri Kabul Antlaşması uyarınca Türkiye’ye gelen kimseler; Türkiye’de geçici 

koruma statüsüne sahiptir. Bugün sayıları milyonları bulan bu kimselerin 

sahip oldukları hak ve yükümlülüklerin neler olduğu bir sonraki başlık altında 

incelenecektir. 

 



FARKLI AÇILARLA GÖÇ | 150 

 

GEÇİCİ KORUMA YÖNETMELİĞİ UYARINCA GEÇİCİ 

KORUNANLARIN SAHİP OLDUKLARI HAK VE 

YÜKÜMLÜLÜKLER 

Geçici Koruma Yönetmeliği 22 Ekim 2014 tarihinde Resmi Gazete’de 

yayınlanarak yürürlüğe girer. Yönetmeliğin amacını düzenleyen 1. maddesine 

göre; geçici koruma işlemlerine dair usul ve esaslar ile bu kişilerin Türkiye’ye 

girişi, çıkışı ve kaldıkları süre boyunca hak ve yükümlülükleri bu yönetmelik 

ile düzenlenir. Yönetmelik hazırlanırken hem AB Geçici Koruma Yönergesi 

hem de AİHM kararları ile diğer ülke düzenlemeleri göz önünde bulundurulur 

(Ekşi, 2014). 

Yönetmeliğin 6. bölümünde, “geçici korunanlara sağlanacak 

hizmetler” başlığı altında, geçici korunanların sahip olduğu haklar düzenlenir. 

26. madde uyarınca “Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancılara; sağlık, 

eğitim, iş piyasasına erişim, sosyal hizmetler ve yardımlar ile tercümanlık ve 

benzeri hizmetler sağlanabilir.” Devamında; sağlık hizmetleri 27. maddede, 

eğitim hizmetleri 28. maddede, iş piyasasına erişim hizmetleri 29. maddede, 

sosyal hizmetler ve yardımlar 30. maddede, tercümanlık hizmetleri 31. 

maddede, gümrük işlemleri 32. maddede düzenlenir. Yükümlülükler ise 

yedinci bölümde düzenlenir. 33. maddede bu yükümlülüklerin ne olduğuna 

yer verilir. Buna göre geçici korunan kimseler; belirli bir ilde ikamet etme, 

bildirim, hizmetlerden haksız yararlanma durumunun tespiti halinde geri 

ödeme ve Genel Müdürlük yahut Valilik tarafından yerine getirilmesi 

istenecek hususlara uyma yükümlülüğü altındadır. Buna yükümlülüklere ek 

olarak 34. maddede davete uyma yükümlülüğü düzenlenir ve 35. maddede bu 

yükümlülükleri “kısmen veya tamamen ya da istenilen sürede” yerine 

getirmeyenlerin öncelikle ilgili birimce uyarılacağı, uymamaları halinde 

haklarında adli ve idari işlem başlatılabileceği belirtilir. Özetle, eğitim geçici 

korunanlara bir hizmet olarak sunulur. 

EĞİTİM HAKKI 

Güncel Türkçe Sözlük’te eğitim “Çocukların ve gençlerin toplum 

yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde 

etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan 
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veya dolaylı yardım etme, terbiye” olarak tanımlanır (Türk Dil Kurumu, 

2021).  

Eğitim hakkı temel bir hak olup “herkesin ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, 

etnik ya da sosyal köken, din ya da politik görüş, yaş ya da engellilik vb. 

haline bakmaksızın ücretsiz temel eğitimden yararlanması” anlamını taşır 

(Ataman, 2008). Günümüzde ise eğitim hakkı sadece eğitime erişim 

bağlamında değil; eğitimin her anındaki ayrımcılıkların tespit edilip 

engellenmesi, eğitime ilişkin asgari standartların belirlenmesi ve eğitim 

kalitesinin arttırılmasını da kapsayacak şekilde anlaşılır (Koçyiğit, 2014). 

Aynı zamanda bu hak, devlet bakımından bir görevdir, bu anlamda devletin 

eğitim hakkının gerçekleşebilmesi yönünden sorumluluğu bulunur 

(Sungurtekin Özkan, 2019). Bu özellikleri nedeniyle, eğitim hakkı uluslararası 

sözleşmelerde en temel düzenleme alanı olarak görülür (Koçyiğit, 2014) ve 

aynı zamanda iç hukuk kuralları ile de güvence altına alınır. Eğitim hakkı, 

hem uluslararası hem de ulusal hukuk belgelerince düzenlenir ve bu belgeler 

aynı zamanda eğitim hakkının kaynaklarını oluşturur. 

EĞİTİM HAKKININ ULUSLARARASI KAYNAKLARI 

Eğitim hakkı önemi gereği, pek çok farklı uluslararası kaynakta 

kendine yer bulan bir haktır. Bu anlamda hakkın düzenlendiği kaynaklar 

arasında uluslararası anlaşmalar, bölgesel anlaşmalar, beyannamaler ve 

mahkeme kararları sayılabilir. 

Hakkın düzenlendiği temel belgelerden ilki İnsan Hakları Evrensel 

Beyannamesi’dir. 1948’de Birleşmiş Milletlerce kabul edilen Beyanname 

Türkiye tarafından 1949’da onaylanır. Bu beyannamede eğitim hakkı 26. 

maddede düzenlenir. Söz konusu madde uyarınca: 

“Madde 26- 1.  Herkes, eğitim hakkına sahiptir. Eğitim, en azından ilk ve temel 

öğrenim aşamalarında parasızdır. İlköğretim zorunludur. Teknik ve mesleki eğitim herkese 

açıktır. Yükseköğrenim, yeteneğe göre herkese eşit olarak sağlanır (İnsan Hakları Evrensel 

Beyannamesi, md.26.)” 

Hakkın düzenlendiği bir diğer beyanname ise “1959 BM Çocuk Hakları 

Beyannamesi”dir. Beyannamede 10 ilke yer alır ve bunlardan 7. İlke eğitim 

hakkını düzenler. Buna göre; 
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“İlke 7- Çocuğun, en azından ilköğretim aşamasında, ücretsiz ve zorunlu bir eğitim 

almaya hakkı vardır. Çocuğa, genel kültürünü geliştirmeye yarayacak ve fırsat eşitliği 

temeli üzerinde yeteneklerini, kişisel yargı gücünü ve ahlâksal ve toplumsal sorumluluk 

duygusunu geliştirmesine ve yararlı bir toplum üyesi olmasına olanak sağlayacak bir 

eğitim verilir (1959 Çocuk Hakları Beyannamesi, İlke 7).” 

Her iki beyanname de eğitim hakkını temel haklar arasında sayar ve 

kendinden sonraki uluslararası belgelere ilham kaynağı olur. Nitekim; 1979 

yılında 43 devlet bir araya gelerek “Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları 

Sözleşmesi”nin taslağını oluşturur ve Sözleşme 1989 yılında imzaya açılır 

(İnan, 1995). Türkiye’nin de 1990 yılında onaylayarak iç hukukunun bir 

parçası haline getirdiği sözleşmede eğitim hakkı 28. maddede aşağıdaki gibi 

düzenlenir: 

“Madde 28- 1. Taraf Devletler, çocuğun eğitim hakkını kabul ederler ve bu hakkın 

fırsat eşitliği temeli üzerinde tedricen gerçekleştirilmesi görüşüyle özellikle: 

İlköğretimi herkes için zorunlu ve parasız hale getirirler; 

Ortaöğretim sistemlerinin genel olduğu kadar mesleki nitelikte de olmak üzere çeşitli 

biçimlerde örgütlenmesini teşvik ederler ve bunların tüm çocuklara açık olmasını 

sağlarlar ve gerekli durumlarda mali yardım yapılması ve öğretimi parasız kılmak gibi 

uygun önlemleri alırlar; 

Uygun bütün araçları kullanarak, yükseköğretimi yetenekleri doğrultusunda herkese 

açık hale getirirler; 

Eğitim ve meslek seçimine ilişkin bilgi ve rehberliği bütün çocuklar için elde edilir hale 

getirirler; 

Okullarda düzenli biçimde devamın sağlanması ve okulu terk etme oranlarının 

düşürülmesi için önlem alırlar (Çocuk Hakları Sözleşmesi, md. 28.)” 

Eğitim hakkının düzenlendiği bir diğer uluslararası anlaşma “Birleşmiş 

Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi”dir. 1966 yılında 

imzaya açılan ve 1976 yılında yürülüğe giren Sözleşme, Türkiye açısından da 

bağlayıcıdır. Eğitim hakkı, Sözleşme’nin 13. maddesinde düzenlenir. Buna 

göre; 

“Madde 13- 1. Bu Sözleşme’ye Taraf Devletler, herkesin eğitim görme hakkına sahip 

olduğunu kabul ederler. Taraf Devletler, eğitimin, insanın kişiliğinin ve onur 

duygusunun tam olarak gelişmesine yönelik olacağı ve insan hakları ile temel 

özgürlüklere saygıyı güçlendireceği hususunda mutabıktırlar. Taraf Devletler, ayrıca, 
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eğitimin, herkesin özgür bir topluma etkin bir şekilde katılmasını sağlayacağı, tüm 

uluslar ve tüm ırksal, etnik ve dinsel gruplar arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu 

geliştireceği ve Birleşmiş Milletler’in barışın korunmasına yönelik faaliyetlerini 

güçlendireceği hususlarında mutabıktırlar. 

