
 

37 
 

SURIYELI MÜLTECI ÖĞRENCILERIN GELECEK BEKLENTILERI VE BUNU ETKILEYEN 

FAKTÖRLER NITEL SAHA ARAŞTIRMASI1 

 

      Nihal SAMSUM2-Hamza MEBREK3 

 

 

ÖZ 

2017 yılı itibariyle Türkiye’de sayıları üç milyonu aşan Suriyelilerin Türkiye’deki 

toplumsal uyumu konusunda Suriyeli mülteci üniversite öğrencilerinin önemli bir rol 

üstleneceği beklenmelidir. Suriyeli mülteci öğrencilerle yarı yapılandırılmış 

mülakatlar yapılan bu araştırmada Suriyeli mültecilerin durumlarının ortaya 

konulmasında sosyal dışlanmaya, sorunlarına, gelecek beklentilerine ve Türkiye 

toplumu ile olan ilişkilerine yönelik bulgulara ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda 

eğitime olan bakış açıları, statü beklentileri, öncelikli sorun alanları, toplumsal cinsiyet 

ve iletişim sorunları, başarı ve sosyoekonomik durumları, üçüncü ülkeye çıkma 

istekleri sorgulanmıştır.  

 

Anahtar kelimeler: Göç, mültecilik, statü, sosyal dışlanma, entegrasyon, beklenti, 

eğitim. 

 

Abstract 

With increased number of Syrian refugees to thee million by 2017 in Turkey, 

Syrian refugee university students are expected to play an important role in social 

cohesion in Turkey. Used to semi- structured interview in this study is looking at the 

situation of Syrian refugee students in terms of social exclusion, their problems and 

future expectations and their integration/relationship with Turkish society. In this 

context, questions related to educational perspectives, status expectations, priority 
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problems, gender and communication problems, success and socioeconomic status, 

and the desire to go to the third country were asked. 

Key words: Migration, refugee, status, social exclusion, integration, expectation, 
education. 
 

 

 

GİRİŞ 

 

2010 tarihinde Tunus’ta Yasemin Devrimi şeklinde adlandırılan isyanlar ile 

başlayıp Ortadoğu’yu etkisi altına alan ve Arap Baharı olarak devam eden süreç 

2011’de Suriye’de de etkisini göstermiştir. Ortadoğu’daki bu hareketlilik Suriye’de 

birbirinden farklı kesimleri farklı amaçlar doğrultusunda harekete geçirmiş hem 

bölgedeki hem de bölge dışından olan devletlerin de müdahil olduğu siyasi, askeri 

mücadelelere kaynaklık etmeye devam etmektedir. 

 
2011 tarihinde Suriye’de başlayan savaş ortamı devam etmekte ve Türkiye’ye 

başta olmak üzere birçok ülkeye kitlesel göçlere neden olmaktadır. Altı senelik yoğun 

göç, Türkiye’yi etkili bir göçmen politikası oluşturmak ve olanı gözden geçirmekle yüz 

yüze bırakmaktadır.Uluslararası hukukun önemli bir unsuru olan Mülteci Hukuku’nun 

da çıkış noktasının ağır insan hakları ihlalleri ve kitlesel göç gibi olayların yaşanmasının 

dayattığı gereklilik olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar düşünüldüğünde gerek ülke 

bazında gerekse de bölgesel ve uluslararası anlamda göç meselesinin ele alınışını 

önemli dönüm noktası sayılabilecek sosyal olaylar etkilemektedir. Nitekim Türkiye de 

Suriye’de başlayan savaşla beraber hem Türkiye halkları hem de Suriye’den gelen 

göçmenler açısından önemli bir dönemeçten geçmektedir. Hem pratikte karşılaşılan 

somut sorunların tespiti hem de toplumsal etkileşim dolayısıyla ihtiyaç olarak kendini 

dayatan çok yönlü talepler vesilesiyle revize edilmesini gerekli kılan durumları 

gözlemlemek mümkündür. 

 
Genel olarak göç; ekonomik, siyasi, ekolojik veya bireysel nedenlerle bir 

yerden başka bir yere yapılan kısa ve orta vadeli geriye dönüş veya sürekli yerleşim 
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hedefi güden coğrafik, toplumsal bir yer değiştirme hareketi iken (Yalçın, 2004: 13)  

göçmenlik, çok sayıda toplumsal ve bireysel sorunu içinde barındıran bir olgudur 

(Lordoğlu, 2010: 89). Bu anlamda göçmenlerin ve yerleştikleri yerdeki toplumun karşı 

karşıya kalacağı sorunlar olacağı beklenmelidir. Göç, sadece yerinden ayrılmış birey 

veya kitleleri değil, içine dâhil olunan toplumu ve toplumsal yapıyı da etkilemektedir. 

Dolayısıyla göçmenler ile göç alan ülke insanlarının kaynaşması ve belli bir düzeyde 

uyumun, koordinasyonun sağlanması, hem bir yönetişim hem de evrensel ilkeleri 

içine alan çok yönlü bir meseledir. Nitekim göç eden kitlelerin geldiği yerlerde yaşadığı 

şartların hakim toplumsal, siyasal ve ekonomik şartları içeren düzen tarafından 

istismara açık, dezavantajlı bir grubu oluşturduğu görülmektedir. Bunun bir örneğini 

ise göçmen işgücünün genelde ağır çalışma koşullarının olduğu vasıfsız işlerde 

istihdam edilmesi oluşturmaktadır (Toksöz, 2007: 135). 

 
Türkiye göçmenler açısından sadece yerleşim yeri değil aynı zamanda bir geçiş 

noktası olması bakımından da önem taşımaktadır. Bu anlamda kalıcılık veya üçüncü 

ülkeye göç etme isteği de mültecilerin karşılaştığı koşullarla, koordinasyon başarısı ve 

sosyal uyumlaştırmanın sağlanması ile ilgilidir. Bu nedenle gelen göçmenlerin özellikle 

öğrenim görmüş kesimleri, topluma entegrasyon konusunun önemli özneleridir. Hem 

ortak alan olarak yurt, üniversite mekânlarının aktif kullanımı hem de eğitim ve 

öğretimin aktarıcı, ortaklaştırıcı rolü bakımından öğrenciler önemli bir kesimi temsil 

etmektedirler. Öğrencilerin hem yaş itibariyle hem de öğrenim hedefleri itibariyle 

geleceğe ilişkin kendileri ile ilgili beklentilerinin daha belirgin olması, bu beklentileri 

şekillendiren faktörler ve aslında içinde yaşanılan durum hakkında da fikir vericidir.  

 
Bu çalışmada Kocaeli Üniversitesi’nde okuyan Suriye’den savaş sebebiyle göç 

etmiş mülteci öğrencilerin gelecek beklentileri saptanmaya çalışılmıştır. Gelecek 

beklentilerini etkileyen etmenlere de bakılarak aslında entegrasyon ve bununla ilişkili 

hususlar da tespit edilip ele alınmıştır. Öğrencilerin seçilmesinde savaşın uzunca bir 

süredir devam etmesi ile birlikte uzun süredir Suriye’den göç etmiş insanların 

Türkiye’de olmasına rağmen kalıcılıklarına ilişkin net bir veri olmadığından, kalıcı 
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olarak sayılabilecekleri şartların olup olmadığına bakmak açısından iyi bir örnek 

temsili olmaları etkilidir. Bu noktada kalıcı olup olmamaları konusu, hem hukuksal 

çerçevelere ve Suriye’deki şartlara hem de Türkiye’deki politikalarına bağlıdır. 

Gelecek beklentilerini de şekillendiren aynı şartların, kalıcılık konusunda da fikir 

vermesi kaçınılmazdır.  

 
Savaş şartlarının devamı ve sonrasında da uygun yaşanabilir ortamın 

sağlanabilmesi önündeki ciddi sorunlar göz önünde bulundurulduğunda Suriyeli 

mültecilerin kalıcı olarak değerlendirilerek bir politika izlenmesine yönelik ihtiyaçların 

kendini ne yönde dayattığının tespiti insani açıdan ciddi önem taşımaktadır. Bu 

nedenle içinde bulundukları şartları nasıl tarif ettikleri, öncelikli buldukları sorunlar ve 

kendilerine yönelik politikalar hakkındaki fikirleri de açığa çıkaracak sorular 

sorulmuştur.  

 
Tüm bunlar ele alınırken öncelikle göç ve göçmenlikle ilişkili kuramsal 

çerçeveye değinilerek, göç olgusunda hangi faktörlerin göz önünde bulundurulması 

gerektiği açıklanmaya çalışılacaktır. Uluslararası hukuk açısından göç 

değerlendirmesine yer verilip, Türkiye’nin hukuksal çerçevelerine bakılarak bir 

kıyaslama yapılabilmesi sağlanacaktır. Suriyeli mülteci öğrencilerle görüşmelerden 

çıkan veriler ile mevcut düzenleme ve uygulamalar arasındaki ilişkileri açıklamak bu 

yolla daha anlamlı olabilecektir. 

 
Araştırmada ifade olarak “mülteci” kavramı, Suriyelilerin, Türkiye’de böyle bir 

statüleri tanınmamasına karşın bilinçli olarak tercih edilmektedir. Bu konudaki temel 

alınan yer uluslararası mülteci hukukunun 1994 yılının “İltica ve Sığınma Yönetmeliği” 

olup vatandaş olduğu yerin dışında bulunan ırkı, dini, tabiiyeti, belirli bir sosyal gruba 

mensubiyeti veya siyasi düşüncesi nedeniyle zulme uğrayacağından korkan, fiziksel 

şiddet endişesiyle ülkesi dışında kalma iradesi gösteren kimselerin mülteci olarak 

tanımlanmasıdır. Bu hali ile Suriyelilere “geçici koruma” vererek, Türkiye’nin 

sığınmacı veya mülteci tanımına yer vermemesi önemli bir karmaşa da yarattığından, 

mülteci hakları olduğunu savunduğumuz Suriyeliler, bu kavram ile anılmaktadır. 
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1. GÖÇ VE GÖÇMENLİK KAVRAMI 

 
Thomas Faist göçü, mekan değiştirerek toplumsal veya siyasal birimlerden 

diğerine doğru gerçekleşen aktarım olarak tanımlamaktadır (Faist, 2003: 22). İnan 

Özer göçü, coğrafi mekan değiştirme sürecinin sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi 

boyutuyla toplum yapısını değiştiren nüfus hareketi olarak tanımlamıştır (Özer, 2004: 

46). Cemal Yalçın ise göçü, ekonomik, siyasi, ekolojik veya bireysel nedenlerle, bir 

yerden başka bir yere yapılan kısa, orta ve uzun vadeli geriye dönüş veya süreli 

yerleşim hedefi güden coğrafik, toplumsal ve kültürel bir yer değiştirme hareketi 

olarak tanımlamaktadır (Yalçın, 2004: 13). Göç olgusu nedenleri ve sonuçları 

bakımından tek bir dinamiğe bağlı olmayan bir olgudur. Toplumsal, ekonomik 

nedenler ve sonuçlara göre şekillenebilen göç, ülkelerin sosyal, ekonomik, sosyal, 

siyasi, askeri politikalarının şekillenmesinde etkili sosyal bir olgudur (Tuzcu ve 

Bademli, 2014: 56).   

 
Tarihin en eski çağlarından itibaren karşılaşılan göç, kuramsal olarak çok farklı 

şekillerde ele alınmıştır. Göçle ilgili bilinen ilk kuramsal çalışmanın Ravenstein’ın 

endüstrileşme ve kentleşme üzerine temellenmiş olan 1885’teki çalışması kabul 

edilmektedir. Ravenstein, bu çalışmasında göç kanunlarını belirlemeye çalışmıştır 

(Yalçın, 2004: 22).  Ancak kuramsal açıdan göçün ele alınışına rehberlik eden ve 

göçmen faktörünün de kurama katıldığı bir başka çalışma Everett Lee’nin “İtme-

Çekme Kuramı”dır. 1966 yılında yayınladığı çalışmasında Lee, göçün itici ve çekici 

faktörlerini, yaşanan yerle ilgili faktörler, gidilmesi düşünülen yerle ilgili faktörler, işe 

karışan engeller, bireysel faktörler olarak dört grupta incelemiştir (Yalçın, 2004, 30). 

Lee, sosyal alan içerisinde karşılaşılan avantaj ve dezavantajlara dikkat çekmektedir. 

Göçün belirleyici iki boyutu olarak mikro faktörler ve makro faktörlerden bahseden 

Lee, göçmenlerin uzun bir süre göç ettikleri yerde kalmalarıyla içinde bulundukları ve 

karşılaşacakları olumlu ve olumsuz durumları yaklaşık olarak bilebilir duruma 

geldiklerini ifade etmektedir. Ancak göç edilen yerdeki sosyal yapı ve belirsizlikler 

göçmenlerin beklentileri ve risklerini şekillendirdiği gibi potansiyel göç durumunu da 
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belirlemektedir. Lee’nin yaklaşımında göçün kendisi zaten bir belirsizlik anlamı taşısa 

da hem yeni gelecek göçmen potansiyelini hem de göçmenlerin geldikleri yerde 

kalıcılıkları da bu belirsizliğin şekillendirdiği bir durum olarak ele alınmaktadır 

(Çağlayan, 2006: 73).  Göçün itici faktörlerine, savaş siyasi baskılar, yoksulluk gibi 

örnekler verilebilir. Diğer yandan çekici faktörler ise, iyi eğitim imkanı, iyi çalışma 

koşulları, yüksek ücret beklentisi, siyasi, dini veya fikirsel özgürlükler şeklinde 

örneklendirilebilir.  

 
Wiliiam Petersen ise ilkel, zoraki ve yönlendirilmiş, serbest, kitlesel göç olarak 

dört ayrı grupta inceleme yapmakta, bu sınıflandırmayı da itici ve çekici faktörler 

bakımından yapmaktadır. Petersen, insanların iradesi ile göç etmesi arasındaki 

ilişkilere bakmaktadır (Çağlayan, 2006: 75).  

 
Kesişen fırsatlar kuramı ile 1940 yılında Stouffer göçün yönünü belirleyen 

etmenlere dikkat çekerek, katedilecek mesafenin, aşılması gereken ulus-devlet 

sınırlarının ile ulaşılacak yerdeki imkanların miktarının belirleyici olduğuna dikkat 

çekmektedir. Stouffer, Marx’ın yedek işçi ordusu tanımını referans alarak göç edilecek 

yerin iş imkanlarına göre göç aldığına dikkat çekmektedir (Yalçın, 2004: 47). 

 
Samir Amin, Immanuel Wallerstein, Andre Gunder Frank gibi bir çok düşünür 

tarafından “Merkez Çevre Kuramı” olarak adlandırılan kuramda ise göç, merkez ve 

çevre olarak ekonomik temelde ikiye bölünmüş dünyada, merkez ülkeleri ve çevre 

ülkeler arasındaki ekonomik bağımlılığa göre göç yaşanmaktadır. Kapitalist ekonomik 

bağlar ile ulus-devlet temelli bir kuram olduğunu söylemek mümkündür (Çağlayan, 

2006: 78).  

 
Thomas Faist ise göç olgusunu “Göç Sistemleri Kuramı” ile makro bakıştan 

ziyade mikro temelli ele alarak göçmene dikkat çekmiştir. Göç sistemleri kuramının 

üç ana özelliğini bahseden Faist, bunları şöyle sıralamaktadır (Faist, 2003, 82–83):  

a) Göç sistemleri, hareketlerin ortaya çıktığı bağlamları oluşturur ve bu sistemler 

kalmak ya da gitmek tavırlarında etkilidir; b) Göç sistemleri kuramı göç 

sistemlerindeki süreçler üzerine yoğunlaşmaktadır. Hareket bir-defalık bir olay 
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değildir, aksine zaman içinde bir olaylar silsilesini barındıran aktif bir süreçtir; c) Ulus-

devletlerin arasındaki ekonomik eşitsizlikler ve göç alan ülkelerin kabul etme 

siyasaları gibi önemli etmenler bağlamında bireyler, hane halkları ve aileler kalış veya 

gidiş alternatifleri -çıkış, fikirlerini ifade etme ve adaptasyonun çeşitli biçimleri- ile 

başa çıkmak amacıyla stratejiler geliştirirler. Son olarak sistem kuramcıları toplumsal 

ağ kuramını güçlü bir biçimde uygulamıştır. Bir ağ, bir bireysel ya da kolektif aktörler 

-bireyler, aileler, şirketler ve ulus devletler- bütünü olarak ve onları birleştiren ilişkiler 

anlamında tanımlanır” (Faist, 2003, 82–83).  

 
Göçmenler etrafında şekillenen bu ağ, göçmenin sosyal entegrasyon sürecini 

kolaylaştırmaktadır. Bu uyum sürecinin önemli bir parçası da okullardır. Ancak 

göçmen ağının her zaman entegrasyona pozitif bir etkisi olduğu da 

söylenememektedir. Nitekim ağlar sayesinde kendi ihtiyaçlarını içinde bulunduğu 

gruptan çıkmadan karşılayan göçmenlerin, grup içine kapanmakta olduğu ve göç 

edilen yerdeki halkla kaynaşmaktan kaçındığı görülmektedir (Çağlayan, 2006: 84).  

 
Dolayısıyla göçün sadece bir mekan değişikliği veya coğrafi bir bilgi olarak ele 

almak, hem nedenleri hem de sonuçları bakımından içerdiği ekonomik, politik, sosyal 

ve bireysel faktörleri göz ardı etmek demektir. Göç olgusu, hem yer değiştirmeleri 

hem de ayrılmaya neden olan koşullarla göçmenler açısından, hem de geride 

bıraktıkları ve yerleşme sürecinde ilişkilendikleri açısından süreklilik arz eden politik, 

ekonomik, bireysel bir ilişkisellik taşımaktadır. 

 
Parekh, Göç Teorisi Sınıflaması’nda liberal, toplumcu ve milliyetçi olmak üzere 

üç gruba ayrılmış bir çerçeve sunmaktadır (akt. Yalçın: 2004). Liberal görüşte, devletin 

kontrolüne bırakılmış olan bir durum söz konusudur. Bu görüşe göre devlet isterse 

göçmenleri kabul etmeyebilir ve ya ihtiyacı olduğu düşündüğü kesimleri sadece kabul 

edebilir. Dolayısıyla burada göçmenler, bir ülkenin ekonomik gelişiminin bir unsuru 

olarak ele alınmaktadır.Toplumcu görüş ise, bireysel kimliklerinin yanı sıra toplumsal 

kimlikleri ile kendini tanımlayan insanların göç ettikleri yerlerde kültürel 

farklılıklardan kaynaklı sorunlar yaşadıklarını ve bu nedenle ülkenin bu grubun içinden 
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bazılarını seçmesi gerektiğini savunmaktadır. Ancak kimlerin, nasıl seçileceğine ilişkin 

bir öneride de bulunmamaktadır. Milliyetçi görüşe ise, kan bağı ile birbirine bağlı 

kimselerin dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlık haklarından faydalandırılması 

örnek verilebilir. Burada ortak bir tarih mirası, soydaşlık vb. kavramlar öne 

çıkmaktadır (Yalçın, 2004: 40-45).  

 
Birbirinden farklı kuram ve teorilerin olmasına karşın burada devletlerin 

tutumlarının ekonomik sistem, sosyal yapı ve göçmenlerin koşullarının etrafında 

şekillenen bir göç olgusundan söz etmek mümkündür. Bu konuda elbette ki 

yaklaşımları belirleyen ideolojik tutumlar da söz konusudur. Nitekim göç alan 

devletlerin taraf olduğu anlaşmalar ve anlaşmalara çekince koyduğu maddeler ile 

hukuksal çerçeveleri bu tutum ve belirlenimlerden bağımsız değildir.  

 

 

 

 

 

 

1.1. Uluslararası Mülteci Hukuku ve Türkiye’nin Yabancılar ve Uluslararası 

Koruma Kanunu 

 
Göç ve mültecilik tarihsel olarak çok daha eski ve sınırların tam olarak 

şekillenmediği tarihlere kadar dayansa da mülteci hukuku konusunun ilk olarak 

Milletler Cemiyeti kapsamında 1920’li yıllardan sonra devletlerarasında mültecilerin 

hukuksal statüsünü belirlemek amacıyla sözleşmeler yapılmasıyla gündeme geldiği 

söylenebilir. Ancak devletlerin sayıca az ve çekincelerle taraf olması sözleşmelerin de 

önemini azaltmıştır.  

 
1938 yılında Almanya’dan yaşanan göç Hükümetler arası Mülteciler 

Komitesi’nin (Inter-govermental Committee on Refugees) kurulmasına vesile olmuş; 

ancak yine mülteci tanımı üzerinde bir uzlaşmaya varılamamıştır (Ergüven ve 

Özturanlı, 2013: 1015). 
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İkinci Dünya Savaşı ve sonrasında yaşanan ağır insan hakları ihlalleri ile tüm 

dünyada gerçekleşen yoğun nüfus hareketleri, mülteci hukukunu, Birleşmiş 

Milletler’in en önemli gündem maddelerinden biri haline getirmiştir. Uluslararası 

alanda mülteci hukukuna ilişkin temel belgeler; 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki 

Statüsüne İlişkin Sözleşme ve Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1967 Protokolü 

olmakla birlikte, konu, başka uluslararası belgelerde de dolaylı olarak ele alınmıştır. 

Türkiye, bu sözleşmeye tarih ve coğrafi çekince belirterek, Avrupa’dan gelenlere 

mülteci statüsü tanırken, Avrupa dışından gelenlere, üçüncü ülkeye çıkana kadar 

sığınma hakkı tanımaktadır.  

 
Mülteci hukuku bakımından, Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafya, her 

zaman önemli nüfus hareketlerine sahne olmuştur. Mültecilerin Hukuki Statüsüne 

İlişkin 1951 Sözleşmesi’ni onayladıktan ve Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1967 

Protokolü’ne katıldıktan sonra, uzun bir süre iç hukukunda konu hakkında genel bir 

düzenleme bulundurmayan Türkiye’nin, mülteci hukukuna ilişkin ulusal mevzuatına 

bakıldığında, öncelikle farklı kanunlardaki birbirinden ayrı hükümlerle mülteci 

sorununa çözüm aranılan dönem göze çarpmaktadır. İlgili düzenlemeler uygulamada 

sorunlara neden olduğundan, içinde bulunduğumuz Avrupa Birliği katılım süreci 

çerçevesinde, tek bir mülteci hukuku mevzuatı oluşturma çalışmaları başlatılmış ve 

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, 11.04.2013 tarihinde Resmi 

Gazete’de yayınlanmıştır. 22 Ekim 2014 tarihinde de Geçici Koruma Yönetmeliği’ni 

kabul etmiştir. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na göre ise Türkiye’ye gelen 

yabancılara dört çeşit uluslararası koruma statüsü bulunmaktadır: Mülteci, sığınmacı 

ve şartlı mülteci, ikincil koruma, geçici koruma.  

 
Bu kanun gereğince de Türkiye’nin Avrupa dışından gelenler için mülteci 

statüsü bulunmamaktadır. Avrupa dışından gelen göç ile ilgili sığınma, geri 

göndermeme, ikamet izni, çalışma izni gibi duruma göre şekillenen düzenlemeleri söz 

konusudur.  
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Uluslararası koruma talep eden 3 milyondan fazla kayıtlı Suriyeli için 

Türkiye’de; açık sınır politikası, zorla geri göndermeme, kalma süresinin 

sınırlanmaması ve kamplarda insani yardımın sağlanması ilkeleri çerçevesinde, geçici 

bir koruma sistemi oluşturulmuştur. 4 

 
2014 yılında Resmi Gazete’ de yayınlanan Geçici Koruma Yönetmeliği’nde 

yabancılara eğitim, sağlık, sosyal yardım, tercümanlık hizmetleri sağlanacağı 

belirtilmiştir. Geçici koruma statüsü sağlanan kişilere temel ve acil sağlık hizmetleri 

verilebileceği, bu haller dışında özel sağlık kuruluşlarına doğrudan 

başvuramayacakları düzenlenmiştir. Bu kişilere bulaşıcı hastalıklara ilişkin tarama ve 

aşılar, madde bağımlılığı, psikolojik destek için sağlık kuruluşlarına nakil gibi sağlık 

hizmetleri hiçbir katılım bedeli ödemeden verilebilmektedir. Genel sağlık sigortalısı 

için karşılanmayan aşılar ise geçici koruma statüsü sahibi sığınmacılar için 

karşılanabilecektir. 

 
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, öğrenciler için, öğrenci ikamet izni 

düzenlemesine yer vermektedir. Verilemeyecek haller olarak belirtilen haller dışında 

önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrencilere ikamet izni 

verilmekte, bu izin öğrencinin yakınları ve ailesini kapsamamaktadır. 

 
Türkiye Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 2016 Göç Raporu’na göre 3.367 

Suriyeli öğrenci ikamet izninden faydalanmaktadır. Türkiye’de öğrenim gören yabancı 

uyruklu öğrencilere ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı verileri incelendiğinde; 

2016-2017 eğitim-öğretim yılında toplam 103.727 yabancı öğrenci ülkemizde eğitim 

gördüğü görülmektedir. Veri kaynaklarında 17.02.2017 tarihi itibarıyla 

üniversitelerde eğitim gören Suriye vatandaşlarının sayısı 14.765 kişi olarak 

aktarılmaktadır.5 

 
Suriyelilerin durumu, devlet yetkilileri ve kurumlarınca tanımlanmaları 

bakımından da haklarındaki düzenlemelerin yetersizliği tahmin edilebilir boyuttadır. 

                                                      
4http://www.unhcr.org/tr/turkiyedeki-multeciler-ve-siginmacilar (Erişim tarihi: 11.12.2017).  
5http://www.goc.gov.tr/files/files/2016_goc_raporu_.pdf (Erişim tarihi: 12.12.2017). 

http://www.unhcr.org/tr/turkiyedeki-multeciler-ve-siginmacilar
http://www.goc.gov.tr/files/files/2016_goc_raporu_.pdf
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Nitekim onca geçen zamana karşın, 2016 Göç Raporu’nda Suriyelilerin “misafir” 

edildikleri ifade edilmektedir: “2011 yılında başlayan Suriye krizinden bu yana dünya 

kamuoyunun duyarsız kalmasına karşılık “açık kapı politikası” izlemiş ve Suriyelileri 

Geçici Koruma Statüsü altında misafiretmiştir.” 6 Oysa ki OECD’nin 2017 Göç 

Raporu’na göre Türkiye’deki göçmenlerin önemli bir kısmı savaştan sonra ülkelerine 

dönmeyi düşünmemektedirler.7Bu anlamda Türkiye’nin “misafir” olmalarını umduğu 

Suriyeliler ile ilgili hem yasal anlamda hem de sosyal entegrasyonu hızlandıran 

düzenlemelere gitmesi hayati önemdedir.  