2. Bu Sözleşme’ye Taraf Devletler, bu hakkın tam olarak gerçekleştirilmesi amacı ile 

aşağıdaki hususları kabul ederler: 

(a) İlköğretim herkes için zorunlu ve parasız olacaktır; 

(b) Teknik ve mesleki eğitim de dahil olmak üzere, orta öğretimin çeşitli biçimlerinin, 

her türlü uygun yöntemle ve özellikle parasız eğitimin tedricen yaygınlaştırılması 

yoluyla herkes için açık ve ulaşılabilir olması sağlanacaktır; 

(c) Yükseköğretimin, özellikle parasız eğitimin tedricen geliştirilmesi yoluyla, kişisel 

yetenek temelinde herkese eşit derecede açık olması sağlanacaktır; 

(d) İlköğretim görmemiş ya da ilköğretimi tamamlamamış olanlar için temel eğitim 

elden geldiğince teşvik edilecek veya yoğunlaştırılacaktır; 

(e) Her düzeyde okullar sisteminin geliştirilmesi aktif bir şekilde yürütülecek, yeterli bir 

burs sistemi yerleştirilecek ve öğretim personelinin maddi koşulları sürekli olarak 

iyileştirilecektir (Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi, 

md. 13).” 

 Burada Sözleşme’nin uygulanmasını denetlemekle görevli olan 

“Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi 

[ESKHK]”nin yorumuna da değinmek faydalı olabilir. Komite eğitime 

erişimi, eğitim hakkının temel unsurlarından biri sayar (Sungurtekin Özkan, 

2019). Komite’ye göre eğitimin erişilebilir sayılabilmesi için; “eğitimde 

hukuken veya fiilen ayrımcılık bulunmamalı, ayrıca eğitim fiziksel ve 

ekonomik yönden ulaşılabilir olmalıdır (Sungurtekin Özkan, 2019)”.  

Eğitim hakkı, bölgesel bir anlaşma olan “Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi”nde de yer alır. Bununla birlikte, eğitim hakkı konusu Sözleşme 

hazırlanırken tartışmalara neden olur ve hakkın içeriğine ilişkin farklı görüşler 

nedeniyle (Terzioğlu, 2007’den aktaran; Koçyiğit, 2014) eğitim hakkı 

Sözleşme’nin ana metninde değil de 1 No’lu Ek Protokol’ünde, 2. maddede 

düzenlenir, ayrıca Türkiye bu maddeyi çekince ile birlikte kabul eder. 1 No’lu 

ek protokolün “Eğitim Hakkı” başlığını taşıyan 2. maddesi uyarınca; 

“Madde 2- Hiç kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz. Devlet, eğitim ve öğretim 

alanında yükleneceği görevlerin yerine getirilmesinde, ana ve babanın bu eğitim ve 
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öğretimin kendi dini ve felsefi inançlarına göre yapılmasını sağlama haklarına saygı 

gösterir (AİHS 1 No’lu Ek Protokol, md. 2).” 

Madde, düzenleniş biçimi bakımından diğer Sözleşmelerden bir 

farklılık ihtiva eder. AİHS’te negatif bir ifade ile hakkın mutlaklığı ifade edilir 

ve Sözleşmeyi onaylayan devletlere doğrudan bir yükümlülük yüklenir 

(Koçyiğit, 2014). 

Son olarak eğitim hakkı, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi”nin 

kararlarında da kendine yer bulur. Mahkeme kararları uyarınca devlet; eğitime 

erişim bakımından bir fırsat eşitliği yaratmalı, zorunlu eğitim politikası 

geliştirmeli, oluşturacağı eğitim programı bireyin ve anne babanın dini inanç 

ve düşüncelerine saygılı olmalı, eğitimde çoğulculuk ilkesi uyarınca özel 

okulların kurulmasına izin vermeli ve öğrenciye kendini ifade etme özgürlüğü 

tanımalıdır (Cengiz, 2010; Koçyiğit, 2014). Ayrıca hem AİHM kararları hem 

de AİHS uyarınca; eğitim hakkına ilişkin sınırlamalar kanunla yapılmalı, 

yapılan sınırlamalar meşru bir amaç taşımalı ve demokratik toplumun 

gereklerine uygun olmalıdır (Cengiz, 2010; Koçyiğit, 2014). 

Yukarıda sayılan düzenlemelere ek olarak; eğitim hakkı “Kadınlara 

Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi” , “Eğitimde 

Ayrımcılığa Dair Sözleşme”, “Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi 

Bildirgesi”, “3 Mayıs 1966 Tarihli Avrupa Sosyal Şartı" ile “Afrika Kadın 

Hakları Protokolü”nde de yer alır (Koçyiğit, 2014; Sungurtekin Özkan, 2019). 

Tüm bu uluslararası düzenlemelerin ışığında denebilir ki; eğitim hakkı 

herkesin sahip olduğu bir haktır. Devletler herkese, zorunlu eğitim sağlama 

yükümlülüğü altındadır ve ilköğretim parasız olmalıdır. Devletler eğitim 

programlarını düzenlerken; demokratik ilkelere, uluslararası barışa, eşitliğe ve 

bireyler ile ailelerinin inanç ve düşünce özgürlüğüne saygılı olmalı, çocuğun 

üstün yararı ilkesini gözetmeli ve aileye çocukların eğitimi konusunda söz 

hakkı tanımalıdır. Ayrıca bu hakka ilişkin yapılacak olan sınırlamalar da 

keyfiyetten uzak, meşru bir amaca dair ve demokratik ilkelere uygun 

olmalıdır. 
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İÇ HUKUKTA EĞİTİM HAKKININ KAYNAKLARI 

Eğitim hakkı Osmanlı Devleti’nde ortaya çıkan modernleşme 

hareketleri ile birlikte düzenlenmeye başlar ve Cumhuriyet’in kurulması ile 

birlikte oldukça önem verilen ve pek çok yenilik yapılan bir alana dönüşür. 

Hak, tarihsel süreçte, 1876 Kanun-i Esasi, 1921 Anayasası, 1924 Anayasası, 

1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat Kanunu, 1961 Anayasası, 1982 Anayasası ve 

güncel kanunlar ile düzenlenir (Koçyiğit, 2014). Bununla birlikte, çalışmada 

eğitim hakkının hukuktaki tarihsel değişimine değinilmeyecek, bunun yerine 

günümüz düzenlemelerine yer verilecektir. 

Her şeyden önce, Anayasa md. 90 ile belirtildiği üzere “Usulüne göre 

yürürlüğe konulmuş Milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir.” Bu 

nedenle yukarıda belirtilmiş olan uluslararası kaynaklardan, yine Anayasa’ya 

uygun olarak onaylanmış olanlar iç hukukun bir parçasıdır.  Yine md. 90 

uyarınca “Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa 

Mahkemesine başvurulamaz” ve  “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel 

hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı 

konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda 

milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.”  

Bunun yanı sıra, eğitim hakkı Anayasa’da ayrıca düzenlenir. 

Düzenleme Anayasa’nın “Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler” başlıklı 

üçüncü bölümünün “Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi” başlıklı 42. 

maddesinde yer alır: 

“Madde 42 – Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. 

Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. 

Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim 

esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim 

ve öğretim yerleri açılamaz. 

Eğitim ve öğretim hürriyeti, Anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldırmaz. 

İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında 

parasızdır. 

Özel ilk ve orta dereceli okulların bağlı olduğu esaslar, Devlet okulları ile erişilmek 

istenen seviyeye uygun olarak, kanunla düzenlenir. 
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(Ek fıkra: 9/2/2008-5735/2 md.; İptal: Anayasa Mahkemesinin 5/6/2008 tarihli ve E.: 

2008/16, K.: 2008/116 sayılı Kararı ile. ) 

Devlet, maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini 

sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. Devlet, 

durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri 

alır. 

Eğitim ve öğretim kurumlarında sadece eğitim, öğretim, araştırma ve inceleme ile ilgili 

faaliyetler yürütülür. Bu faaliyetler her ne suretle olursa olsun engellenemez. 

Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana 

dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez. Eğitim ve öğretim kurumlarında okutulacak 

yabancı diller ile yabancı dille eğitim ve öğretim yapan okulların tabi olacağı esaslar 

kanunla düzenlenir. Milletlerarası andlaşma hükümleri saklıdır (Anayasa, md.42).” 

Yukarıda anılan düzenleme, uluslararası hukuk kuralları ile uyum 

içindedir. Bu düzenleme uyarınca da eğitim hakkı mutlak bir haktır ve 

ayrımcılık yapılamaz (Koçyiğit, 2014). 

Eğitim hakkını düzenleyen temel kanun, “Milli Eğitim Temel 

Kanunu”dur. Kanunun 4. maddesi uyarınca “Eğitim kurumları dil, ırk, 

cinsiyet, engellilik ve din ayrımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde 

hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.” Eğitim hakkı 

başlıklı 7. maddeye göre; “İlköğretim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır. 

İlköğretim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, 

istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanır.” 8. madde uyarınca “Eğitimde 

kadın, erkek herkese fırsat ve imkan eşitliği sağlanır”. Bu madde uyarınca 

imkanı olmayan öğrenciye burs, kredi, parasız yatılılık gibi imkanlar sağlanır 

ve “özel eğitim ile korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler 

alınır.” Kanun ayrıca okul öncesi eğitim, ilköğretim, orta öğretim, 

yükseköğretim ile yaygın eğitime dair de düzenlemeler içerir.  Kanunun 

eğitim hakkı açısından önemli noktaları; ilköğretimin parasız oluşu, 

ayrımcılık yasağı ile fırsat ve imkan eşitliğidir. 