 
 

2. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

 
Bu çalışmada araştırma modeli olarak yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşme 

tekniği kullanılmıştır. Buna ek olarak kişilerin bilgilerinin sınıflandırılmasını 

kolaylaştırmak amacıyla, Suriye’deki ve Türkiye’deki eğitim durumları, yaş, cinsiyet, 

çalışma durumu ile burs ve yurt durumlarının sorulduğu kişisel bilgi formu 

doldurtulmuştur. Derinlemesine görüşme, nitel araştırmalarda sıkça kullanılan ve bir 

çok yöntemle hem paralel olarak hem de kapsam dahilinde birlikte kullanılabilen bir 

tekniktir. Seidman’a göre (1991: 3), görüşme tekniği kullanmanın temel amacı 

genellikle bir hipotezi test etmek değil; bunun aksine diğer insanların deneyimlerini 

ve bu deneyimleri nasıl anlamlandırdıklarını anlamaya çalışmaktır. Bu nedenle 

odaklanılan nokta diğer insanların öyküleri, betimlemeleri ve düşünceleridir (akt. 

Türnüklü, 2000: 544-545). Bu açıdan, belirli bir ortaklık çerçevesinde belirlenmiş bir 

grup görüşmeciyle görüşmek, genele dair bir çıkarım yapmak ve bir hipotez testinden 

çok, bu çalışmanın amacına uygun olacak biçimde, o grubun deneyimlerinin gelecek 

beklentisini nasıl şekillendirdiğini ortaya koymayı amaçlar. 

 
Aynı bağlamda, Schofield de (1990: 226), görüşme tekniği kullanılan 

çalışmalardaki temel amacı, “çalışılan örneklemden elde edilen bilginin örneklemin, 

                                                      
6http://www.goc.gov.tr/files/files/2016_goc_raporu_.pdf (Erişim tarihi: 12.12.2017).   
7http://gocvakfi.org/oecd-2017-goc-raporu-yayinlandi/ (Erişim tarihi: 12.12.2017).  

http://www.goc.gov.tr/files/files/2016_goc_raporu_.pdf
http://gocvakfi.org/oecd-2017-goc-raporu-yayinlandi/
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temsil ettiği evrene genellemesi degil, tersine, çalışılan kişilere benzer ya da aynı 

özellik gösteren kişilere genellemesi” olduğunu söyler (akt. Türnüklü, 2000: 548). 

Görüşme tekniği, anketten özellikle farklı olarak, açık uçlu sorularla ve görüşmeye 

göre anlık olarak şekillenebilecek sorularla biçimlenir. Bu tekniği nitel alana dahil 

eden özelliklerden biri de budur. Araştırmacı, görüşme yöntemi kullanarak görüşme 

yapılan kişinin iç dünyasına girmeye ve olayları onun perspektifinden anlamaya ve 

kavramaya çalışır (Patton, 1987: 109). 

 
Yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinin araştırmacıya sunduğu en önemli kolaylık, 

görüşmenin önceden hazırlanmış görüşme protokolüne bağlı olarak sürdürülmesi 

nedeniyle daha sistematik ve karşılaştırılabilir bilgi sunmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 

1999: 283). 

 
Bu çalışmada da bu özelliklerinden dolayı yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinin 

kullanılması uygun görülmüştür. Ayrıca kadınlara ulaşmanın daha zor olduğu 

görülmüş, yapılan görüşmeler sırasında görüşülen kişiler aracılığıyla Suriyeli kadın 

öğrencilere ulaşılmıştır. Bu açıdan kadınlara ulaşmada Kartopu yöntemi kullanılmıştır.  

 
 
2.1. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

 
Bu araştırmanın evreni Kocaeli Üniversitesi’nde eğitim gören Suriyeli mülteci 

öğrencilerdir. Farklı alanlarda ve öğrenimin farklı düzeylerinden olan 13 kişi örneklemi 

oluşturmaktadır. 13 kişiden 4’ü kadındır. 13 kişinin 1 tanesi doktora, 1 tanesi de 

yüksek lisans düzeyinde geri kalanı lisans düzeyindedir. Bu kişilerden 8’I mühendislik, 

2’si sosyal bilimler, 2’sieğitim, 1 tanesi de iletişim fakültelerinde eğitim görmektedir. 

 

 

2.2. Çalışmanın Sınırlılıkları 

 
Türkiye’nin devlet olarak Suriye’deki savaşa taraf olması ve politik tutumu 

bakımından uzunca bir zamandır devam eden tartışmalara neden olan pozisyonu 

dolayısıyla araştırmada Suriyeliler ile kurulması beklenen iletişime doğal bir zorluk 
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olarak yansımıştır. Nitekim bu durum, savaş coğrafyasından gelen insanlarla yapılan 

görüşmelerde olması beklenen güvensizlik ve endişe duygusunu da ayrıca daha da 

pekiştirmiştir. Ancak görüşülen mültecilerle araştırma boyunca anadilleri ile iletişim 

kurulması ve tercüman gibi bir aracıya ihtiyaç duyulmaması zorlukları aşma 

konusunda bir avantaj sağlamıştır.  

 
 
 
2.3. Verilerin Toplanması 

 
Görüşmecilerden elde edilmesi hedeflenen veriler, taslak olarak önceden 

belirlenmiş, fakat görüşme sırasında çok kez değişiklik gösteren, ortalama 15 

civarında soru ile sağlanmaya çalışılmıştır. Yöntem olarak yarı-yapılandırılmış bir 

teknik kullanıldığı için, soru kümesinin özü sabit kalsa da, her görüşmede 

farklılaşmalar olmuş, görüşmenin gidişine göre sorular eklenmiş ya da çıkartılmıştır. 

Görüşmecilere sorulan sorular, ana hatlarıyla şu bağlamlarda olmuştur: Türkiye’de 

eğitim masraflarının nasıl, kim tarafından, ne ölçüde karşılanmakta olduğu; 

Türkiye’deki sosyoekonomik şartları (aile kişi sayısı, çalışan sayısı, gelir düzeyleri, 

çekirdek aile olarak yaşayıp yaşamadıkları, aile ve ev ortamına sahip olup olmadıkları); 

Suriye’de genel eğitim ortalamasının ne durumda ve eğitimin sosyal, ekonomik 

şartlarının ne olduğu; Suriye’de yaşadıkları ekonomik koşullar; Türkiye’de en çok 

hangi alanlarda sıkıntı yaşandığını düşündükleri (çalışma şartları, eğitim, iş bulma); 

Türkiye’deki eğitim kalitesini nasıl değerlendirdikleri; üniversitedeki kendi başarı 

durumlarını nasıl değerlendirdikleri; Suriyeli üniversite öğrencileri ile Türkiyeli 

üniversite öğrencileri arasında bir kıyaslama yapıldığında ilişkilerini nasıl 

konumlandırdıkları; öğrenciler dışındaki Türkiyeliler ile ilişkilerini nasıl 

konumlandırdıkları ve tarif ettikleri duruma nelerin kaynaklık ettiğini düşündükleri; 

Türkiye’nin mülteci politikasını başarılı bulup bulmadıkları ve nedenleri; Türkiye’den 

talep ettikleri statünün ne olduğu ve nedeni(vatandaşlık-çifte vatandaşlık-çalışma 

izni-ikamet izni); Suriye’ye dönme koşullarını nasıl değerlendirdikleri ve dönme 

planlarının olup olmadığı; Suriye ile ilgili gelecek beklentileri; üçüncü ülkeye gitme 
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isteği; mezun olunca iş bulma umutlarının ne derecede olduğu ve son olarak kendileri 

ile ilgili gelecek beklentileri ne olduğudur. 

Ayrıca bunlara ilaveten kadın öğrencilere yönelik olarak, kadın olmaktan kaynaklı 

ayrıca bir sorun yaşadıklarını düşündükleri herhangi bir alanın olup olmadığı ve 

kadınlara yönelik özel bir politika izlenmesi gerektiğini düşünüp düşünmedikleri 

sorgulanmıştır. 

 
İzin verildiği takdirde hem ses kaydı alıp hem de not tutularak söylenenler 

aynen geçirilmeye çalışılmıştır. Konunun hassasiyeti göz önünde bulundurulduğunda 

ses kaydına izin verilmediği durumlarda sadece elle not alınmıştır. Görüşülenlere 

araştırmanın kapsamı, amacı ve kişisel verilerinin korunması konusunda görüşme 

öncesinde bilgi verilmiştir.  

 
 

3. BULGULAR VE YORUM 

 
Yapılan görüşmelerden elde edilen bulgulara göre kişiler çoğunluklu olarak 

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Bursu (YTB) ile geçinmektedir. 

Ancak verilerden de anlaşılacağı üzere on üç kişiden üçü YTB almamaktadır. YTB 

yüzde 85 oranında Avrupa Birliği (AB), yüzde 15 oranında ise Türkiye’nin katkılarının 

olduğu bir biçimde fonlanmaktadır. Dolayısıyla Türkiye’de görüşmelerdeki 

aktarımlara da yansıyan “bizim paramızla geçiniyorlar” yaklaşımının çok yanlış bilinen 

bir varsayımdan yola çıkılarak yapıldığını göstermektedir.  

 
On üç kişiden ikisinin özel yurtta, üçünün ise kirada, geri kalan sekiz kişinin 

KYK’ ya ait yurtlarda barınmakta olduğu görülmektedir.  

Bir kişi hariç geri kalan on iki kişinin de Suriye’de eğitim görmekte olduğu veya 

üniversite eğitimine hak kazandığı halde savaş sebebiyle gidemediği öğrenilmiştir. 

Görüşülen tüm kişiler, kendileri dışındaki aile üyelerinin eğitimli olduğunu 

aktarmışlardır.  

 
Tüm kişiler kısa süreli de olsa kayıt dışı çalışma deneyimine sahip olmuştur. Bu 

anlamda “Türkiye’deki öncelikli sorun nedir?”, “mülteci politikalarını nasıl 
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değerlendiriyorsunuz?”, “sosyoekonomik hayat hakkındaki görüşleriniz nelerdir?” 

sorularına kendi deneyimlerini de katarak cevap vermişlerdir. Bu bağlamda öncelikli 

sorun olarak, “çalışma alanı” şeklindeki direk cevaplama yedi kişiden gelmiş olsa da 

“koruma eksikliği”, “ayrımcılık” gibi alan belirtmeden yapılan konuşmalarda da 

çalışma şartlarına ilişkin vurgu yoğundur. Bir kişi dil sorunu, bir kişi de dil ve barınma 

şeklinde öncelikli sorunu tarif etmiştir. Öncelikli sorunun ne olduğu sorusuna bir kişi 

(10. kişi) “bürokrasi” yanıtını vermiştir.  

 
Suriye’deki sosyoekonomik şartları ve eğitim ile ilişkisinin değerlendirilmesi 

konusunda Suriye’deki durum olumlu olarak aktarılmıştır. Ancak yönetici sınıf ile halk 

arasındaki keskin ayrıma neredeyse tüm görüşmeciler değinmişlerdir. Ayrıca on üç 

kişiden ikisi erkek, biri kadın olmak üzere üç kişinin evli olduğu görülmektedir. Bu 

durumun kişilerin sosyoekonomik şartlarını da etkilemesi kaçınılmazdır.  

 
Türkiye’deki ve Suriye’deki eğitim kalitesinin karşılaştırılması istendiğinde 

çoğunluğun kişinin daha açık bir biçimde Suriye’deki eğitimi daha kaliteli, verimli ve 

bilimsel buldukları sadece bir kişinin Türkiye’deki eğitimi her açıdan Suriye’dekinden 

daha iyi bulduğu görülmektedir. Bu kişinin ise farklı açılardan değerlendirerek kötü ve 

iyi yanlarını ayırmaya çalıştığı görülmektedir. Görüşülenlerin önemli bir kısmı 

Türkiye’nin mülteci politikasını kötü veya yetersiz bulmaktadır. Ancak eleştirmekten 

de kaçındıkları görülmüştür.  

 
Üniversite içindeki ilişkilerini değerlendirmeleri istenen görüşmecilerin önemli 

bir kısmının ilişkilerinin kötü olduğu yönünde aktarımları olmuştur. Dört kişi iyi 

olduğunu ifade etmiştir. Ancak bu dört kişi de ya hiç ilişkisi olmadığı ya da sadece bir 

sorun yaşamadığı şeklinde açıklamıştır. İlişkilerinin direkt olarak iyi olduğunu söyleyen 

sadece bir kişi olmuştur.  

 
Dışarıdaki ilişkilerini hem kendileri hem de genel olarak Suriyeli ve Türkiyeliler 

açısından değerlendirmeleri istendiğinde, tümü dışarıdaki ilişkilere dair olumsuz fikir 
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bildirmiştir. Üniversite ilişkileri dışındaki ilişkileri değerlendirmede sıkça gözlemlerine 

yer vermişlerdir.  

 
Üçüncü ülkeye gitme konusunda olumsuz fikir bildiren altı kişiden, bir kişi 

Suriye’ye döneceğini bildirmiştir. Bu kişinin savaşın etkilerinin az olduğu Lazkiye’den 

gelmiş olmasının etkisi göz önünde bulundurulmalıdır. Ancak Lazkiye’den gelmiş bir 

başka kişi de hem üçüncü ülkeye gitme konusunda hem Suriye’ye dönme konusunda 

olumlu fikir bildirmiştir. Bu bağlamda Türkiye dışında olma isteği açığa çıkmaktadır. 