İlköğretime dair genel esaslar 222 sayılı ve 5.01.1961 tarihli 

“İlköğretim ve Eğitim Kanunu”nda düzenlenir. Bu kanunun 2. maddesi 

uyarınca “ilköğretim… öğrenim çağında bulunan kız ve erkek çocuklar için 

mecburi, Devlet okullarında parasızdır.” Kanunun 46. maddesi kayıt ve kabul 

başlığını taşır ve buna göre “her çocuk, mecburi ilköğrenim çağına girdiği 
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öğretim yılı başında 3. madde gereğince ilköğretim okuluna kayıt ve kabul 

edilir.” Buna ek olarak 52. madde uyarınca çocuğun okula muntazaman 

devamı sağlanmalıdır ve 53. maddeye göre “okula devam etmeyen 

öğrencilerin devamsızlık sebepleri okul idarelerince ve ilköğretim 

müfettişlerince araştırılarak devama engel olan maddi ve manevi sebeplerin 

giderilmesine çalışılır.” 

EĞİTİM HAKKININ İLTİCA EDEN ÇOCUK 

BAKIMINDAN ÖNEMİ 

Eğitim hakkı tüm çocuklar için önemli olsa da; vatanından ayrılmak 

zorunda kalan mülteci çocuk bakımından hem önemi hem de ifade ettikleri 

gerçekten büyüktür. Her şeyden önce, eğitim “mültecilerin toplumsal 

hayatına ve uyum sürecine etki den dört temel etkenden  biridir (Ager ve 

Stang, 2008’den aktaran; Ihlamur Öner, 2018).” Bu anlamda eğitim iltica 

eden bir çocuğa; hem kalıcı çözümün ve uyumun hem de geleceğin ve 

bilginin kapısını açar (Ihlamur Öner, 2018).  

 Savaştan veyahut başka bir sebepten kaçarak ülkesini terk etmek 

zorunda kalan bir çocuk için eğitim, hayata yeniden başlamak için bir fırsattır. 

Bu fırsatın yaratılması devletin desteğiyle olacağı gibi, fırsatın 

değerlendirilmesi hem devlete hem de çocuğa olumlu katkı sağlar (Yıldırım 

Mat & Bardakçı, 2019). Zira; eğitim ile çocuk yalnızca bugününü değil, 

geleceğini de güvence altına alacak, belki meslek sahibi olacaktır. Bu da 

ilerleyen süreçte, çocukların vasıfsız işçi olarak çalışmasının önüne geçecek 

ve aynı zamanda kayıtsız çalışmayı da dolaylı yoldan etkileyecektir (Bayram, 

2019).  

Aynı zamanda eğitim, çocuğun ve ailenin dil problemini de çözebilecek 

bir unsurdur. Bu da toplumsal uyumun yanı sıra iltica eden kimsenin kendi 

kendine yetebilmesi ve iletişim kurabilmesi anlamına gelir.  Ek olarak eğitim, 

özellikle kız çocukları için erken evliliklerin de önüne geçer (Bayram, 2019)  

Tüm bunlar birlikte düşünüldüğünde, eğitimin bir mülteci çocuk için 

“kurtarma, koruma ve rehabilitasyon işlevi gördüğü (Bayram, 2019)” 

söylenebilir. Eğitim bu anlamda iltica eden aileler ve çocukları için öncelik 

taşır ve asla bir lüks olmayıp temel bir ihtiyaçtır (Ihlamur Öner, 2018). Zira 
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bu gerçeği Türkiye’de eğitim fırsatı bulamayıp Suriye’ye dönerek muhalif 

güçlerin cephesinde savaşa katılan ve 16 yaşındayken hayatını kaybeden bir 

gencin annesi şu şekilde dile getirir:  

“Bir insan hastalanırsa tedavi olur ve iyileşir. Bir çocuk okula gitmezse, bu ileride 

büyük bir sorun olur – ya sokağa düşer, ya Suriye'ye döner ve savaşırken ölür, ya 

radikalleşir ve bir köktendinci olur, ya da Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken denizde ölür 

(İnsan Hakları İzleme Örgütü, 2015)” 

İLTİCA EDEN ÇOCUĞUN EĞİTİM HAKKINA İLİŞKİN 

DÜZENLEMELER 

 Çocuğun eğitim hakkını düzenleyen uluslararası ve ulusal 

düzenlemeler; bu hakka ilişkin hükümlerini kurarken “herkes,  çocuk, hiç 

kimse” gibi genel ve kapsayıcı ifadeler kullanır. Uluslararası anlaşmalarda bu 

ifadeler bir yorum faaliyetine tabii tutulduğunda; pek rahatlıkla bu anlaşma 

metinlerinde kullanılan kelimelerin, olağan anlamları ile anlaşılabileceği 

(Çalışkan, 2018) görülür. Eğitim hakkının mutlaklığı ile birlikte 

düşünüldüğünde, temel haklara ilişkin bu sözleşmelerde sınırlayıcı ifadelerden 

ziyade, kapsayıcı ifadeler kullanışı akla yatkın ve yapılan yorum da 

sözleşmenin bütünü ile uyumludur (Çalışkan, 2018). Bu anlamda, bu 

kapsayıcı ifadelerden yola çıkılarak yukarıda anılan hükümlerin iltica eden 

tüm çocuklar açısından da geçerli olduğu söylenebilir. Ki zaten, devletlerin 

temel insan hakları bağlamında sahip oldukları yükümlülükler yalnızca kendi 

vatandaşları ile sınırlı olmadığı ilke olarak kabul edilir (Gül, 2009). Buna 

göre; “devletler, kendi yetki alanları içinde bulunan herkese sözleşmelerde 

güvence altına alınan insan hak ve özgürlüklerini tanımak durumundadır (Gül, 

2009).” Bunun istisnasını siyasal haklar oluştururken, eğitim hakkı bu 

istisnaya dahil bir hak değildir. 

Bunlara ek olarak, zaten pek çok uluslararası düzenleme, iltica eden 

çocukların eğitim hakkı için yahut ayrımcılık yasağına dair özel hükümler de 

öngörür. Örneğin; İHEB’in 2. maddesindeki düzenlemeye göre: 

“Madde 2- Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka bir görüş, ulusal veya 

sosyal köken, mülkiyet, doğuş veya herhangi başka bir ayrım gözetmeksizin bu Bildirge 

ile ilan olunan bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden yararlanabilir. (İnsan Hakları 

Evrensel Beyannamesi, md.2)” 
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ÇHB’nin 1. ilkesi de “her çocuk, kendisinin ya da ailesinin ırk, renk, 

cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka bir görüş, ulusal ya da toplumsal köken, 

mülkiyet, doğuş ve başka bir statüsünden dolayı herhangi bir ayrım 

yapılmaksızın bu haklara sahiptir” diyerek ayrımcılık yasağının altını çizer. 

ÇHS’nin 22. maddesi doğrudan iltica eden çocuğun haklarını belirtir ve 

taraf devletlere bu konuda yükümlülük yükler. Buna göre: 

“Madde 22- 1. Taraf Devletler, ister tek başına olsun isterse ana–babası veya herhangi 

bir başka kimse ile birlikte bulunsun, mülteci statüsü kazanmaya çalışan ya da 

uluslararası veya iç hukuk kural ve usulleri uyarınca mülteci sayılan bir çocuğun, bu 

Sözleşmede ve insan haklarına veya insani konulara ilişkin ve sözkonusu Devletlerin 

taraf oldukları diğer Uluslararası Sözleşmelerde tanınan ve bu duruma uygulanabilir 

nitelikte bulunan hakları kullanması amacıyla koruma ve insani yardımdan 

yararlanması için gerekli bütün önlemleri alırlar  (Çocuk Hakları Sözleşmesi, md. 

22)..” 

ESKHK ise; “Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin 

Uluslararası Sözleşme”nin ilgili maddelerini eğitime erişim bakımından 

yorumlarken ayrımcılık yasağının hukuki statülerinden bağımsız olarak, 

vatandaş olmayanları da kapsadığını açıkça dile getirir (Gül, 2009). 

Mültecilerin eğitimi ile ilgili olarak 1951 Cenevre Sözleşmesi’nin 22. 

maddesinde özel bir düzenleme bulunur. Buna göre; 

“Madde 22- 1. Taraf Devletler, mültecilere, temel eğitim konusunda, vatandaşlarına 

uyguladıkları muamelenin aynısını uygulayacaklardır (1951 Cenevre Sözleşmesi, md. 

22).” 

Bölgesel düzenlemeler de iltica eden çocuğun eğitim hakkını tanır. 

Örneğin; “Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı”nın 14. maddesi uyarınca 

“Herkes eğitim hakkına ve mesleki eğitim ile sürekli eğitime erişim hakkına 

sahiptir. Bu hak, zorunlu eğitimden bedelsiz olarak yararlanma imkânını 

kapsar.” Madde metninden anlaşıldığı üzere, göçmen ve sığınmacı çocukların 

eğitim hakkına ilişkin bir kısıtlama söz konusu değildir. Ayrıca “Avrupa 

Birliği Parlamentosu ve Konseyi Direktifi” de 14. maddesi ile üye devletlere 

uluslararası koruma başvurularında bulunanlar bakımından ayrım 

gözetmeksizin eğitim hakkı tanıma yükümlülüğü yükler (Yıldırım Mat & 

Bardakçı, 2019). Ancak bu yükümlülük devlet eğitim sistemi ile sınırlıdır 

(Yıldırım Mat & Bardakçı, 2019). Ayrıca AB hukuku açısından bağlayıcı 
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olmayan diğer belgeler de iltica eden çocuğun eğitim hakkına ilişkin 

düzenlemeler içerir. 

Tüm bu düzenlemeler ışığında;  iltica eden çocuğun da diğer tüm 

çocuklar gibi, eğitim hakkına mutlak ve temel bir şekilde sahip olduğu 

söylenebilir. 