Geri kalanların ise Suriye’ye dönme konusunda ümidi yoktur. Üçüncü ülke konusunda 

olumlu fikir bildirenlerden hiç kimsenin Suriye’ye dönme ümidi yoktur. Dolayısıyla 

Türkiye’de kalıcı olma eğilimi göze çarpmaktadır. 

 
Statü bakımından beklentileri sorulduğunda ise bir kişinin kararsız, iki kişinin 

hiçbir statü istemediği ve geri kalanlarının vatandaşlık veya çifte vatandaşlık istediği 

görülmektedir. Vatandaşlık isteğinin altında yatan sebep, asgari yaşam şartlarını 

sağlayabilmenin güvencesi olarak görülmesidir.  

 
Başarı durumlarını değerlendirmeleri istendiğinde altı kişi kendini başarılı, 

dört kişi vasat, iki kişi başarısız ve bir kişi de net bir değerlendirme yapmaktan 

kaçınarak “Suriye ile aynı, normal” şeklinde değerlendirme yapmıştır. Kendini 

başarısız gören iki kişinin de Türkiye’den bir statü beklentisi bulunmamaktadır. 

Bunlardan biri Suriye’ye döneceğini diğeri de üçüncü ülkeye gitmek istediğini ifade 

etmiştir.  

 
 Görüşülen dört kadından ikisi kadınlara yönelik sorunların yaşandığını ifade 

etmiştir. Bu bulguların yorumlanması, sosyal dışlanmanın yaşandığı çeşitli alt başlık 

türleri içerisinde yapılmıştır. Bu nedenle sosyal dışlanmanın nelere, nasıl kaynaklık 

ettiğinin tartışılması ve tanımlanması, sözü geçen bulguların bireysel deneyim ve 

algılamalardan daha fazla bir şey olduğunun görülmesi açısından şarttır.  

 
 
 
 

3.1. Sosyal Dışlanma 



SAMSUM / MEBREK        Vol 2.2 (2018) 

Suriyeli Mülteci Öğrencilerin Gelecek Beklentileri ve Bunu Etkileyen Faktörler 

 

53 
 

 
Sosyal dışlanma, 1970 ve 1980’ de Fransa’da sosyal güvenlik sistemi dışında 

kalan grupların içerisinde artan işsizlik, yoksulluk ve bunlara bağlı olarak bu 

gruplardaki kırılganlığı analiz etmek üzere kullanılmıştır. Avrupa Birliği’ne göre sosyal 

dışlanma, sosyal uyum süreçlerinin dışında kalmak anlamına gelmektedir. Kimi 

yazarlar sosyal dışlanmayı dar anlamda sosyal ve politik faaliyetlerin dışında olmak 

kimileri ise içerilmenin yapılandırılmış bir versiyonu olarak tanımlamaktadır. Levitas 

(Levitas, 1998, akt. Dedeoğlu, 2011: 29) bu durumu Toplumsal İçerilmeci İdeoloji 

olarak tanımlamaktadır. Sen (Sen, 2000, akt. Dedeoğlu, 2011: 29) bu içerilmenin, 

güvencesiz, yarı-zamanlı, düşük ücretli ve marjinal çalışma şartlarıyla sağlanan, 

özgürleştirici olmayan bir sosyal içerilme olduğuna dikkat çekmektedir. Sosyal 

dışlanma konusunda göçmenler günümüzde önemli bir grubu temsil etmekte, göç 

ettikleri yerlerde dışlanma ve içerilme deneyimini yaşamaktadır. Dışlanma ve 

içerilme, daha çok vatandaşlık ekseninde tartışılmaktadır. Bu tartışmalar 

çerçevesinde farklı ülke deneyimlerinden yola çıkılarak bazı modeller ortaya 

atılmıştır: farklı etnik grupları kapsayan imparatorluk modeli, belli bir etnik gruba 

yönelik entegrasyon modeli, göçmenlerin geldikleri yerin ulusal kültür ve politik 

aidiyetlerine uyum sağladıkları ölçüde vatandaşlık almalarını öneren cumhuriyetçi 

model ve ülkenin politik normlarına bağlılığı esas alan çok kültürlülük modeli. 

Vatandaşlık ekseninde entegrasyonu ele alan bu modeller göçmenliğin tür ve sayıca 

artması ile açıklayıcılığını da yitirmiştir. Nitekim ulus devlet bazında bir karşılığı olan 

vatandaşlığa bağlı hakların, uluslar arası, ulus üstü bir biçimde garantilenmesini 

gerektiren bir durum söz konusudur (Dedeoğlu, 2011: 30). 

 
On üç kişiden on’u vatandaşlık istediğini belirtmekte, bu statü talebini çok 

azının Türkiye ile soy bağına dayandırarak ifade ettiği görülmektedir. Vatandaşlık 

statüsünün sosyal ve politik hakların bir güvencesi olarak talep edildiği görülmektedir. 

Hukuksal eşitlenme isteği ve mülteci olmalarına ilişkin durumun istismara açık 

olduğunu deneyimlemiş olmaları bunda büyük ölçüde belirleyici konumdadır.  

Nitekim sosyal dışlanmanın çoğunlukla bir içerilme şeklinde geliştiğine ilişkin örnek 
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aktarımlar da bulgular arasındadır. Üçüncü ülkeye gitmek isteyeceğini bildiren 

kişilerden bir kişi hariç tümünün vatandaşlık istemesi tam da bu içerilmenin yarattığı 

koşullarla ilişkilidir. 

Ayrıca vatandaşlık talebi ve buna bağlı olarak yoğunlaşan vatandaşlık statüsü 

talebinin, Türkiye’nin göç rejimi ile ilgili olduğunu da belirtmek gerekmektedir.  

Türkiye’nin göç ile ilişkili mevzuatına bakıldığında gerek Yabancıların Çalışma İzni 

Hakkında Kanun gerekse de Geçici Koruma Yönetmeliği bakımından ulus devlet 

sınırlarını korumaya endeksli bir politika izlendiği görülmektedir. Bu anlamda 

Suriyelilerin çalışma izni olmadıkları halde çalışma zorunluluklarından kaynaklı 

durumlarının istismar edildiği ve yetkililerin de bu duruma göz yumduğu söylenebilir.  

 
 

3.1.1. Sosyoekonomik Durum 

 
Suriye’nin sosyoekonomik şartlarının değerlendirilmesi istendiğinde yönetici 

sınıf ile halk arasındaki keskin ayrıma neredeyse tüm görüşmeciler değinmişlerdir. 

Kavramların algılanışında da ülkemizden farklı bir takım özellikler olduğu da göze 

çarpmaktadır: “fakirlik” veya “yoksulluk” mülksüz olmak anlamına gelmemekte, 

eğitime ulaşmada bir sıkıntıya işaret etmemektedir. Fakir olan bir kişinin arabası, evi 

ve işi olabileceği de direkt olarak da ifade edilmiştir: 

 
 “Ekonomik eşitsizlik çok fazla. Fakir çok fakir zengin, çok zengin. Fakir dediğim 

ama aç ve evsiz değil. Öyle bir insan yok. Arabası ve evi vardır. Böyle olmasında bütün 

ailenin birlikte çalışmasının çok büyük katkısı var.” 

 
“Şimdi Suriye’de yani savaştan önce eğitim yüzde yüz ücretsiz, üniversite 

dâhildir. Bu yüzden zengin fakir her kesimden insan okuyabilir. Bir de Suriye’ de yaşam 

pahalı değildi.” 

 
Türkiye ile kıyaslandıklarında ise bir ailede birden fazla kişinin okumasının 

kendilerine imkânsız veya çok zor göründüğünü ifade etmişlerdir. Bu nedenle 

kendileri dışındakiler için de Türkiye’deki sosyoekonomik koşulları zor veya kötü 

olarak tanımlamışlardır: “Suriye ile kıyaslayınca Türkiye’de yaşamak çok zor. Burada 
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çalışıyorsun, çalışıyorsun, çok çalışıyorsun ama bir şey yok ve yine de çok zor. Babam 

okulda asgari ücret alıyor, ablam asgari ücret alıyor, o yüzden ben onlara yük 

olmamak için ekstradan çalışıyorum. Türkiye’de çalışma saatleri çok uzun. Suriye’de 

8.30 da girdiğinde 13.30 a kadar filan çalışırsın. Türkiye şartları çok zor olduğundan, 

yaşam pahalı, ulaşım filan zor.” 

 
Ayrıca on üç kişiden ikisi erkek, biri kadın olmak üzere üç kişinin evli olduğu 

görülmektedir. Bu durumun kişilerin sosyoekonomik şartlarını da etkilemesi 

kaçınılmazdır.  

 
Türkiye’deki sosyoekonomik koşulların belirleyiciliğinin eğitime devam etme 

konusuna da yansıdığı görülmektedir. 1. görüşülen kişi tüm kardeşlerinin bir 

konfeksiyon atölyesinde çalıştığını, abisinin de eğitimine bu nedenle devam 

edemediğini ifade etmiştir. Kendisi eğitim sürecine dâhil olana kadar üç sene benzer 

bir atölyede çalıştığını da belirtmiştir. Bu durum, eğitime katılmanın arka planda ağır 

bedelleri olduğunun bir göstergesidir.  

 
Suriye’de sosyal koşulların yapısına ilişkin mezhep ayrımından dasöz 

edilmiştir. Alevilerin daha hızlı yükseldiğini bir kişi dile getirirken, önemli bir 

çoğunluğun halk içinde böyle bir ayrımın olmadığını söylediği dikkat çekmektedir. 

Ayrıca eğitime katılmada kültürün de etkili olmasının yanı sıra kişilerin ailelerinin de 

Suriye’de ticaret yaptıkları ve ticaretin hareketli olduğu yerlerde yaşadığı 

anlaşılmaktadır. Halep’te eğitim oranı daha düşük tarif edilirken, İdlip ve Lazkiye’de 

yüksek olarak tanımlanmaktadır. Bu bölgelerin, etnik dağılımlarının farklı olduğu, 

diğer yerlere göre çeşitlilik arz ettiği söylenebilir. Farklı kültürlerin bir arada 

yaşamasının eğitime açıklığı getirdiği ve katılımı etkilediği söylenebilir. Savaştan önce 

on dört idari ile bölünmüş olan Suriye’de İdlip, Lazkiye ve Tartus aynı hat üzerindedir. 

Eğitim oranları sorulduğunda kişiler bu bölgelerde eğitim seviyesinin daha yüksek 

olduğunu, eğitime katılımda ataerkil yapılaşmanın kırıldığını ifade ettikleri 

görülmektedir: “İdlib öyle bir yer (eğitim oranı yüksek, kadın ve erkeklerde) ama 
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mesela Halep öyle değil. Küçük yaştan evlendirilir kızlar. Evlilik, daha önemli. Eğitimli 

erkekler bile Halep’te küçük yaşta kız ister, evlenmek için.” 

 
Bunların yanı sıra sosyoekonomik olumsuzluklara karşın Türkiye’nin sağladığı 

sağlık hizmetinin iyi ve yeterli olduğu ifade edilmiştir: “Sağlık, eğitim özellikle acil 

durumlarda, Türkiye iyi yürüttü.” Ancak görüşülen kadınlardan biri tercümanlık 

yaptığı hastanedeki koşullardan söz ederken, yapılan muamelenin kötülüğüne vurgu 

yapmıştır. Bu bakımdan bu değerlendirmenin sadece teknik olarak bir iyilikten, asgari 

düzeyde acil sağlık hizmetlerini alabilmelerinde bir engel olmadığına ilişkin olduğu 

görülmektedir. 

 
 

3.1.2. Irkçılık ve Ayrımcılık 

 
Irkçılık ve ayrımcılık şeklinde iki ayrı biçimde dışlanmaya da özel bir vurgu 

yapıldığı görülmektedir. Bu durum, sosyal dışlanma boyutunun sadece maddi 

olmadığını da göstermektedir. Kişiler Arap ve Suriyeli olmaları vurgulanarak 

ayrımcılığa çokça uğradıklarını dile getirmektedirler. Çalıştıkları yerlerde sadece 

işveren tarafından dezavantajlı durumları istismar edilmediklerini, bunun yanında 

birlikte çalıştıkları insanlar tarafından da saygı görmediklerini sıkça dile 

getirmektedirler. Bu bakımdan kişilerin “saygınlık” vurgusu dikkat çekicidir. Hiç saygı 

görmediklerini ifade eden bir şahıs devamında şunları ifade etmektedir:   

 
“Bir de örneğin 15 senelik İngiliz dili ve edebiyatı hocası olan biri vardı atölyede 

bizimle çalışan 12 saat 900 liraya çalışıyordu, 13- 15 yaşlarındaki çocuklar, git su getir 

bana, git şunu yap diye, emir verip üstelik ayak işlerini yaptırıyorlardı. Bu, insanın 

gücüne gidiyor. Parayı alırken de aynı sıkıntılar yaşanıyordu.” 

 
10. şahıs üniversite dışında Suriyeli ve Türkiyelilerin ilişkisini değerlendirirken 

verdiği cevapta başından geçen bir olayı paylaşmıştır: “Dışarısı çok kötü, hatta bir 

defasında İstanbul’da durakta telefonla Arapça konuşuyordum, bir adam geldi, 

“Suriyeli misin?” diye sordu. Ben de “evet” dedim. Aman Allahım bir başladı, bir sürü 

hakaret etti, “Allah sizi kahretsin, Allah sizin belanızı versin, neden geldiniz ki buraya, 
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defolun gidin dedi. Ben çok utandım. Çok kötü hissettim. Sonra genç bir kadın geldi, 

“utanmıyor musun” dedi adama kızdı. Suriyeliler ile Türkiyeliler arasında iyi bir ilişki 

olduğunu düşünmüyorum.”  

 
Farklı kişilerin bu konuda benzer aktarımları yine olmuştur. Ancak 10. şahıs, 

devamında gelen statü sorusunda, hiçbir statü istemediğini, “Suriyeliler bunlar” 

şeklinde tarif edildiğini ve böyle bir yerde kimseyle eşitlenmek gibi bir arzusu 

olmadığını aktarmıştır. Bu bağlamda yine dışlanmanın geleceğe ilişkin beklentileri 

şekillendirmedeki rolü görülmektedir. 

Bir diğer konu ise ayrımcılığın gerekçeleri sorulduğunda, dil bilmemenin 

önemli bir etken olarak düşünüldüğü açığa çıkmaktadır. Bu durum Türkiyeliler 

açısından olmasa da Suriyeliler açısında iletişim kurmak istediklerine, kendilerini ifade 

edebildiklerinde ise bazı sorunların ortadan kalkacağı ümidi taşıdıklarına işaret 

etmektedir. Ayrıca Türkiyelilerin tepkilerinin şekillenmesinde kendi sosyoekonomik 

şartlarının yetersizliğinin etkisi de görülürken, bilgilendirme eksikliğinden kaynaklı, 

Türkiyelilerin tepkilerinin yanlış örgütlendiği görülmektedir. “Hem işte bu dil meselesi 

var, yani anlamayınca “salak” diyorlar. Hem de ya işte bunlar Suriye’li buraya geldiler 

okullarımıza girdiler, yemeklerimizi yediler, işimizi aldılar bakış açısı var. Ama tabi her 

insanın iyisi kötüsü var. Bu Suriye için de öyle Türkiye için de öyle. Örneğin bir gün 

arkadaşım ile yurttan çıktık. Arapça konuşuyor idik, durakta bekliyoruz. Bir kadın 

başladı söylenmeye: “ ya işte bunlar da geldi üniversitelere girdi, her şeyi bunlar 

alıyor” gibi bir sürü şey söyledi…” Bu aktarımda, Suriyeli mültecilerin sanıldığının 

aksine yardım almadıkları, aldıkları yardımların Türkiye dışından olduğu yönündeki 

bilginin Türkiyelilere ulaşmadığına ek olarak tersi bir bilgiye sahip oldukları da 

görülmektedir. Bu konuda, yetkililerin Suriyeliler konusunda araştırma yapma, halkı 

bilgilendirme veya sorunların tespiti konusunda bağımsız araştırmalara yasak 

getirmesi yerine bunları teşvik etmesi sorunların bir yönüyle bertaraf olmasını 

sağlayan bir rol oynayabilirdi. Elbette ki durumun böyle algılanması, Suriyelilere 

yönelik dışlayıcı, onur kırıcı ve saldırgan tavırların açıklaması değildir. Ancak, kurumsal 

destekler yoluyla kurulacak bir iletişim kanalından da yoksun olan Suriyelilerin dil 
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yetersizliği dolayısıyla kendilerini savunmaları ve açıklamaları mümkün değilken, 

sözlerini aktaracak araçlara, Türkiye halkı ile kurulacak iletişim açısından gün geçtikçe 

daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır.  

 
Üniversitede ilişkileri sorulduğunda iyi diyen bir kişi, eğitimin kalitesinden söz 

ederken derse giren hocaların ayırımcı tavırlarına değinmiştir: “Ayrımcılık var ama. 

"Suriye'ye dönebilirsiniz, devam etmek zorunda değilsiniz" gibi hocaların ayrımcı, ırkçı 

sayılabilecek dışlayıcı söylemleri ve tavırları var.” 

 
Türklerle arasının iyi olduğunu  ifade eden bir kişi ise, aslında iyi ilişkilerin 

içinde de ırkçı bir söylemin olduğunu şu ifadeler ile deşifre etmektedir: “Türklerle 

Suriyeliler arasında kıyas yaparsam daha çok Türk arkadaşım var. Çok yakın 

arkadaşlarım mesela diyor ki" Suriyelileri, Arapları sevmiyorum ama sen farklısın" 

diyorlar.” Bu noktada kötülük ve iyiliğin Arap olmaları üzerinden kurulduğunun 

rahatsız ediciliğini yaşadığı fark edilen bu kişinin, eleştiriden özellikle kaçındığı 

görülmektedir. Nitekim son cümleyi ironik bir gülümsemeyle ifade etmiştir. 

Bastırıldığı görülen bu duygu ve düşüncelerin, deneyimler arttıkça farklı ilişkiler 

doğurması muhtemeldir. Kuşkusuz, her toplumsal ilişkilenmenin toplumsal sonuçlar 

doğurması da beklenmelidir. Bu anlamda hem bunları deneyimleyen hem de bu 

deneyimlerin yarattığı duyguyu bastıran grupların toplumsal bir uyum ve güven içinde 

hissetmesi beklenmeyeceği gibi, toplum içinde istenmeyen unsurlar kategorisine 

dönüştükçe birikmiş bir öfkeye de yol açması uzun vadeli bir risk olarak hesaba 

katılmalıdır. 

 
Bir diğer sorun ise ayrımcılığın Türkiye içerisindeki kamplaşmaya göre şekil 

alması meselesidir: “Siyasi nedenlerle alakalı çok ayırımcılık var. Erdoğan'ı sevenler ve 

sevmeyenler olarak. Erdoğan’ın bizi kabul etmesine bağlı olarak bir tutum alınıyor.” 

Bir başka şahıs ise bu durumu daha açık olarak şöyle ifade etmektedir: “AKP ve CHP 

tabanına göre bize sevgi de değişiyor. CHP’liler bizi sevmiyor, çünkü CHP siyaseti bizim 

varlığımızı burada desteklemiyor. AKP hükümeti tamam gelsinler dediği için de 

AKP’nin kitlesi bizi kabul ediyor. Sevgi, gerçek bir kabullenme değil, reisi sevenler ve 
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sevmeyenlere göre değişiyor. Başkan siyaset değiştirse bizi kabul etmese kimse bizi 

kabul etmeyecek.”  

 
Bu aktarımlardan Türkiye’deki siyasi ortamın yarattığı kamplaşmanın, Türkiye 

halkının Suriyeliler ile empati kurmasının önüne geçen bir etken olduğu 

görülmektedir. Türkiye’nin siyasi ortamının yaratacağı olası gerilimlerin Suriyelilere 

yansıması tehlikesi de Suriyelilerin taraf olması da iki ayrı risk olarak karşımızda 

durmaktadır. Nitekim bazı kişilerin öncelikli sorun olarak, ırkçılık tespitinde 

bulunmaktadır: “En çok ırkçılık. Her alana yansıyor.” 

 
 Ancak yine de Suriyelilerin mümkün olduğunca nesnel değerlendirmeler 

yapmaya çalıştıkları da görülmektedir. Türkiye’deki durumu Suriye’deki durumla 

benzeştirerek bir Ortadoğu gerçeği içinde ele almaya çalıştıkları görülmektedir: “Ama 

burada da orda da siyasi fikre göre kayırma çok.” Diğer yandan bu tutumun 

Türkiyelilerin yaygın bir tutumu olduğuna ilişkin ifadeler de dikkat çekmektedir.  Bu 

tutumu, yabancı olduğu şeyi kabul etmeme hali olarak tanımlayan bir kişi şu 

aktarımda bulunmaktadır:  

 
“Ama dışarıda arkadaşlarım oldu Türk. Bazıları yabancı sevmiyor. Bazı 

insanlar farklı kültürlerden, farklı dillerden rahatsız oluyorlar. Evlerinde 

toplandığımız beş, altı kişi olduğumuz zamanlar oluyor bazı 

arkadaşların, bir, iki tanesi bizden rahatsız, bizi sevmediğini ifade eden 

davranışlarda bulunuyor. Hatta bizim önümüzde “bunların ne işi var 

burada” filan deniyor. Telefonda ya da aramızda Arapça konuşulunca 

rahatsız oluyorlar. Ama bu sadece Suriyelilere yönelik değil, başka 

kültürlere kapalı bunlar. Mesela Türkiye’den olsun ama Van’dan gelen 

biri olsun, ona da aynı şekilde tavır alınıyor. Tek bir kültüre, tek bir şeye 

bağımlı olmak çok kötü bence, her zaman. Bazen yeniden başlamak 

için her şeyi kaybetmek güzel bir şey olabilir. Biz her şeyimizi ama her 

şeyimizi kaybettik. Ama savaş çok şey öğretti. Kadın olarak her şeyi tek 

başıma yapmaya girişmeyi öğretti. Erkeklere, bir erkeğe ihtiyacım yok. 
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Kadın olarak girdiğim her şeyi yapabileceğime inanıyorum. Ama eğer 

ben kendi geleneklerime bağımlı olsa idim, böyle hissedemez, 

düşünemez ve yapamazdım. Ülkemi çok seviyordum. Ben hala 

rüyalarımda hep her zaman Suriye’deyim. Tüm rüyalarım Suriye’de 

geçiyor. Ama bu bir bağımlılık gibi olmamalı. Aile, ülke, ırk veya başka 

bir şey, katı bir bağımlılık kurmak kötü bence.” 

 
Bu aktarımda da diğer aktarımlarda da ırkçılık veya ayrımcılığa maruz kalma hali, hala 

Suriyelilerin çözümlemeye çalıştıkları bir olgu olarak deneyimlenmektedir. Bu açıdan 

iletişime ve kabul görmeye açık bir pozisyonda oldukları, minnet duygusuyla sert 

eleştirmekten de kaçındıkları görülmektedir. Toplumun kendilerini kabul etmesinden 

ziyade içinde bulundukları durumun anlaşılarak, saldırıların bertaraf olmasını 

ummaktadırlar. Nitekim ayırımcılık yapan insanları Suriye’de ve ya Türkiye’de olsun 

“hasta” olarak tanımlayan bir kişi şu şekilde durumu izah etmektedir: “Yani çalışırken, 

para almada sıkıntı çok oluyor. Sanki çalıştığım saatlerin karşılığı değil de sadaka 

veriliyor. Mesela otuz üç kişi çalışıyordu benim çalıştığım yerde yirmi yedi kişiye parası 

veriliyor, 6 kişiye gelince para kalmadı, yetmedi, oluyor. O altı kişi de Suriyeli. Yani ben 

Müslüman biriyim. Buradakiler de öyle. Mesela bu da hasta bir insan. Ayırımcı. Ama 

başka bir yerde çalıştım, harf sırasına göre dağıtıyordu parayı, mesela D harfine gelip 

para kalmadı dediği oluyor, o zaman ayrıma uğramış hissetmiyorduk. Aramızda 

Türkiyeli de oluyordu Suriyeli de. Para kalmadı başka bir şey, önce Türkiye’lilere 

dağıtayım, kalırsa Suriyeli’ye veririm demek başka bir şey. Yani örneğin, 10 bin 

dağıtma gücü olan birinin 2 bin lira dağıtacak gücü olmayabilir mi, hiç sanmıyorum. 

İsterse vereceği bir şey değil ki bu, bu benim hakkım. 12 saat 700 lira paraya çalıştım.” 

Bu aktarımda ayrıca inanç ortaklığının kendilerini Türkiyeliler ile birleştirici bir unsur 

olmadığından da yakınılmaktadır. Üstelik görüşülenlerden bazıları Avrupa’ya gitme 

konusunda kültürel farklılıklardan dolayı da sıcak bakmadıklarını ifade etmektedirler. 

Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında Suriyeli mülteci öğrencilerin dini inanç üzerinden 

Türkiyeliler ile bir ortak nokta yakalama isteğinin de sürdüğü görülmektedir.  

 
 

3.1.3. Hukuk, Eşitlik ve Çalışma 
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Suriyeli mülteci öğrencilerden görüşülenlerin önemli bir çoğunluğunun, 

Türkiye’deki öncelikli sorunun ne olduğu sorusuna çalışma alanı cevabını verdikleri 

görülmektedir. Kendi deneyimleri ışığında bunları değerlendiren kişiler, kayıt dışılık, 

güvencesizlik, iş cinayetlerine sebebiyet verecek güvenliksiz çalışma koşullarına işaret 

etmektedirler. Bunun yanı sıra bunları önleyecek koruyucu veya önleyici bir hukuksal 

mekanizmanın kendilerine yönelik çalışmadığını da dile getirmektedirler. Öncelikle bu 

durumun Türkiye’nin göç rejiminden bağımsız olmadığı görülmektedir. Tutarlı, uzun 

vadeli ve uyumlu bir göç politikası yerine, ulus bağına dayalı sadece Türk soyundan 

gelenlerin belli statülerden faydalandırıldığı bir göç rejimi olan Türkiye’de alanlara 

dönük sorunlar açığa çıktıkça bir yama refleksi gösterilmektedir.  