GEÇİCİ KORUNAN SURİYELİ ÇOCUĞUN EĞİTİM 

HAKKINA İLİŞKİN İÇ HUKUK DÜZENLEMELERİ 

 Türkiye’nin iç hukukunda da uluslararası koruma statüsüne sahip 

çocukların eğitim hakkına ilişkin düzenlemeler bulunur.  Anayasa’nın 90. 

maddesi uyarınca uluslararası anlaşmalar kanun hükmünde olduğu için, 

Türkiye yukarıda anılan ve onaylamış olduğu, “İnsan Hakları Evrensel 

Beyannamesi”, “BM Çocuk Hakları Sözleşmesi” ve “1951 Cenevre 

Sözleşmesi” hükümleriyle bağlıdır. Bu anlamda, Türkiye mülteci çocuğa 

eğitim hakkını tanıyacak ve bu hususta yükümlülüklerini yerine getirecektir. 

Kaldı ki; Anayasa’nın “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi 

inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde 

eşittir” hükmünü içeren 10. maddesi ile “Temel hak ve hürriyetler, yabancılar 

için, milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanabilir” hükmünü 

içeren 16. maddesi uyarınca, tanınan bu hakların varlığı ve nasıl sınırlanacağı 

da anayasal güvence altındadır. 

Ancak daha önceki bölümlerde de belirtildiği üzere; Suriye’den 

Türkiye’ye kitlesel akınla ve iç savaş nedeniyle gelen çocukların statüsü 

mültecilik değil, geçici korumadır. Bu noktada geçici korunan Suriyeli 

çocuğun eğitim hakkına ilişkin olarak yapılan düzenlemeler genel esaslardan 

farklı, özel düzenlemelerdir. Bununla birlikte, ÇHS md. 22’de iltica eden 

çocuğun haklardan yararlanması statüsünden bağımsız tutulmuştur. ÇHS’nin 

iç hukukun bir parçası olduğu ve Anayasa md. 90/5 hükmü birlikte 

düşünüldüğünde, ülkemize gelen Suriyeli çocuk, ÇHS bakımından sahip 

olduğu haklardan yararlanacaktır (Bayram, 2019). Yine de, iç hukukta geçici 

koruma kapsamında kalan çocukların eğitim hakkına ilişkin olarak yapılan 

düzenlemeler YUKK öncesi ve YUKK sonrası düzenlemeler olarak 

incelenebilir (Pürselim Arning, 2018). 
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Yukk Öncesi Dönemde Eğitim Hakkına İlişkin Olarak Yapılan 

Düzenlemeler 

YUKK öncesi dönemde Türkiye; 2011 yılında karşı karşıya kaldığı 

kitlesel akının öncelikle geçici olduğunu düşünür ve politikalarını buna göre 

düzenler (Seydi, 2014; Emin, 2016). Akının birinci yılında, eğitim 

faaliyetlerine ilişkin tatmin edici bir açıklama yahut resmi belgeye rastlanmaz 

(Seydi, 2014). Bununla birlikte, ikinci yıldan itibaren Suriyeli çocukların 

eğitimine ilişkin açıklama ve bilgiler yapılmaya, sorunun çözümüne yönelik 

adımlar atılmaya başlanır. Ancak bu dönemde atılan adımlar da, kitlesel 

akının geçici olduğu düşünülerek atılır (Seydi, 2014).  Eylül-Ekim 2012’de 

dönemin Milli Eğitim Bakanı, Suriye’den gelen çocukların ülkelerine geri 

döneceğinin umulduğu, bu nedenle onlara Türkçe öğretilmediği; çocukların 

eğitimi ile ilgili olarak kampların olduğu bölgelerde okulların oluşturulduğu 

ve o bölgede yetişen, Arapça bilen öğretmenlerin görevlendirildiği yönünde 

bir açıklama yapar (Seydi, 2014). 

2013 yılı itibariyle, Suriyeli çocukların eğitimi konusu genelgeler ile 

düzenlenmeye başlar. Bu konuda yayımlanan ilk genelde “Ülkemizde Kamp 

Dışında Misafir Edilen Suriye Vatandaşlarına Yönelik Tedbirler” başlıklı ve 

26 Nisan 2013 tarihli genelgedir (Seydi, 2014). Ancak söz konusu genelge, 

kampların dışında yaşayan çocuklara eğitim verilebilecek mekanların tespitine 

yöneliktir (Emin, 2016). Bu düzenlemeyi, 26 Eylül 2013 tarihinde yayımlanan 

“Ülkemizde Geçici Koruma Altında Bulunan Suriye Vatandaşlarına Yönelik 

Eğitim Öğretim Hizmetleri” konulu genelge izler. Genelge, kamplarda 

yaşayan Suriyeli çocukların eğitimiyle ilgili olarak pek çok düzenleme yapar 

ve o zamana kadarki en kapsamlı genelgedir (Seydi, 2014). Düzenlemeler 

arasında; kampta kalan çocuklara nitelikli bir eğitim sunulması, eğitim 

hizmetlerinin koordinasyonunun MEB tarafından yürütülmesi, Arapça bilen  

öğretmenlerin görevlendirilmesi ve ücretlendirilmesi, kamp dışında yaşayan 

çocukların 2010/48 sayılı “Yabancı Uyruklu Öğrenciler” konulu genelge 

kapsamında okullara kaydedilmesi ve Türkçe dil kurslarının açılması 

sayılabilir (Seydi, 2014; Emin, 2016). Bununla birlikte, Genelge kamp dışında 

yaşayan ve o tarihte geçici ikamet iznine sahip olmayan Suriyeli çocukların 

eğitimini sivil toplum kuruluşları ile yerel yönetimlere bıraktığı için 

eleştirilebilir (Emin, 2016). 
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Yukk Sonrası Dönemde Eğitim Hakkına İlişkin Olarak Yapılan 

Düzenlemeler 

2013 yılında genelgeleri izleyen süreçte, kitlesel akınla gelen 

kimselerin sayısı giderek artmaya ve bu kişilerin ülkelerine geri döneceğine 

ilişkin düşünce değişmeye başlar (Seydi, 2014; Ihlamur Öner, 2018). Savaşın 

yakın zamanda sona ereceğine ilişkin düşüncelerin değişmesi ile kamp dışında 

yaşayan çocukların eğitimine yönelik daha ciddi adımlar atılmak istenir ve 

tasarısı üzerinde çalışılan YUKK’un bir bölümü Nisan 2013’te diğer 

bölümleri ise 2014 yılında yürürlüğe girer (Seydi, 2014; Ihlamur Öner, 2018; 

Pürselim Arning, 2018). 

YUKK 91. maddenin atıf yaptığı Geçici Koruma Yönetmeliği eğitim 

hizmetlerini 28. maddesinde düzenler. Buna göre:  

“Madde 28- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancıların eğitim faaliyetleri, geçici 

barınma merkezlerinin içinde ve dışında Millî Eğitim Bakanlığının kontrolünde ve 

sorumluluğunda yürütülür. Bu kapsamda; 

a) 54-66 aylık çocuklar öncelikli olmak üzere okul öncesi eğitim çağındaki 36-66 aylık 

çocuklara, okul öncesi eğitim hizmeti verilebilir. 

b) İlköğretim ve ortaöğretim çağındakilerin eğitim ve öğretim faaliyetleri, Millî Eğitim 

Bakanlığının ilgili mevzuatı çerçevesinde yürütülür. 

c) (Değişik:RG-25/12/2019-30989-CK-1851/13 md.) Yaygın eğitim kapsamında kişisel 

gelişim, sosyal-kültürel, mesleki ve teknik, sanatsal ve sportif alanlarda talebe bağlı 

olarak kurslar düzenlenebilir. 

(2) Geçici korunanların ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimleriyle ilgili 

usul ve esaslar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenir. 

(3) Bu Yönetmelik kapsamında ülkemizde eğitim alan yabancılara, aldıkları eğitimin 

içeriğini ve süresini gösteren belge verilir. Farklı müfredatta eğitim alınmış ve 

belgelendirme yapılmış ise bu belgeler, Millî Eğitim Bakanlığı veya Yükseköğretim 

Kurulu Başkanlığının ilgili birimleri tarafından değerlendirilir ve uygun bulunan 

seviyelere denklikleri yapılır. 

(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancıların eğitim faaliyetleriyle ilgili diğer usul ve 

esaslar, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenir (Geçici Koruma Yönetmeliği, md. 

28).” 
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Yönetmelik’te yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde 

hizmetlerin kısıtlanabileceği belirtilmiş olmakla beraber, madde 35 hükmü 

uyarınca eğitim ve sağlık hizmetleri kısıtlanabilecek hizmetlerden değildir. 

Buna ek olarak Yönetmeliğin 38. maddesine göre geçici barınma 

merkezlerinde de imkanlar el verdiğince eğitim hizmeti sunulur. Ayrıca 

Yönetmelik, 48. maddesinin 2. fıkrası ile “çocuklarla ilgili tüm işlemlerde 

çocuğun yüksek yararı  gözetilerek ilgili mevzuat hükümleri”nin 

uygulanacağını belirtir. O halde eğitim hizmetlerini düzenleyen 28. madde ile 

diğer tüm mevzuat hükümleri çocuğun yüksek yararı ilkesi ışığında 

değerlendirilmelidir (Pürselim Arning, 2018).  

Geçici korunan Suriyeli çocukların eğitim hakkına ilişkin olarak 

YUKK sonrasında yapılan bir diğer düzenleme ise “2014/21 sayılı 

Yabancılara Yönelik Eğitim-Öğretim Hizmetleri” başlıklı genelgedir. 23 

Eylül 2014 tarihli bu genelge ile Suriyeli çocuklara yönelik eğitim hizmetleri 

için bir standart oluşturulur ve söz konusu hizmetler güvence altına alınır 

(Emin, 2016). Bu genelge ile 2013 yılında çıkarılan genelgenin kapsamı daha 

da geliştirilmiş, kamp dışında yaşayan öğrencilerin devlet okullarına kaydı 

mümkün kılınmış ve bunun için ikamet izni yerine “yabancı tanıtma belgesi” 

yeterli sayılmış, notlarının ve devamlarının takibi için bir sistem kurulmuş, 

barınma merkezleri bulunan illerde Geçici Eğitim Merkezleri oluşturulmuş, 

bu merkezlerde Türkçe öğretileceği ve gerektiğinde okullarda uyumu 

kolaylaştırmak adına takviye kurslar açılabileceği düzenlenmiştir (Emin, 

2016).  

Burada geçici eğitim merkezlerinden bahsetmek faydalı olabilir. Söz 

konusu merkezler AFAD tarafından kamp içinde ve dışında 25 ayrı ilde 

faaliyet gösteren, Suriye müfredatı üzerinden Arapça ilk ve orta öğrenim 

kurumlarıdır (Emin, 2016). Bu kurumlar da tıpkı Türk eğitim sisteminde 

olduğu örgütlenir ve zorunlu eğitim dönemini kapsar. Kurumlarda verilen 

eğitimin amacı; Suriyeli çocukların eğitime ulaşmasını sağlamak ve ülkelerine 

döndüklerinde sene kaybının önüne geçmektir. Burada eğitim veren kimseler 

kendilerine ufak bir maddi yardım yapılan Suriyeli gönüllülerdir (Duruel, 

2016). Bununla birlikte, söz konusu merkezler MEB’in kalıcı çözüm arayışı 

üzerine kapatılmaya başlanmış, ayrıca 1., 5. ve 9. sınıflara öğrenci alımı 

durdurulmuştur. Bu öğrenciler devlet okuluna yönlendirilmekte ve böylelikle 
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zaman içinde bu eğitim merkezlerinin tamamen kapatılarak öğrencilerin Türk 

öğrencilerle birlikte eğitim görmesi hedeflenmektedir (Taştan & Çelik, 2017). 

Bu düzenlemelere ek olarak; 2015-2019 Stratejik Planı kapsamında 

MEB ilk defa mülteci ve diğer statü sahibi çocukların eğitimine yönelik 

hedeflere de yer verir (Emin, 2016). Buna göre; bu çocukların eğitim 

sistemine entegrasyonları sağlanacak, eğitime yönelik engellerin kaldırılması 

amacıyla uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapılacak ve denklik problemleri 

de çözülmeye çalışılacaktır (Emin, 2016).  

2016 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde “Göç ve Acil Durum 

Eğitim Daire Başkanlığı” kurulur ve göç ile acil durumlarda eğitim politikası 

düzenlemek bu başkanlığın görevi arasında sayılır. Yine 2016’da 1. Sınıfa 

başlayacak tüm Suriyeli öğrencilerin devlet okullarına kaydedilmesine 

yönelik bir karar alınır. 2018’de Suriyeli okul çağındaki çocukların ana akım 

eğitim sistemine dahil edilmesi yaygınlaştırılır. 2019 ve 2020 yıllarında 

“Yabancı Öğrenci Uyum Genelgesi” yayınlanır ve söz konusu genelgelerle 

kendi sınıfından daha geri bir düzeyde olan öğrenci için uyum sınıfları 

kurulması ile dil yetersizliği çeken öğrencilerin kurslara kaydedilmesi 

yönünde adımlar atılır (Özçürümez & İçduygu, 2020).  

Sonuç olarak; Türk hukukuna içkin uluslararası mevzuat ile ulusal 

mevzuat ve özellikle de geçici korunan Suriyeli çocuğu eğitim hakkı 

bağlamında yapılan düzenlemeler incelendiğinde; bu çocukların eğitim 

hakkını kullanabilmesi için herhangi bir hukuki engel bulunduğu söylenemez. 

Mevzuat, tüm çocuklarla birlikte geçici korunan Suriyeli çocuğun da parasız 

ve zorunlu ilköğrenimden yararlanacağını ve eğitim hakkına ilişkin olarak 

yükümlülüklerin yerine getirileceğini gösterir. Her ne kadar, 2013 öncesinde 

sürecin getirdiği belirsizlikten dolayı geçici çözümler bulunmuş olsa da, 

özellikle bu dönemin sonrasında geçici korunan Suriyeli çocuğun eğitim 

hakkı yönünde izlenecek politikalar netleşir. İncelenen mevzuat hükümleri 

ışığında, Türk devletinin bu çocukların eğitim hakkından yararlanmasını 

önemsediği ve en azından teorik olarak üzerine düşen yükümlülükleri yerine 

getirdiği yahut getirmeye hazır olduğu değerlendirilmesi yapılabilir. 

Ne var ki; bir düzenlemenin teorik olarak mevzuatta bulunuyor olması, 

her zaman pratik olarak da uygulandığı ve bu konudaki yükümlülüklerin 
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yerine getirildiği anlamına gelmez. O nedenle, geçici korunan Suriyeli 

çocuğun Türkiye’de bulunduğu süre içinde eğitim hakkına sahip olup 

olmadığını anlayabilmek için, bu konudaki saha verilerini değerlendirmek 

gerekir.  

GEÇİCİ KORUNAN SURİYELİ ÇOCUĞUN EĞİTİMİNE 

İLİŞKİN İSTATİSTİKLER 

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün açıklamış olduğu son verilere göre; 

26 Ağustos 2021 tarihi itibariyle Türkiye’de kayıtlı olarak bulunan geçici 

koruma altındaki Suriyeli sayısı 3.705.109’dur (2021). Bu kişilerin yalnızca 

53.532’si Geçici Barınma Merkezleri’nde yaşıyor olup şehirlerde yaşayan 

Suriyeli nüfusu 3.651.577’dir. Verilere göre 530.981 kişi ile en çok Suriyeli 

nüfus İstanbul’da yaşarken bunu 456.254 kişi ile Gaziantep, 436.730 ile 

Hatay, 424.606 ile Şanlıurfa ve 254.031 ile Adana takip eder (Göç İdaresi 

Genel Müdürlüğü, 2021). 

Yaş verilerine bakıldığında Türkiye’deki Suriyeli nüfusun yaklaşık 

%47’sini 0-18 yaş nüfusu oluşturur (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 2021). Bu 

nüfusun okullaşma oranına bakıldığında Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı 

açıklamaya göre, 30 Haziran 2020 tarihi itibariyle anaokulunda 35.553, 

ilkokulda 338.807, ortaokulda 222.703 ve lisede 89.518 öğrenci eğitim görür 

(Mülteciler Derneği, 2021). Buna göre 11 Ekim 2019 tarihiyle 684.728 

öğrenci okullarda eğitim görür ve okullaşma oranı %63.23’tür (Milli Eğitim 

Bakanlığı, 2019). 2020/2021 eğitim öğretim döneminde ise 768.000’den fazla 

çocuk eğitim sistemine dahil olur, okul dışında kalan nüfusun oranı ise 

%35’tir (Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı, 2021). Söz konusu rapora 

göre ilkokulda okullaşma oranı %79.5, ortaokulda %78.9 ve lisede %39.7’dir 

(Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı, 2021). 

Yukarıda verilen istatistiklere göre; Türkiye’de bulunan ve okul 

çağında olan geçici korunan Suriyeli çocukların %65’i okullaşmış 

durumdadır. Bu azımsanmayacak bir oran olmakla birlikte, hala 

okullaşamamış %35’lik bir kesimin bulunması, eğitim hakkına erişim 

açısından pratikte birtakım sorunların olduğunu gösterir. Ayrıca yapılan 

literatür taraması sonucunda; okullaşan çocukların da eğitim hakkı önünde dil, 

uyum, dışlanma gibi pek çok sorun olduğu görülür. Bu nedenle yukarıda 
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sayılan istatistiki veriler azımsanmayacak bir çoğunluğun okullaştığını 

gösterse de, eğitim hakkına erişim bakımından tek başına 

değerlendirilmemelidir. 

GEÇİCİ KORUNAN SURİYELİ ÇOCUĞUN EĞİTİM 

HAKKI ÖNÜNDEKİ ENGELLER 

Çalışma boyunca yapılan literatür taraması ışığında; geçici korunan 

Suriyeli çocuğun eğitime ulaşmasını engelleyen ve/veya ulaştığı takdirde 

eğitim hakkından tüm yanlarıyla yararlanmasını engelleyen birtakım faktörler 

olduğu görülür. Bu faktörler oldukça çeşitlidir. Yine de söz konusu engelleri; 

ekonomik engeller, dil ile ilgili engeller, kaynaklanan engeller, kültürel 

engeller, eğitimin kalitesinden kaynaklanan engeller ve ayrımcılık/dışlanma 

ile hayatın belirsizliği olmak üzere genel başlıklar altında toplamak 

mümkündür. Ancak bu engeller tek bir soruna ilişkin olmayıp genellikle iç içe 

geçmiş ve çok katmanlı şekilde görülür. 

Geçici Korunan Suriyeli Çocuğun Eğitim Hakkı Önündeki Ekonomik 

Engeller 

Literatür verileri uyarınca geçici korunan Suriyeli çocuğun eğitimi 

önündeki engel ekonomik engellerdir. Zira; ekonomik gelir seviyesi düşük 

ailelerde çocuklar, iş gücü olarak eve katkı sağlamakla yükümlüdür ve bu da 

çocukların okullaşmasının önünde bir engeldir (İnsan Hakları İzleme Örgütü, 

2015). Çocuklar; ucuz iş gücü olarak görüldüğünden, bazen ebeveynlerin iş 

bulamadığı durumlarda eve gelir getiren tek kişi konumunda da olabilir. Bu 

çocukların bazıları açık lise gibi kimi eğitim olanaklarından haberdarken 

kimisi bu olanakları hakkında bilgi sahibi değildir. Böylelikle ekonomik 

sorunlar ve geçim sıkıntısı bir çocuğun eğitim hakkı önündeki önemli bir 

engel olarak karşımıza çıkar (Gün & Baldık, 2017; Taştan & Çelik, 2017). 