 
2016 Ocak ayında Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelerin Çalışma İzni 

düzenlenmiş, Numan Kurtulmuş bu izni hem kayıt dışılığa hem de haksız rekabete yol 

açtığı gerekçesiyle önemli bulduğuna değinmiştir. 8 Düzenlenen çalışma iznine göre, 

işyeri bazında geçici koruma kimlik kartına sahip Suriyeli işçi sayısı yüzde 10’u 

geçemeyecektir. Tarım faaliyetlerinin yapıldığı bölgede ise ayrıca valilik izni 

gerekecektir. Aktarımlardan da anlaşılacağı üzere söz konusu izin insanlık dışı çalışma 

koşullarını azaltmamakta, aksine çalışma hayatında kayıt dışılık ve hukuksuzluk 

kurumsal bir form da kazanmaktadır.  

 
1.şahıs “Ama gerçekten, saygın bir statümüz yok insan olarak, diğer insanlarla 

eşit bir saygınlık. Bir de kanunlar bizi yeterince korumuyor. Mesela bir iş kazası oldu, 

parmağı koptu birinin, şikâyet filan, hiçbir şey yapılmadı. Yani bize uygulanmıyor.” 

2. şahıs “…Koruma politikaları eksik ama. Çalışma vb.” 

3. şahıs “çalıştığım zamanlarda sigorta yoktu. 1200 TL, 12 saat filan 

çalışıyordum” 

                                                      
8http://www.hurriyet.com.tr/suriyelilere-calisma-izni-geliyor-iste-bilinmesi-gerekenler-
40039377?_sgm_source=40039377&_sgm_campaign=scn_a004850058058000&_sgm_action=click 
(Erişim Tarihi: 20.12.2017). 

http://www.hurriyet.com.tr/suriyelilere-calisma-izni-geliyor-iste-bilinmesi-gerekenler-40039377?_sgm_source=40039377&_sgm_campaign=scn_a004850058058000&_sgm_action=click
http://www.hurriyet.com.tr/suriyelilere-calisma-izni-geliyor-iste-bilinmesi-gerekenler-40039377?_sgm_source=40039377&_sgm_campaign=scn_a004850058058000&_sgm_action=click
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4. şahıs “Dil olmadığından iş bulmak zaten sorun, bu yüzden bu biliniyor ve 

çalışma şartlarının en kötüsüne maruz kalıyorsun. Çok eşitsiz şartlarda çalışmak 

zorunda kalıyoruz. Sadece işin kendisi değil, çalıştığın ortamda ne saygı ne de çalışma 

koşullarında eşitlik var.” 

5. şahıs “Çalışma koşullarında eşitsizlik ve güvencesizlik var. Bence en büyük 

sorun bu.” 

8. şahıs “Çalışma şartlarında çokça hukuksuzluk var. Ayrımcılık çok fazla. 

Sigortasız çalıştırmalar, işten atmalar kafasına göre. Hem de parasını ödemeden o 

kadar çok var ki… Üstelik düşük ücretler…” 

11. şahıs “Çalışma şartları çok ağır. Adaletsizlik, hukuksuzluk çok fazla. 

Hukukun kendisi de böyle diyor zaten. Böyle çalıştır demiyor ama yüzde 10 oranında 

Suriyeli çalışabilir yasal olarak deyince gerisi kötü koşullara tabi, hukuksuz koşullarda 

çalışmak durumunda kalıyor. Ama zaten denetim falan yok, o yüzden aslında böyle 

çalıştırma da demiyor. Parasını alamayan inşaat işçileri çok. Suriyelilerin 1/3 ü inşaatta 

çalışıyor ve tekstilde. İki alanda da durum aynı. Bazıları, Suriyeli de Türkiyeli gibi insan 

diye düşünüyor ama bazıları, e zaten bu Suriyeli daha ne istiyor gibi düşünüyor.” 

13. şahıs Türkiyelilerin, Suriyelilerin işlerini aldıkları, Suriyeliler yüzünden işsiz 

kaldıkları, kendilerine düşen payın ellerinden alındığı gibi algılamalara da tepki 

göstererek, öfke gösterilmesi gereken tarafın Suriyeliler olmadığını ifade etmektedir:  

 
“Aslında iş meselesinde gerçekten sorun var ve Türkler hakikaten iş bulamıyor 

olabilir. Ama iş sahibi, ister Türk ister Arap olsun, Suriyeliyi Türklerle aynı iş 

yerinde çalıştırıp yarısı paraya çalıştırıyor. Sorun burada aslında. Türkler iş 

bulamıyorsa patronlar, ucuza insan çalıştırmak istediği içindir. Çalışmak 

zorunda Suriyeli. Eğer Avrupa’ya gitme şansları olsa idi Suriyelilerin hiç biri 

burada kalmazdı. Türkiye’yi özel olarak isteyip kimsenin işlerinde gözleri yok. 

Ki o kadar kötü muameleye maruz kaldılar aslında. Üstelik Türk’ten belki çok 

daha iyi işi yapan Suriyeli bile çok daha az paraya çalışmak zorunda kalıyor. 

Sen Suriyelisin, zaten zor durumdasın, az paraya çalış, sen Suriyelisin ev kirası 

500 ise sana 1000. Yani bu Türkiye’ye özgü de olmayabilir. Avrupa’ya kapılar 

kapanmadan gidebilse idim ben de burada olmazdım.” 
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Kişilerin bu ifadelerinin aktarılmasındaki amaç görüşmelerin tümünde, hem hayatta 

kalmanın temel bir aracı olarak zorunlu bağın hem de toplumsal ilişkinin kurulduğu 

temel bir alan olan çalışma gibi bir alanda içerilmenin nasıl şartlar içinde 

gerçekleştiğinin yoğunluğuna dikkat çekmektir. Araştırmadaki bu ifadeler 

Dedeoğlu’nun Levitas’tan aktardığı (akt. Dedeoğlu, 2011: 29) Toplumsal İçerilmeci 

İdeoloji ‘ye örnektir. Toplumla tanışmanın da gerçekleştiği çalışma alanına, 

Suriyelilerin bu biçimde dahil olması toplumsal entegresyonun olanaklarını yok ettiği 

gibi toplum içinde güven ilişkilerinin geri döndürülemez biçimde sarsılmasına da yol 

açmaktadır.  

 
 

3.1.4. Mülteci politikası 

 
Görüşülenlerin önemli bir kısmı Türkiye’nin mülteci politikasını kötü 

bulmaktadır. Güvende hissetmemektedirler. Hukuki olarak korunmadıklarını 

aktarmışlardır. Geri kalanları “iyi” olarak tarif etseler de devamında yakındıkları 

durumlar neticesinde mülteci politikalarından memnun olmadıkları görülmektedir. 

Ancak, minnet duygusu ile konuya yaklaşmakta ve kalabalık oldukları ve devletin 

elinden daha iyisinin gelmediği düşüncesiyle karşılamaktadırlar.  

 
“Suriyeliler Türkiye’de güvende değil bence. En alt sınırın da altında yaşıyorlar. 

Elbette Türkiye’ye minnettarız ve hayatımız boyunca ona hizmet etmek boynumuzun 

borcu, ne olursa olsun, burada yaşadık sonuçta. Ama gerçekten, saygın bir statümüz 

yok insan olarak, diğer insanlarla eşit bir saygınlık. 

 
Mültecilere yönelik politikaların gerçek karşılığı olmayan bir dizi düzenleme 

olarak kalmasından ziyade gündelik yaşamı kolaylaştıracak bir halde yapılması 

önerilmektedir. Ayrıca bu düzenlemelerin entegrasyonu kolaylaştıracak bir 

koordinasyon içinde yapılmasının arzu edildiği görülmektedir: “Daha fazla düzenleme 

gerekiyor. Bazı evrak sıkıntıları konusunda özellikle. Bize yardımcı olmuyorlar hiç. 

Kime gitsek bu bizim sorunumuz değil diyorlar. Peki biz ne yapacağız?  Bir de 
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Türkiyeliler ile aramızda bir diyalog kurulması gerekiyor. Biz devlet ile değil halk ile 

ilişki içindeyiz. İlişkiler sadece siyasi boyutta düzenleniyor. Mesela Suriyelilerin 

konuşturulup tercüme edildiği programlar olabilir, yani bir uyum sağlanmalı bir bağ 

kurulmalı.” Bu aktarımda kendilerini ifade etme ve Türkiyeliler ile doğru bir kanaldan 

iletişim kurma istekleri okunmaktadır. Bu istek kalıcılıklarına da işaret edebileceği gibi 

uyum konusunda bir koordinasyon eksikliğine de dikkat çekmektedir. 

 
“Bürokrasi. Kanunlar çok zor. Haklılar, kalabalığız filan ama çok uğraşıyoruz. 

Bir işlem yapmak istiyoruz, konsolosluğa git, üstelik Suriye konsolosluğu yok ki. Bir 

sürü insan hak kazandığı halde üniversite eğitimlerine bu belge işlemleri yüzünden 

devam edemedi. Bizden bazı belgeler isteniyor ama ev, iş, araba, diğer ev… Hepsi 

yandı, vuruldu. Mesela benim ikamet iznim doldu, şimdi burada öylece kalakaldım, 

hareket edemem yerimden. Yeniletemiyorum da.” 

 
“Türkiye mülteci politikalarında sağlık konusunda iyi. Ve bu başat bir konu. 

Ücretsiz sağlık çok önemli. Ama Türkiye dışına çıkarsan dönemiyorsun gibi bir kural 

var bu çok kötü. Aile bağlarımız kopuyor. Her şeyini kaybettin ama ailen kaldı en 

azından diyebilmen lazım. Ablamın üç çocuğu oldu ve ben göremedim.” 

 
“Hukuksal olarak haklar geliştirilsin. Türkiyeliler ile Suriyeliler eşit haklara 

sahip olsun. Çalışma izni vs konuları değiştirilsin. Ben üniversite okudum, dil biliyorum 

hakkımı savunabilirim ama diğerleri öyle değil ki, inşaatta çalışanların böyle bir imkanı 

yok ki. Bir de haklar, kanunlar insanlara bildirilmeli. Bilmiyoruz yani. Başka bir ülkeden 

geldik biz.” 

 
2. görüşmenin yapıldığı kişi kendilerine yönelik daha fazla düzenleme 

yapılması halinde toplumda tepki ile karşılaşmaktan duyduğu endişeyi aktarmıştır: 

“Daha fazla politika geliştirilirse bizim için daha kötü de olabilir. Bize karşı toplumda 

tepki olabilir Türklerden yana.” 

 
 

3.1.5. Toplumsal Cinsiyet 
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Kadınların önemli bir kısmı savaşa aktif olarak katılmasa da cinsiyet kimliği 

üzerinden ağır bedeller ödemektedir. Sadece savaşın gerçekleştiği ülkede sınırlı 

kalmayıp sığınılan ülkede de devam eden, kadın olmanın toplumdaki 

dezavantajlarıyla yüz yüze kalmaktadırlar. Sığınmacı kimliğinin yarattığı sorunların 

yanında ayrıca “cinsiyet kimliği” dolayısıyla yaşadıkları travmalar, toplumsal cinsiyet 

olgusunun bu yönüyle de ele alınmasını gerektirmektedir. Toplumsal cinsiyet 

rolleriyle, kadınlara yönelik şiddet daha içsel ve meşrulaştırılmaya çalışılan kalıplar ile 

karşımıza çıkmaktadır. Kadınların, toplum içinde bir seks nesnesi olarak görülmesi, 

mültecilerin fuhuş sektörünün mutlaka bir parçası oldukları algısını yaratmakta ve bu 

algı çeşitli şekillerdeki tacizin meşru bir gerekçesi olarak görülmektedir. Ayrıca Suriyeli 

kadınlar üzerine yapılmış araştırmalarda, toplumsal ahlakçı kaygılar ile küçük yaşta 

evlenmeye zorlama, çok eşli evliliklere ikinci veya üçüncü eş olmaya zorlama gibi 

durumların sıkça yaşandığı görülmektedir.9 

 
11. şahıs “Kadın olarak başka sorunlar da yaşıyoruz. Savaştan gelmiş bir kadın 

olarak senin mağdur olduğun için her yolu kabul edeceğini düşünüyorlar. “bir 

dükkâna girdik kardeşimle İstanbul’da, Suriyeli misiniz filan diye sordu evet 

dedik. Allah sizin yardımcınız olsun falan filan… Sonra da dedi ki “ yaaa bazı 

Suriyeli kadınlar çok ucuza bazı ahlaksız işler yapıyorlar, siz ne yapıyorsunuz” 

filan dedi. Karadeniz’de eskiden Ruslar gelmiş, onlar da aynısı olmuş. Ben de 

dedim ki, Rus kadınların hepsi de bu işi yapmıyordur, Suriyeli kadınlar da 

yapmıyor. Ben bilmiyorum yapan vardır belki. Ama ben Müslüman bir kadınım 

ve görüyorsun ki kapalıyım. Yaa bana nasıl böyle bir şey söyler aklım almıyor 

hala. Algı meselesi işte. Ruslar da fuhuş yaptığı için değil, bence oradaki de 

algı. Üstelik bizde kadına karşı bakış çok muhafazakâr, nasıl bize böyle bir şey 

söyler, nasıl böyle düşünür? Üstelik toplumda mağdur olmamızı istismar 

etmeye çalışanlar da var…İşte bu Suriyelidir, mağdur, zor durumda hadi 

                                                      
9http://mazlumder.org/webimage/MAZLUMDER%20KAMP%20DI%C5%9EINDA%20YA%C5%9EAYAN
%20KADIN%20SI%C4%9EINMACILAR%20RAPORU(9).pdf (Erişim Tarihi: 23.12.2017). 

http://mazlumder.org/webimage/MAZLUMDER%20KAMP%20DI%C5%9EINDA%20YA%C5%9EAYAN%20KADIN%20SI%C4%9EINMACILAR%20RAPORU(9).pdf
http://mazlumder.org/webimage/MAZLUMDER%20KAMP%20DI%C5%9EINDA%20YA%C5%9EAYAN%20KADIN%20SI%C4%9EINMACILAR%20RAPORU(9).pdf
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bundan faydalanalım. Erkeklerin kadınlara sadece muamele bakımından değil, 

zihinsel olarak saygı duyması gerekir.” 