Güncel veriler de bu alandaki sorunun devamını işaret eder ve çocukların 

tehlikeli koşullarda yahut mevsimlik işçi olarak çalıştığını belirtir (Bölgesel 

Mülteci ve Dayanıklılık Planı, 2021). 

Ekonomik engeller aynı zamanda kız çocuklarını da farklı şekillerde 

etkiler. Genellikle erkek çocuklar çalışmak için ev dışına çıkarken; kız 

çocukları ise evin diğer bireyleri çalıştığı için kardeşlerinin bakımını üstlenir. 
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Buna ek olarak; kız çocukların erken yaşta evlendirilmesi de ekonomik 

sorunlarla bağlantılı bir yan taşır (Taştan & Çelik, 2017). Böyle bir durumda 

kız çocuğu hem çocuk gelin olur hem de eğitim hakkından mahrum kalır. 

Üstelik güncel veriler de kız çocukları için evliliğin, iyi bir gelecek olarak 

görülme riskinin devam ettiğini ortaya koyar (Bölgesel Mülteci ve 

Dayanıklılık Planı, 2021). 

 Ailede çocuk işçiliğinin görülmediği ve çocukların okula gittiği 

durumlarda da, ekonomik engeller söz konusu olabilir. Türkiye’de eğitim 

ücretsiz olmasına rağmen, okullarda kayıt parası alınması yahut eğitim 

materyal ve ekipmanları için harcanacak tutar ile okullara ulaşımın aile için 

ciddi bir masraf kalemi yaratması da öğrencilerin eğitim hakkından mahrum 

kalması anlamına gelebilir (İnsan Hakları İzleme Örgütü, 2015; Taştan & 

Çelik, 2017; Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı, 2021). Bayram (2019)’ın 

görüşme verilerinde de bu sorunlara dair veriler yer alır. Örneğin; görüşme 

yapılan ailelerden biri, erkek çocuklarının çalıştığı için okula gidemediğini, 

diğeri ise çocuğunun okuldan sonra mendil sattığını söyler. Aynı görüşme 

verilerinde okulun sadece iki adet defter verdiği ve bunun ihtiyaçları için 

yetersiz olduğu da söylenir. Bir başka görüşme verisinde ise öğrencinin velisi; 

okula kayıt için 250 lira ödediğini, okul kitapları ücretsiz olarak verilse de 

okulun başka kitaplar da aldırdığını ve bunların çok masraflı olduğunu belirtir 

(Bayram, 2019). 

Bununla birlikte, ekonomik engellerin eğitim hakkı önünde bir engel 

oluşturduğu hem Türkiye hem de kimi uluslararası kuruluşlarca bilinir ve bu 

engelleri kaldırmak amaçlı oluşturulmuş fonlar yahut yardım programları 

bulunur. (Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı, 2021) Ayrıca sivil toplum 

kuruluşları ve belediyeler de kimi yardım programları yahut projelerle bu 

engelleri aşmaya çalışır. Ne var ki, toplanan fon ve yardımlar sorunu çözmek 

için şimdilik yetersiz görünür (Taştan & Çelik, 2017).  

Geçici Korunan Suriyeli Çocuğun Eğitim Hakkı Önündeki Dil İle 

İlgili Engeller 

 Dil ile ilgili engeller mülteci ve sığınmacıların hayatını yalnızca 

eğitim konusunda değil, her alanda etkiler. Türkiye’deki Suriyeliler üzerine 

yapılan çalışmada 18-59 yaş aralığındaki kadınların %64’ünün, erkeklerin ise 
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%33’ünün hiç Türkçe konuşamadığı belirlenir (Bölgesel Mülteci ve 

Dayanıklılık Planı, 2021). Bu sorun eğitim alanında hem veliler üzerinde hem 

de öğrenciler üzerinde kendini farklı şekillerde gösterir. 

Türkiye’de devlet okullarına kaydı yapılan çocuklar, anadillerinden 

farklı bir dil olan Türkçe’de resmi bir eğitim alır. Eğitimin Türkçe olması 

kimi aileler ve öğrenciler için okula gitmeme sebebidir (İnsan Hakları İzleme 

Örgütü, 2015). Bu nedenle bazı aileler çocuklarını müfredatı Suriye müfredatı 

olan ve eğitim dili Arapça olan Geçici Eğitim Merkezleri’ne göndermeyi 

tercih eder (Duruel, 2016; Kılıç & Tahmaz, 2016) ve böylelikle çocuklarının 

ülkelerine döndükleri zaman geri kalmayacaklarını ve kendi anadillerini 

unutmayacaklarını düşünürler (Bayram, 2019). Ancak savaşın uzaması ve 

eğitim alanındaki politikaların acil durumdan uyum politikalarına geçişi 

neticesinde bugün geçici eğitim merkezlerinin sayısı oldukça azdır ve 

öğrenciler devlet okullarına kayıt edilmektedir (Özçürümez & İçduygu, 2020). 

Bu da devlet okullarında okuyan çocuklar için başka sorunları gündeme 

getirir. 

Dilin yeterli seviyede öğrenilmediği bir durumda öğrenci, hem 

müfredatı takip etmekte hem de sınıfındaki öğretmen ve diğer öğrencilerle 

iletişim kurmakta zorlanır. Dil bilmeyen çocuklar kendi yaşıtlarıyla aynı 

sınıfta eğitim gördüklerinde, müfredatı takip edemedikleri için akademik 

olarak başarısız olabilirler ve bu da onların okuldan uzaklaşmasına neden olur 

(Taştan & Çelik, 2017). Kendi yaşıtlarıyla değil de kendi dil seviyelerine 

uygun olan sınıflarda eğitim gören çocuklar ise, sınıf arkadaşlarından yaşça 

büyük oldukları için kendini kötü hissedebilir yahut alaya alınabilir ve bu da 

onların okuldan uzaklaşmasına neden olur (Gün & Baldık, 2017; Taştan & 

Çelik, 2017). 

Dil sorunu öğrenci ve öğretmenleri de etkiler. Öğretmenler dil 

bilmeyen çocuklarla iletişim kurmakta zorlanır; ayrıca çocukların akademik 

başarıları düşük olduğu için bu da onların arasındaki iletişimi ve eğitimin 

kalitesini etkiler. Saha verileri de eğitimin çeşitli basamaklarında 

öğretmenlerle öğrenciler arasındaki dil sorununun büyüklüğüne ve zorluğuna 

işaret eder (Mercan Uzun & Bütün, 2016; Ateş & Yavuz, 2017; Taştan & 

Çelik, 2017). Yakın tarihli çalışmalar da dile dair sorunların devam ettiğini 
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gösterir. Görüşme verilerinde aileler öğretmenleri, müdürleri anlamadıklarını, 

çocuklarının dil bilmediği için müfredatın gerisinde kaldığını, çocuklarının ve 

kendilerinin herhangi bir sorun karşısında kendilerini ifade edemediklerini ve 

çocuklarının bu nedenle dışlandığını belirtir (Bayram, 2019). 

Literatür verileri, çoğu okulda çocuklar için ayrı bir dil sınıfı 

bulunmadığını yahut çocukların okula gelmeden önce Türkçe 

öğrenebilecekleri kursların olmadığını yahut olsa dahi çoğu durumda bundan 

haberdar olmadıklarını gösterir (İnsan Hakları İzleme Örgütü, 2015; Gün & 

Baldık, 2017; Taştan & Çelik, 2017). Bazı okullar, kendi bünyelerinde dil 

eğitiminin yoğun verildiği sınıflar oluşturarak sorunun önüne geçmeye çalışır 

(Taştan & Çelik, 2017). Buna ek olarak dil sorununun önüne geçilebilmesi 

için Geçici Eğitim Merkezleri’nde yoğun Türkçe dersleri verilmiş ve bu 

dersler ile materyaller uluslararası fonlarca karşılanmıştır (Emin, 2016; Taştan 

& Çelik, 2017). Ancak çalışmalar bunların yeterli gelmediğini gösterir. Bu 

sorunun devam ettiğini gören Türkiye hükümeti 2020 yılında yayımladığı 

uyum sınıfı genelgeleri ile dil sorununun önüne geçmeyi hedefler. Ayrıca 

yapılan bir başka çalışma, dil bilen Suriyeli öğrencilerin pek fazla arkadaşı 

olmasa da akademik olarak başarılı olduklarını, okulu sevdiklerini ve 

öğretmenleri ile aralarında herhangi bir problem olmadığını gösterir (Demir & 

Demir, 2020). 

Geçici Korunan Suriyeli Çocuğun Eğitim Hakkı Önündeki Kültürel 

Engeller 

 Geçici korunan Suriyeli çocuğun eğitim hakkı önünde ekonomik 

engeller ve dil ile ilgili engellerin yanı sıra kültürel engeller de bulunur. Her 

şeyden önce, Suriye’de kız çocukların erken evlilik oranı, Türkiye’dekinden 

daha yüksektir (Yavuz & Mızrak, 2016). Bu durum ekonomik engellerle de 

birleşince, kız çocuklarının eğitim hakkı önünde bir engel teşkil edebilir 

(Taştan & Çelik, 2017). Ayrıca Suriye’de lise eğitiminin zorunlu değildir 

(Taştan & Çelik, 2017), Türkiye’deki lise seviyesinde okullaşma oranının 

Suriyeli çocuklar arasında bu kadar düşük olmasının bir nedeni de bu olabilir. 