 
11. şahısın bu aktarımı, toplumsal cinsiyete göre şekillenen tutumların, 

toplumda zaten eşitsiz durumda bulunan kadınların mültecilik koşulları içinde 

yüzleştikleri ayrımcılıkların katmerlendirdiğini göstermektedir. Söylemler düzeyinde 

yaşanıldığı aktarılan bu sosyal ve psikolojik şiddetin karşısında kendilerini korumak 

için, kadınların, kadın kimliklerinin yanında başka kimlikler ile kendilerini tanımlama 

ihtiyacı duydukları görülmektedir. “müslüman” ve “muhafazakar” olmaya vurgu 

yapılan 11. Şahsın aktarımında görüleceği üzere bu tarz deneyimler, kadınlar 

açısından da belirli toplumsal cinsiyet algılamalarının içselleştirilmesini getirmektedir. 

 
Cinsel taciz boyutunda yaşanan bu deneyimler ve toplumsal cinsiyet 

tutumlarından duyulan korkular, kadınların sosyal yaşama katılma derecelerini de 

şekillendirmektedir: “Kadın olarak uğradığım ayrımcılık var. Mesela ben kız başıma 

geldim buraya. Bu normal bir şey değil. Kız olduğum için ayrı evde kalamıyorum yurtta 

kalmak zorundayım. Oysa ben iş yapmak istiyorum özel ders vermek. Ama ayrı bir 

mekan olmadığı için veremiyorum.”  

 
Kadınlara yönelik nasıl düzenlemeler yapılması gerektiği konusunda fikirleri 

sorulduğunda ise Suriyeli kadınların sosyal yaşama katılma ve kamu hizmetlerinden 

faydalanmaları açısından da ciddi eşitsiz koşullar görüşme konuşmalarına 

yansımaktadır: 

 
“Eğitim konusunda ve çalışma imkânı yaratılması konusunda kadınlara daha fazla 

öncelik verilmeli. Kadınlar hayata katılamıyor. Suriye’de bir hayatı sosyal çevresi 

olan binlerce kadın evlere çekilmiş durumda. Kadınlar kadın doktoruna gidemiyor, 

gitse bile ne yapacak ne diyecek bilemiyor. Saf gibi olmuşlar. Burada aptallaşma 

yaşıyorlar. Ve bu giderek derinleşiyor. Ya da 15-17 yaşında hamile kadınlar var. 

Doğum kontrolü konusunda destek, bilinçlendirme ve çeşitli çalışmalar yapılmalı. 

Bazı erkekler eşlerinin üzerine kapıyı kilitliyorlar, ben Suriye’nin en berbat 

yerinde, böyle bir şey ne gördüm ne de duydum. Ama Türkiye’de böyle yapıyorlar. 
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Bir söz var çok severim: Sen bir toplumun gelişimine bakmak istiyorsan, kadının 

durumuna bak. Kadın ne düzeyde ise ülke de o düzeydedir. Çok katılıyorum.” 

 
Erkeklerin kadınlar üzerine kapı kilitlemesi, daha genel bir durum konusunda fikir 

vericidir: Kadınlar Türkiye’de güvende değil. Üstelik kadın olmalarından kaynaklı bu 

güvensizliğin üzerlerine kapı kilitlenecek kadar ciddi bir korkuya dönüşmesi, tek 

başına Suriyelilerin korkularına değil Türkiye toplumunun da erkek egemen yapıya 

teslim olmuş kesimlerinin belirleyici ağırlığına da işaret etmektedir.  

 
Mülteci politikalarındaki boşluk ve yetersizliğin kadınların evlenme, boşanma 

gibi hukuksal işlemlerine de yansıdığı ifade edilmektedir: “Suriyeli kadınlar Türkiyeli 

biri ile evlense bile eşit değil, evli türk kadın ile aynı hukuka sahip olmalı oysa. 

Boşanılsa bile hak talep edeceği bir yer yok. Bir de çocukların durumu var.” 

 
Tüm bunlara karşın Suriyeli mülteci öğrenci kadınların kendilerinden ümitli 

oldukları görülmektedir. Sosyal yaşama katılabilme ve kurumlara erişmede diğer 

kadınlara göre avantajlı durumdadır. Bu durum diğer eğitim görmeyen Suriyeli 

kadınların sorunlarını tespit etmek ve çözüm önerileri getirmek açısından önemli bir 

potansiyele de işaret etmektedir:  

 
11. kişi “Freelance olarak, gazetelere veya bazı kuruluşlara çevirmenlik 

yapmak gibi, IMBR Humanitarian, İHH derneğinde tercümanlık yaptım ara sıra. 

Tek başına burs ile geçinmiyorum. Kendimi geliştirmek istiyorum. 2012’de 17 

yaşında Türkiye’ye giriş yaptım kişiliğim aslında burada oluştu. Belediye vb. 

kurumların yaptığı etkinliklere katılıyorum. Bu etkinlikler hem başka 

yabancılar hem de Türkiyeliler ile yakınlaşmak bağ kurmak açısından çok etkili 

oluyor. Geziler düzenleniyor mesela. Kültürü tanımış oluyoruz.” 

şeklinde aktarımda bulunmaktadır. Sosyal yaşama daha fazla katılma imkanı bulan 

kişilerin, olumlu yöndeki tecrübelerinin, ilişkilenme ve tanışma isteklerini daha fazla 

pekiştirdiğini söylemek mümkündür.  
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3.1.6. Statü 

 
Statü bakımından beklentiler sorulduğunda ise bir kişinin kararsız, iki kişinin 

hiçbir statü istemediği ve geri kalanlarının gündelik hayatlarını asgari oranda 

başkalarıyla eşit ve saygın bir biçimde yürütebilmelerinin bir koşulu olarak vatandaşlık 

veya çifte vatandaşlık istediği görülmüştür. Bu durum da kalıcılıklarına belirgin bir 

işaret olarak okunabilecekken aynı zamanda içinde bulundukları koşullar karşısında 

Suriyeli kimliği ile çaresiz oldukları ve düzenlemelerin kendilerini asgari düzeyde 

korumaya yetersiz olduğunu göstermektedir. 

 
Bazı temel haklara erişmenin bir yolu olarak görüldüğünden vatandaşlık, 

göçmenler tarafından sosyal dışlanmanın bir önlemi olarak ele alınmaktadır. 

Araştırma bulgularında da rastladığımız bu durum bazı kişiler tarafından direkt olarak 

ifade edilmiştir:   

 
5. şahıs “…hukuksal koşullarımın artışı için çifte vatandaşlık isterim.” 

8. şahıs “vatandaşlık. Şu an Suriye’de vatandaşlık bilgileri, kimlik tanıtımı ile 

ilgili ciddi sorunlar var. Bir yere ait bir vatandaşlık kimlik belgesi lazım bana yani. Bu 

nedenle istiyorum. Pasaport yenilemek için her sene 1200 dolar para veriyorum 

ayrıca 300 dolar sıra için 400 dolar da yenileme işlemleri için.” 

11. şahıs “vatandaşlığı sadece seyahat edebilmek için isterim, eşit hukuk için, 

pasaport yenileme parasından kurtulmak için isterim. Bazı problemler çözülse 

istemem de.” 

12. şahıs Türkiye’den talep ettikleri statü sorulduğunda “Çifte vatandaşlık. 

Çünkü işe girebilmemiz için buna ihtiyacımız var. Yani iyi bir iş almak için.”  

13. şahıs “İkamet yetmez, seyahat edemezsin. Mülteci hukuku Avrupa’daki 

gibi değil. Çok sınırlı. Çok farklı. Çifte vatandaşlık istiyorum ben.” 

 şeklindeki cevaplar bu algılayışa örnek olarak verilebilir. 

 
Hem üçüncüye ülkeye çıkma hem de güvenlik ve istikrarın olmaması 

dolayısıyla Suriye’ye dönme konusunda önemli bir çoğunluğun isteksiz olduğu 

görülmüştür. Bu durumda zorunlu da olsa Türkiye’de kalma eğilimleri söz konusudur. 



SAMSUM / MEBREK        Vol 2.2 (2018) 

Suriyeli Mülteci Öğrencilerin Gelecek Beklentileri ve Bunu Etkileyen Faktörler 

 

69 
 

Lazkiyeli bir kişi hem üçüncü ülke hem de Suriye’ye dönme konusunda olumlu fikir 

bildirmiştir. Bu durumda sadece Türkiye’den ayrılma isteği göze çarpmaktadır. Bu 

durumun istisnai olabileceği görünmektedir. Nitekim Lazkiye, BAAS güçlerinin 

kontrolünde ve Beşşar Esad’a yoğun desteğin olduğu bir bölgedir. Kişilerin kendisi de 

“orda bir şey yok” dedikleri Lazkiye’den eğitim süreçlerini tamamlama arzusu ile 

ayrıldıkları görülmektedir.  

 
Statü talebinde ve kalıcılıklarını belirleyen etmenler içinde Esad’ın 

düşmeyeceği ve Suriye’nin bölüneceği fikri de vardır. Bu durumun istikrarı engelleyen 

bir durum olması ve Esad yönetimine karşı direniş gösteren yerlerden göç etmiş 

olmalarının Suriye’ye dönmelerine engel teşkil ettiği görülmektedir.  

 
 

3.2. Eğitim ve iletişim  

 
Görüşülen kişilerden önemli bir kısmının Suriye’de üniversite eğitimi alan 

kişilerden oluşmaktadır. Bu kişilerin ailenin eğitim durumuna ilişkin verdiği bilgilerde 

ailenin de eğitimli olduğu görülmektedir. Bu anlamda Türkiye’de eğitime devam etme 

arzusu ile ailenin eğitim geçmişi arasında pozitif bir ilişki olduğu söylenebilir. Çocuk 

sayısının kalabalık olduğu bir aile yapısından söz edilebilir olmasına rağmen tüm 

çocukların eğitim görebilmiş olması da Suriye’de eğitime erişmede ciddi zorluklar 

olmadığı yönünde okunabilir. Kişilere Suriye’de eğitime erişme olanakları ile ilgili 

sorular sorulduğunda da bu yönde cevaplar alınmıştır. Görüşülen kişilerden birinin 

70’lerden sonra değişen ülke yönetimi ile Suriye’de özellikle kadınların katılımı olmak 

üzere eğitime katılımın arttığı ifade edilmiştir. 

 
Türkiye’deki eğitime erişim ve eğitimin kalitesine ilişkin fikirleri sorulduğunda 

önemli bir çoğunluğun Suriye’deki eğitimi daha nitelikli bulduğu görülmektedir. 

Teknik imkanlar açısından daha gelişkin bulsalar da Türkiye’deki eğitimi ezbere dayalı, 

dil eğitimi konusunda zayıf, mesleklerini icra etmelerine yönelik katkı bakımından 

kötü değerlendirmişlerdir. Ancak diğer yöneltilen sorularda olduğu gibi bu soruda da 



  Vol 2.2 (2018) 

70 
 

net bir biçimde eleştiri ile başlamaktan kaçındıkları ve önemli bir çoğunluk 

değerlendirmeye “iyi” diyerek başlamışlardır. Karşılıklı sorularla bu cevabı 

gerekçelendirmeleri istendiğinde ise çok farklı sonuçlar ortaya çıktığı görülmektedir. 

Örneğin 13. Görüşmenin yapıldığı kişi:   

 
“Güzel eğitim. Hocalar iyi. Suriye’de üniversite hocası kendini devlet başkanı 

zannederdi. Ama Suriye’de eğitim daha yeterli. Bir mühendisin pratikte de 

karşılaşacağı her şeyi öğreniyor. Türkiye’de eğitim, basit ve teorik. Ezber… Yani 

biz Suriye’de komşu ülkelerimizin yaşantısını, siyasetini filan bilirdik, ben çok 

şaşırmadım mesela, ama Türkiye’de öyle değil. Bilmiyorlar, kendilerine 

kapalılar. Hiç haberleri yok komşularından. Üniversite öğrencileri ama 

Ortadoğu’daki ülkelerin durumunu bilmiyor. Türkiye gençleri, Avrupa ile daha 

ilgili. Oraya açılmayı planlıyor. Muhtemelen askeri darbelerin bu cehalette 

etkisi var. Bilmiyorum. Suriye’de hangi diller konuşuluyor diye soruluyor 

mesela.” 

 
Bu aktarımda Türkiye’deki eğitimli genç kesim hakkında da yorum yapılarak eğitime 

ilişkin negatif değerlendirme görülmektedir.  

 
Bir başka örnek ise, “Türkiye’de okullar iyi ama hocaların muamelesi kötü, 

eğitimin biçimi kötü, ezber.” şeklindedir. 