Buna ek olarak, Suriye’de eğitim karma değildir ve öğretmenler dahi sınıfın 

cinsiyetine göre belirlenir. Türkiye’de karma eğitim yapılması da kültürel 

olarak okullaşma önünde bir engel niteliği taşır (Taştan & Çelik, 2017). Tüm 
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bunların yanı sıra, ailelerin çocuklarının anadillerini unutabileceği kaygısı 

(Bayram, 2019) da, eğitim hakkı önündeki kültürel bir engel sayılabilir. 

Geçici Korunan Suriyeli Çocuğun Eğitim Hakkı Önündeki Eğitimin 

Kalitesinden Kaynaklanan Engeller 

Eğitimin kalitesi de çocukların eğitim hakkı önünde bir engel olabilir. 

Burada eğitimin kalitesi ile ilgili görülen hususlar hem okulların fiziki yapıları 

hem de öğretmenlerin tutum ve nitelikleriyle ilgili hususlardır. 

Saha verileri; okulların ve öğretmen sayılarının fiziki olarak yetersiz 

olduğunu gösterir. Gerçekten de, Suriyeli geçici korunanların yoğun yaşadığı 

bölgeler zaten Türk çocuklar için de kalabalık ve ikili eğitimin uygulandığı, 

öğretmen sayısının ve dersliklerin az olduğu bölgelerdir. Bu bölgelerde 

Suriyeli çocukların da varlığı, okullar üzerindeki yükü daha da ağırlaştırır 

(Taştan & Çelik, 2017). Buna ek olarak, kimi okullarda Suriyeli çocukların 

kayıtları çeşitli sebeplerle yapılmaz, getirdikleri belgeler kayıt için yeterli 

sayılmaz yahut kayıt parası gibi kimi yasal olmayan şekillerle çocukların 

kaydı engellenir (İnsan Hakları İzleme Örgütü, 2015; Bayram, 2019). Ancak, 

çocuklara okul kayıtlarında herhangi bir sorun yaşanmadığını, onların diğer 

öğrencilerden bir farkı olmadığını söyleyen yetkililer de mevcuttur (Levent & 

Çayak, 2017). 

Bir diğer sorun öğretmenlerle ilgilidir. Öğretmenlerin çoğu ile aileler ve 

öğrenciler arasında dil problemi yaşanır (Mercan Uzun & Bütün, 2016; Ateş 

& Yavuz, 2017). Buna ek olarak öğretmenler savaştan çıkmış bir ülkeden 

gelmiş bir çocukla nasıl ilgileneceklerine dair bir eğitim almış değildir ve bu 

hususta çocuklara verilen bir psikososyal destek de bulunmaz (İnsan Hakları 

İzleme Örgütü, 2015; Mercan Uzun & Bütün, 2016; Ateş & Yavuz, 2017; 

Levent & Çayak, 2017; Taştan & Çelik, 2017). Dahası, kimi öğretmenler 

Suriyeli öğrencilere karşı çeşitli nedenlerle ayrımcı tutumlar içindedir. Bu 

nedenlerden bazıları öğretmenlerin kendi önyargılarından kaynaklanır, 

bazıları ise sınıf içi düzenin bozulması, iletişim kuramama ve diğer 

öğrencilerin velilerinin kaygıları şeklinde sıralanabilir (Mercan Uzun & 

Bütün, 2016; Ateş & Yavuz, 2017).  
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Suriyeli aileler okul yönetimi ve öğretmenlere ulaşamadıklarını, 

birtakım ayrımcılıklara maruz kaldıklarını ve okulların çocuklarının okula 

devam edip etmediğini takip dahi etmediğini belirtirken (İnsan Hakları İzleme 

Örgütü, 2015; Bayram, 2019); başka bir çalışmada da öğretmenlerin ailelerin 

ilgisizliğinden yakındığı görülür (Ateş & Yavuz, 2017). Burada yine dil 

bilmemeye dayalı problemlerin öğretmenler ve aileler arasında bir 

iletişimsizliğe yol açtığı açıktır. Bunun önüne geçebilmek adına bazı 

okullarda ailelere yönelik kurslar düzenlenir ve Halk Eğitim Merkezlerinde 

yetişkinlere yönelik Türkçe kursları verilir (Levent & Çayak, 2017; Taştan & 

Çelik, 2017). Ne var ki aileler hem bu kurslardan hem de çocukların eğitimine 

dair haklarından çoğu zaman habersizdir (İnsan Hakları İzleme Örgütü, 2015; 

Taştan & Çelik, 2017). 

Geçici Korunan Suriyeli Çocuğun Eğitim Hakkı Önünde Bir Engel 

Olarak Ayrımcılık, Dışlanma Ve Belirsizlik 

 Suriye’deki savaştan çeşitli şartlar altında gelen ve türlü travmalar 

yaşayan çocuklar özellikle ilk zamanlarda “geleceklerini hayal etmeye 

çalıştıklarında hiçbir şey göremediklerini” söyler (İnsan Hakları İzleme 

Örgütü, 2015). Zamanla en azından eğitim politikaları, nerede okuyacakları, 

hangi müfredatta eğitim alacakları belirginleşse de; çocuklar bu eğitimle ne 

yapacaklarını bilemez durumdadır; çünkü ülkelerine geri dönecekler mi, 

yoksa Türkiye’de mi kalacaklar, ülkelerinde bu eğitim için denklik 

alabilecekler mi gibi yeni sorunlar söz konusudur (Taştan & Çelik, 2017; 

Bayram, 2019). 

 Üstelik hayatın ne getireceği bu çocuklar için belirsizken, onlar 

günlük hayatlarında da akran zorbalığına ve önyargıya maruz kalırlar. 

Literatür çalışmaları Suriyeli geçici korunan çocukların sınıflarında Türk 

arkadaş edinemediğini, akademik başarısızlık, etnik köken, dil bilmeme gibi 

nedenlerle dışlandıklarını ve alaya alındıklarını, maddi durumları iyi olmadığı 

için kişisel bakımlarını sağlayamadıklarını ve bu nedenle hem öğrenciler hem 

öğretmenler hem de veliler tarafından dışlandıklarını gösterir (İnsan Hakları 

İzleme Örgütü, 2015; Mercan Uzun & Bütün, 2016; Ateş & Yavuz, 2017; 

Taştan & Çelik, 2017; Bayram, 2019). Bu durumda ayrımcılık da çocuğun 

eğitim hakkı önünde önemli bir engel niteliği taşır. 
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GEÇİCİ KORUNAN SURİYELİ ÇOCUĞUN KAYIP NESİL 

OLMASINI ÖNLEMEK İÇİN ÖNERİLER 

Her ne kadar Türkiye uluslararası ve ulusal mevzuatıyla eğitim hakkını 

ülkesindeki tüm çocuklara tanımış ve Suriyeli geçici korunan çocuğun 

okullaşması için pek çok yasal adım atmış olsa da, literatür verileri aradan 

geçen zamana rağmen çocukların eğitim hakkı önünde pek çok engel 

bulunduğunu gösterir. Üstelik 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan ve 

herkesi derinden etkileyen pandemi, Suriyeli geçici korunan çocukların 

eğitimini de ciddi şekilde sekteye uğratır  (Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık 

Planı, 2021). Hem Türkiye Devleti hem uluslararası kuruluşlar hem de sivil 

toplum örgütleri eğitim hakkı önündeki engelleri görür ve bunları aşmak için 

çeşitli projeleri hayata geçirir. Bunların arasında Şartlı Eğitim Yardımı 

Projesi, Piktes, Mesafe Tanımayan Eğitim gibi pek çok proje sayılabilir. 

Ancak yapılan literatür analizi neticesinde güncel yüz yüze görüşme verileri 

de sorunların hala devam ettiğini ve en önemli sorunların hala ekonomik ve 

dile dair sorunlar olduğunu gösterir. Tüm bu sorunları aşmak adına yukarıda 

sayılan kurum ve kuruluşlar ile bireysel olarak vatandaşlar için aşağıdaki 

öneriler faydalı olabilir: 

Literatür analizi sonucunda, çocukların önemli bir kısmının dil ile ilgili 

sorunlar yaşadığı, hem çocukların hem de aile ve öğretmenlerin 

iletişimsizlikten kaynaklanan problemleri olduğu, dil bilen çocukların 

akademik başarılarının ve hayatlarına dair memnuniyetlerinin daha yüksek 

olduğu, bu nedenle dil öğretim kurslarının çocuğun eğitim hakkı ve günlük 

yaşamı bakımından oldukça önemli olduğu görülür. Her ne kadar bazı okullar 

ve Halk Eğitim Merkezleri Türkçe öğretim kursları açmış olsa da, bu kurslar 

çocukların aileleri tarafından duyulmaz yahut hem çocuklar için hem de 

aileleri için yetersiz kalır. Bu anlamda; geçici korunan Suriyeli çocuğa ve 

ailelerine yönelik dil kurslarının sayısı çoğaltılmalı ve aileler kurslardan 

çeşitli şekillerde haberdar edilmelidir. Aynı şekilde, belki öğretmenlere de 

Arapça kursları açılarak en azından çocukların anadillerinde dile getirecekleri 

temel ihtiyaçlarını anlamaları sağlanabilir. 

Çocukların eğitim hakkı önünde en önemli sorun ekonomik sorunlardır. 

Elbette Türkiye, Dünya’nın en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yaparken 
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bu ekonomik yükün tek başına altından kalkamaz. Kimi kuruluşlar ve bazı 

ülkeler bu hususta fon sağlasa da fonların yeterli olmadığı görülür. Ancak 

çocukların eğitim hakkı onların uyumu ve kayıp nesil haline gelmemeleri için 

son derece önemlidir. Bu nedenle çocukların okullara ulaşımını 

sağlayabilecek kimi iyileştirmeler, servis olanakları yahut indirimli ulaşım 

kartları sağlanabilir. Materyal ve bilgisayar, telefon, tablet gibi uzaktan 

eğitime dahil olmalarını sağlayacak destekler verilebilir. Ailelere sunulan 

mesleki eğitim kursları arttırılabilir ve yine aileler istihdam şartlarına dair 

bilgilendirilerek çocukların ekonomik nedenlerle okula erişimi önündeki 

engeller kaldırılabilir. 