 
 Bir diğer aktarım ise “Eğitimde laboratuvar vs. konusunda Türkiye daha iyi 

durumda. Ama bilimsel eğitim Suriye’de daha iyiydi, Yani inşaat, mühendislik gibi 

bölümlerden mezun olduğunda mesela ne yapacağını biliyorsun.” şeklindedir. Bu 

aktarımlar eleştirmeye çekingen davrandıklarının da bir göstergesidir.  

 
Türkiye’deki eğitim kalitesi sorusu bağımsız bir soru olarak sorulduğunda ise 

“vasat”, “normal” ve “iyi” olarak değerlendiren azınlığın, bunu maddi kaynakların ve 

hocaların “mütevazi” tutumuna dayandırarak olumladıkları görülmektedir. Ancak 

Suriye’deki eğitim sistemindeki dil öğrenimine verilen önemin burada da beklendiği 

görülmektedir: 
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“Bir de buradan farklı olarak dil öğrenimine çok önem veriliyor üniversitede. 

Mesela her öğretim düzeyinde Arapça eğitim olsa da ilkokul düzeyinde ve ortaokul 

düzeyinde Fransızca dil eğitimi var. Üniversitede İngilizce ağırlıklı olarak veriliyor ama 

buradaki gibi değil. Buranın üniversitedeki İngilizce eğitimi, bizim ortaokuldaki temel 

Fransızca eğitimimize benziyor.” 

 
Eğitim ortamında da ilişkilerinin genelde kötü olduğu veya hiç iletişimlerinin 

olmadığı aktarılmaktadır. Suriyeli öğrenciler bu konuda da dil probleminin belirleyici 

olduğunu ifade etmektedir. Irkçı ve ayrımcı tutumlara üniversite ortamında da 

rastladıklarını, bu durumun başarılarına da etki ettiğini düşünmektedirler: “Bazı 

Türkiyeliler iyi yani normal davranıyor, normal iyi derken, bir tavırları da yok, ilişki de 

kurmuyorlar. Ama bazıları gerçekten Suriyelileri sevmiyorlar, bunda da dil birinci 

problem.” İlişkilerin kurulamamasına ilişkin bir diğer tespit ise, Suriyelilerin ilişki 

kurmakta geri durdukları yönündedir. Bunun sebebi ise korku olarak ifade 

edilmektedir: “Suriyelilerde korku var. İlişki yok.” 

 
Eğitim değerlendirmelerinde açığa çıkan bir diğer husus ise üçüncü ülkeye 

çıkmak istemeleridir. Üçüncü ülkeye eğitimin daha iyi olduğu düşüncesiyle çıkılmak 

istendiği ve daha fazla hak elde edebilecekleri inancı taşındığı görülmektedir: 

 
“Burada yüksek lisans yapar isem herkes gibi kpss ye girmek zorunda 

kalırım. Ve 85 ile atanamayan bir sürü insan tanıyorum, duyuyorum. 

Yani Avrupa’da master yapmam şart. Türkiye dışında yüksek lisans 

yapar isem bence burada kendi alanımda iş bulabilirim. Ama yine de 

tercihim, Avrupa.” 

 
Bu ifadeden de anlaşılacağı üzere, Türkiye’nin kendi içindeki işleyiş de eğitimi 

Türkiye’de sürdürmek konusunda olumsuz bir kanı oluşturmakta, gelecek 

beklentilerini şekillendiren bir unsur olmaktadır.  
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Görüşmelerde dil problemine vurgu yapılmasının yanı sıra üniversite eğitimi 

için alınması gereken Türkçe dil yeterliliği eğitiminin kendileri tarafından karşılandığı 

ve bu eğitimin pahalı olduğu anlaşılmaktadır: “Bir de Türkiye’de Türkçe eğitimi çok 

pahalı. Kendilerinin bunu karşılaması gerekir. Sonuçta birlikte bir süre bile olsa dilini 

anlayarak yaşaman geçinmen gereken bir kitle gelmiş. Ben bir kur için 1200 Euro 

verdim Kocaeli ilinde. Başka illerde başka tarifeler var.” 

 
Suriye’de üniversite eğitiminin alan ayrımı olmaksızın beş yıllık olması 

Türkiye’deki üniversiteler ile uyum konusunda sorun oluşturmaktadır. Dördüncü 

seneye kadar Suriye’de okumuş bir kişinin Türkiye’de eğitime sıfırdan başlamak 

zorunda kaldığı anlaşılmaktadır:  

“Suriye’den gelen herkes burada yıl kaybetti. Eğitimini durdurup 

çalışmak zorunda kaldı. Bir de tüm eğitim Suriye’de 5 yıllık. Burada 

dört. Dört sene okumuş olsan bile baştan başlatıyorlar filan. Ben 

üniversiteye ilk girenlerdenim, Suriyeliler arasında. Önceden sınav 

yoktu. Sınavsız girdim. Şimdi öyle değil. Her üniversitenin ayrı sınavı 

var. Her sınav ücreti ayrı, Kocaeli mesela 200 lira. İstanbul daha da 

fazla. Kazanmak da daha zor.” 

 
Bu aktarımdan açığa çıkan bir başka konu da Suriyeli mülteci öğrencilerin 

başlangıçta belge beyanına dayanarak üniversiteye sınavsız girmesi uygulamasının 

değiştiğinden Türkiye halkının habersiz olduğudur. Bu açıdan hem eğitimin 

uyumlaştırılması, hem dil eğitimi desteği hem de Suriyeliler ve Türkiyelilerin uygulama 

ve düzenlemelerden haberdar olabildikleri bir koordinasyonun eksikliği göze 

çarpmaktadır.  

 
 

3.3. Gelecek Beklentisi  

 
Geleceğe ilişkin beklenti bireylerin, geçmişten bu güne değin deneyimlerine 

dayanarak ileriye dönük kaygı ve endişeleri ile umutlarını ifade eden bilişsel haritadır. 

Göç eden bireylerin savaş ortamında deneyimledikleri olayların etkisiyle geleceğe dair 

umutsuz ve belirsizlik içinde olmaları bir noktaya kadar olasıdır. Ancak bu durum 
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sadece geçmiş deneyimlerle değil içine dahil olunan ortam ile de ilgilidir. Ortama bağlı 

olarak bir yeniden başlama olanağı olarak da görülebilir. Nitekim göç eden insanlar 

daha iyi bir gelecek hayali ile göç etmektedirler. Elbette ki bu savaşın olumsuz 

etkilerinin hafifletildiği yeni koşullar ile mümkün olabilir. Bu noktada yasal statü, 

mülteci statüsü, ikamet izni gibi statülere sahip göçmenlerin gelecek beklentilerinin 

daha olumlu olabilmekte, diğerlerinin daha stresli ve belirsizlik içinde oldukları 

gözlenebilmektedir. Bu bağlamda Türkiye şartlarındaki statülerinin “misafirlik” 

pozisyonunu geçemeyen Suriyelilerin gelecek beklentilerinin bu durumdan olumsuz 

anlamda etkilenebilecekleri göz önünde bulundurulmalıdır (Apak, 2015: 127). 

 
Bu noktada öğrencilerin “öğrenci ikamet izni” alabilmesinden kaynaklı olarak 

statü dışındaki diğer şartların, gelecek beklentilerini şekillendirmede önemli etkenler 

olabileceği düşünülmüştür. Statü tartışmasının dışına taşan meseleleri görünür 

kılmakta, sosyal ortamları kıyaslama bakımından daha fazla olanağı olan öğrenim 

görmüş ve görmekte olan Suriyeliler bu nedenle ayrıca önemlidir. Ancak bu durumda 

da Türkiye’nin göç rejiminin ve göçe ilişkin ortaya koyduğu siyasaların etkili olduğunu 

söylemek gerekmektedir. Nitekim öğrenci ikamet izni ile Türkiye’de bulunan 

Suriyeliler kendi durumlarını geri kalan Suriyelilere görece daha iyi 

değerlendirmektedir. 

 
Yapılan görüşmelerde kişilerin tümünün Suriye’nin geleceği konusunda 

umutsuz olduğu görülmektedir. Sadece bir kişi, az derecede umutlu olduğunu dile 

getirmiştir. Ancak yapılan görüşmelerden yarısından çoğunun kişinin kendileri ilgili 

gelecek beklentilerinin olumlu olduğu, bazılarının ise Türkiye’de kalırsa kendisiyle ilgili 

olumsuz ama Avrupa’ya giderse olumlu bir gelecek beklentisine sahip olduğu 

görülmektedir.  

 
Gelecek beklentileri değerlendirildiğinde, geleceğe yönelik belirsizliğin Türkiye 

koşulları içinden değerlendirildiği gözlenmiştir. Dil ve ayrımcılığın başarı durumlarını 

belirlemede etkili olduğunu çoğu öğrenci vurgulamıştır: “Suriye'de daha başarılıydım. 

Burada başarılı değilim. Dil ve ayrımcılık çok etkili.” 
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SONUÇ 

Bu araştırmada Suriyeli mülteci öğrencilerin gelecek beklentisine ilişkin bir 

saptamaya yapmaya çalışılmıştır. Ancak araştırma, bu beklentileri şekillendiren 

koşullar ve kişilerin kalıcılıkları konusunda da çeşitli sonuçlara ulaşılmasını 

sağlamaktadır. Ayrıca görüşülen kişiler, sorulara sadece kendinden yola çıkarak cevap 

vermemişlerdir. Dolayısıyla kendilerinin tüm Suriyelileri kapsayan, bir grup olarak 

belli bir gelecek fikrine sahip oldukları görülmektedir. Nitekim sadece kendilerini 

hedef alan sorulara dahi tüm mülteci Suriyelileri katarak cevap verme eğilimi 

ağırlıklıdır. Bu durumda öğrenci olmayan mültecilerin yaşadıkları koşulların da 

kendilerinin gelecek beklentilerini şekillendirmede önemli bir faktör olduğu sonucu 

çıkmaktadır.  

 
Yoğun ayrımcılık vurgusu, üniversite içinde ve dışında yapılmıştır. Sosyal 

dışlanmanın bir boyutu olan bu durum Suriyelileri kendi grubu içinde kalmaya ve 

uyum sürecinin de sorunlu olduğuna işaret etmektedir. Çünkü yapılan görüşmelerden 

çıkan sonuç Suriyeli mülteci öğrencilerin yıllardır Türkiye’de olmasına karşın ilişki 

kuramadıkları yönündedir. Ayrımcılığın hem iş hem de cinsiyet anlamında yaşandığını, 

kadınların aktarımlarından da anlaşılacağı üzere kadınların daha fazla sosyal 

ortamlardan çekilerek evlere kapanmasını tetiklediği sonucuna da ulaşılmaktadır. 

 
Suriyeli mültecilerin de çoğunun sıkça vurguladığı gibi, Suriyelilerin ülkenin 

resmi dilini konuşamıyor ve karşılaştıkları sıkıntılarda nereye, nasıl başvuracaklarını 

bilemiyor olması temel bir sıkıntı olarak karşımıza çıkmaktadır. Dil sorunu, kamu 

hizmetlerine erişimi kısıtladığı gibi sosyal uyumu da güçleştirmektedir.  

 
 Suriye açısından umutlu bir gelecek öngörüsüne sahip olmayan öğrencilerin 

çoğunun zorunlu da olsa Türkiye’de kalacakları saptanmaktadır. Nitekim 

görüşmelerden şahısların Türkiye dışında başka bir alternatif göremedikleri sonucuna 

ulaşılmaktadır.  
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Kendileri ile ilgili umudu olan genç ve eğitimli bu kitlenin, hızla entegrasyonu 

açısından sosyal ve politik haklar çerçevesinin genişletilmesi, tutarlı bir politika 

izlenilmesine ihtiyaç olduğu görülmektedir. Nitekim entegrasyon için, hazır oldukları 

ve bu bağlamda çaba içinde oldukları kendilerinin yaptığı önerilerde görülmektedir. 

Topluma kendilerini anlatma ihtiyacı içinde olduklarına yönelik öneriler 

getirmişlerdir. Görüşmeler, hem Türkiyeliler hem de Suriyeliler açısından hala geç 

kalınmadığı ve kalıcılıkları da göz önünde bulundurulduğunda uzun erimli bir süreçle 

yüz yüze olunduğu gerçeğini yansıtmaktadır. 

 
Bu süreç, kendilerinin bireysel çabalarına ve içine dahil oldukları toplum 

bireylerinin inisiyatifine bırakılamayacak kadar hassaslaşmış görünmektedir. Önemli 

bir kısmının gelecekle ilgili umutlu olduğu söylenebilecek Suriyeli mülteci öğrenci 

kesiminin Müslümanlık vurgusu yaptığı ve dini aidiyetler üzerinden ortaklaşma aradığı 

ancak bu arayışlarının karşılıksız kaldığı ve ümit kırıcı sonuçlandığı gözlenmektedir. 

Tam da bu nedenle kültürel benzeşiklik ve bir ortaklaşma unsuru olarak birçok alanda 

vurgulanan din faktörünün umulduğu yönde bir işlevi olmadığı da ulaşılabilecek 

sonuçlardan biridir. 

 
Sonuç olarak özetlemek gerekirse, Suriyeli mülteci öğrenciler gelecekle ilgili 

olumlu beklentiler taşısalar da bu umutlarının gerçekleşme olasılıklarını içinde 

bulundukları sosyal ve politik ortamdan bağımsız değerlendirmemektedirler. Bu 

noktada mevzuatın ve sosyal dışlanmaya kaynaklık eden sorunların güncel olarak ele 

alınması gerekliliği açığa çıkmıştır. 
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