Gönüllü öğretmenler yahut okullar aracılığıyla, akademik olarak 

başarısız yahut desteğe olduğunu hisseden öğrenciler için kurslar ve telafi 

eğitimi açılabilir. Öğretmenler travmatik çocuklarla nasıl ilgileneceklerine 

dair kurum içi bir eğitime tabi tutulabilir. Okul sonrası etkinlikler ile Türk 

çocuklar ile Suriyeli çocuklar arasında kaynaştırma sağlanabilir, ailelerin 

önyargısı kırılabilir. Suriyeli öğrencilere yönelik akademik ve kurumsal 

çalışmalar arttırılarak öğretmenlerin ve okulların ne gibi eksiklikleri olduğu 

belirlenebilir ve bu eksiklikler sorunların öznelerini çözüme dahil ederek 

giderilebilir. Çocukların okula devamları ve akademik başarıları düzenli 

olarak kontrol edilerek başarılı çocuklar ödüllendirilebilir, okula devam 

etmeyen yahut akademik başarısı düşük olan çocuklar sivil toplum 

kuruluşlarınca saptanarak bu çocuklara yönelik kimi projeler geliştirilebilir. 

Yasal mevzuat, geçici korunan Suriyeli çocuğun eğitim hakkı için 

yeterli görünmektedir; ancak genelgeler ile daha dinamik bir şekilde 

eksikliklere yönelik adımlar atılabilir. Ayrıca, okulların telafi eğitim sınıfları, 

dil kursları gibi kimi etkinlikler düzenlemesi okulların idarelerine bırakılarak 

bürokratik engeller aşılabilir.  

Bilgisizlik, hem haklara ulaşma hem de hakları kullanma önünde bir 

engeldir. Ailelerin eğitim hakkına ilişkin olarak bilgi edinebileceği broşürler 

basılarak aile hekimlikleri, hastaneler, camiler gibi sık gittikleri ortamlara 

bırakılabilir. Yine ailelere yönelik, gerekirse Arapça eğitimler düzenlenerek 

eğitim hakkına ilişkin bilgi verilebilir. Bu aileler için yine tercüman desteği 

verilebilir. Ayrıca aileler için bir şikayet hattı oluşturulup kayıt ve diğer 
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problemlere dair sorunlarını en azından il veya ilçe milli eğitim 

müdürlüklerine iletebilmeleri sağlanabilir. 

Geçici korunan Suriyeli ailelerin bazıları beş yıldan fazladır Türkiye’de 

ikamet eder ve Türkiye’de doğan pek çok çocuk bulunur. Bu ailelerin dillerini 

ve kimliklerini kaybetme korkuları da bulundukları şartlar altında makuldür. 

Bazen aile içinde anadilin konuşulması, dilin hatırlanması için yeterli 

gelmeyebilir. Bu nedenle Halk Eğitim Merkezlerinde çocuklar için Arapça 

kursları açılabilir, okul müfredatına ek dersler eklenebilir. İleride ülkelerine 

dönecek olanların eğitimde denkliğe dair yaşayacakları sorunlara ilişkin 

çözüm önerileri ve alternatif planlar şimdiden hazırlanabilir. 

SONUÇ 

Eğitim hakkı özellikle ülkesinden ayrılmış çocukların kayıp nesil 

olması önleyecek, onların bulundukları ülke ile uyumu ve kendi geleceklerini 

şekillendirebilmeleri bakımından gerçekten önemli bir temel haktır. Türkiye 

de eğitim hakkının öneminin farkındadır ve eğitim hakkını düzenleyen 

uluslararası sözleşmeleri tanır. Ayrıca kendi anayasası ve kanunları ile de bu 

hakka yönelik düzenlemeler yapar. Söz konusu düzenlemeler ile Geçici 

Koruma Yönetmeliği bir arada düşünüldüğünde, Türkiye’de geçici korunan 

Suriyeli çocuğun eğitim hakkı kanunlarla güvence altındadır. Yani geçici 

korunan Suriyeli çocuk, Türkiye’de teorik olarak eğitim hakkına sahjptir. 

Bununla birlikte, haklar söz konusu olduğunda yasal çerçevenin 

oluşturulması her zaman yeterli olmayabilir. Bu nedenle hakların gerçekten 

var olup olmadığını pratik, yani saha verileri ile incelemek ve var olan 

eksiklikleri gidermek oldukça önem taşır. 

Yapılan literatür analizi sonucunda; her ne kadar Türkiye geçici 

korunan Suriyeli çocukların eğitimi için yasal altyapısını oluşturmuş olsa da 

pratik olarak çocukların eğitim hakkı önünde birtakım engeller bulunduğu 

ortaya çıkar. Kaldı ki bu okullaşmayan Suriyeli çocukların oranının %35 

oluşundan da anlaşılabilir. Önemli bir nüfus okullaşmış ve eğitim hakkını 

kullanabilir hale gelmişse de %35lik dilim bu haktan yararlanamaz. Ayrıca, 

okullaşan Suriyeli öğrenciler de belirli engeller yaşamaya devam eder. Tüm 
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bu veriler, geçici korunan Suriyeli çocuğun eğitim hakkı önünde bulunan 

engellerin ortaya konulması gerektiğini gösterir. 

Bu engellerden en önemlisi ekonomik engellerdir. Kimi çocuklar 

ekonomik nedenlerle okuldan tamamen uzak kalıp ailesine bakmakla 

yükümlüdür. Bazense ekonomik engeller okullaşan çocukların materyal 

eksiklerinde ortaya çıkar. Kayıt parası, ulaşım parası, eksik materyallerin 

temini aileler için ekonomik bir yük oluşturur ve bu yük çocukların eğitim 

hakkı önünde engel haline gelir. 

Bir diğer engel dil konusunda yaşanır. Çocuklar anadillerinden farklı 

bir okul ve müfredatta eğitim görmek durumundadır. Bu kimi çocukların 

okula gitmesi önünde tamamen engelken, kimi çocukların iletişim 

kuramamasına, akademik olarak başarılı olamamasına, arkadaşları tarafından 

alaya alınmasına neden olur. Dil sorunu, hem okul idaresi hem de öğretmenler 

ile öğrenci ve onların velileri arasında kopukluk olmasına neden olur.  

Yukarıda anılan engellere ek olarak çocukların eğitim hakkı önünde 

eğitimin kalitesine dair kimi engeller de bulunur. Bunlar okulun fiziki 

yetersizliklerinden kaynaklanan engeller olabileceği gibi, öğretmenlerin hem 

iletişim hem de travmalar konusundaki donanımsızlığı ile dil sorunu ve 

ailelerin haklarını bilmemesinden kaynaklanan engeller de olabilir.  

Suriye’de lise eğitiminin zorunlu olmaması, kız çocuklarının erken 

yaşta evlendirilmesinin yaygın olması ve ailelerin çocuklarının anadillerini 

kaybedeceğine ilişkin korkuları eğitim hakkı önündeki kültürel 

engellerdendir. Bunlara ek olarak geçici korunan Suriyeli çocuklar bazen dil 

bilmedikleri için, bazen ekonomik olarak zor durumda olmalarının çeşitli 

yansımaları nedeniyle, bazen de kültürel olarak bazı farklılıklardan ve 

önyargılardan dolayı ayrımcılık ve dışlanmaya maruz kalır. Hem söz konusu 

ayrımcılık ve dışlanma hem de çocukların geleceklerine dair belirsizlik ile 

Türkiye’de Türkçe ve Türkiye müfredatına yönelik olarak aldıkları eğitim ile 

ülkelerine dönmeleri halinde ne yapacaklarını bilememeleri, bu çocukların 

eğitim hakkı önündeki diğer ciddi engellerdir. 

Hem Türkiye Devleri hem de sivil toplum kuruluşları ile diğer 

uluslararası kuruluşlar bu engellerin farkındadır ve giderilmesi için kimi 
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adımlar atar haldedirler. Bu yönde bazı projeler, fon aktarımları ve yasal kimi 

düzenlemeler gerçekleştirilse de engeller henüz aşılabilmiş değildir. Tüm 

bunlar sonucunda Türkiye’de geçici korunan Suriyeli çocuğun eğitim hakkı 

yasal olarak tanımlansa da pratik olarak hakkın önünde hala giderilmesi 

gereken bazı engeller vardır, denilebilir. 

Bu engellerin aşılması için ekonomik bazı önlemler alınabilir. Bunlar 

fon aktarımının artırımı, öğrenci kartları tanımlanması, ücretsiz ulaşım vb. 

olarak sıralanabilir. Dil probleminin aşılması için kursların sayısı 

çoğaltılabilir, hem öğrencilere hem de ailelere yönelik çeşitli merkezlerde 

kurslar verilebilir, ayrıca uyum sınıfları açılabilir. Entegrasyona yönelik 

olarak okul sonrası etkinlikler gerçekleştirilebilir, bilgilendirme yapılabilir ve 

öğretmenlerin donanımı kurum içi eğitimlerle geliştirilebilir. Ayrıca Türkiye 

Devleti, geliştireceği projeler, şikayet hatları, bürokratik kimi hamleler ile 

diğer sorunları da çözme yönünde adım atabilir. Böylelikle; eğitim hakkı için 

yeterli olan yasal mevzuat ışığında, geçici korunan Suriyeli çocukların tamamı 

eğitim hakkından pratikte de yararlanabilir. 
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