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Ülkemizin yaygın sorunlarını tespite yönelik anketlerde ekonomik sorunlar, hayat pahalılığı,
işsizlik, terör, kurumlara güvensizlik geleneksel olarak açık ara ön sıraları paylaşır. Yolsuzluk ve çevre
gibi can alıcı konular zaman zaman orta sıralara yükselir ancak hiçbir zaman önde yer almaz.
Vatandaşların sorun olarak görmediği diğer bir olgu da ’göçmenlik’, ‘mültecilik/sığınmacılık’,
‘geçici koruma atındaki kişiler’ şeklinde ifade edilen, dışarıdan Türkiye’ye yönelen düzensiz ve kitlesel
insan akınıydı. Bu aslında birçok nedenle şaşırtıcı değildi. Türkiye asırlardır, göçmenler ya da mülteciler,
yeni yurt arayan insanlar için bir varış istasyonu veya ara duraktır. Köklerimiz Türkistan’da,
Kafkaslarda, Balkanlarda, Ege Adaları’nda, Kuzey Afrika’da ve Arap Yarımadası’nda bulunduğundan
yüzyıllar içinde Anadolu’ya değişik coğrafyalardan ve ülkelerden milyonlarca insan göç etti. O yıllarda,
günümüzün ‘düzensiz göçmen’, ‘yasadışı-kaçak göçmen’, ‘mülteci-sığınmacı’ ve ‘vatansız’ terimleriyle
etiketlenmeyen zor durumda kalmış insanlar bu toprakları yurt ve vatan edindiler, yerleştiler, vatandaş
oldular, iş kurdular, hatta devlet kurumlarında en üst görevlere yükseldiler.
Beşerî coğrafyasında bu tür bir özelliği taşıyan Tük insanı, geçmişten beri yerinden edilmişlere ve
göçmenlere kucak açıcı ve kapsayıcıdır. Bu nedenle kültürümüzde “72 millete ayrım yapmadan aynı
gözle bakmak” ayırt edici bir değerdir. Ayrıca bizim kültürümüz, komşunun evinde yangın varsa kendi
kapımızın ve penceremizin sıkı sıkı kapatılmasını ve yangında kalanların ölmesine göz yumulmasını
hoş görmez, aksine alevlerin içindekileri kurtarmayı öğretir.
O zaman göçmenler ve mülteciler şimdilerde neden sorun olarak görülmeye başlandı?
Gerçekte bugün sorun olarak görülenlerin yüz binlercesi yıllardır ülkemizdeler. Çok düşük
ücretlerle evlerde yaşlılarımıza ve hastalarımıza bakıyorlar, çöplerimizi topluyorlar, hamallık
yapıyorlar, tarlalarda, inşaatlarda ve ağır işlerde çalışıyorlar. Çoğunluğunun hiçbir sosyal güvencesi
yok. İşverenler sigorta primi ödememek, düşük maaş vermek, yasal izin hakkı tanımamak ve uzun mesai
yaptırmak gibi sebepler yüzünden kayıt dışı istihdama yöneliyorlar. Örneğin Uluslararası Çalışma
Örgütü’nün raporuna göre Suriyelilerin yaklaşık yüzde 97'si kayıt dışı çalıştırılıyor.
Göçmenlerin ve mültecilerin şimdilerde neden sorun olarak görüldüğü sorusunun yanıtının bir
bölümü Suriye iç savaşının yarattığı büyük boyutlu mülteci akınında bulunuyor. Sayının kısa sürede
dört milyona yaklaşması başlı başına bir faktör. Düzensiz göçmenleri de eklersek beş milyondan fazla
insan Türkiye’de bulunuyor.
Türkiye coğrafi konumu itibariyle mülteci akınından ve düzensiz göçten herhangi bir ülkeden
daha fazla etkileniyor. Soğuk Savaş sonrasının sorunlu/istikrarsız bölgeleri olan Orta Doğu, Kuzey
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Afrika, Orta Asya, Kafkaslar ve Balkanlar arasında yer almak göç hareketleri açısından başlı başına bir
olumsuzluk. Türkiye’nin etrafında, devlet yönetiminin zayıf olduğu, istikrarsızlık sarmalında yaşayan
ülkeler bulunuyor. Nitekim kendi ülkeleri içinde mülteci durumuna düşenler, ülkeleri dışında kaçmak
zorunda kalanlar ve vatansızlar dâhil dünyada 84 milyon insan zorla yerlerinden edilmiş durumda. Bu
sayının çoğunluğu Orta Doğu, Afrika ve Güney Asya ülkelerinden. Mültecilerin yüzde 75 civarındaki
bölümü kriz içindeki ülkelerin komşularında bulunuyor.
Bu noktada şunu da belirtmek gerekiyor. Kriz bölgesine komşu ve yakın olmak her ülkeyi aynı
şekilde etkilemiyor. Örneğin Basra Körfezi’nin Arap ülkeleri de Suriye ve Irak’a çok uzak değiller ancak
yok denecek kadar az mülteciye ev sahipliği yapıyorlar. Mültecileri uzakta tutmayı amaçlıyorlar. Bunun
için de kriz bölgelerindeki vekillerine ve diğer komşu ülkelere finansal yardım da yapıyorlar.
Türkiye’de göçmenlerin ve Suriyeli mültecilerin sayısının fazlalığında, sınırların demografik
geçirgenliği ve coğrafi özellikler itibariyle fiziki kontrol zorluklarına ilaveten halen eksikleri olan sınır
güvenlik sisteminin etkisi de söz konusu.
Daha ötesinde Suriye krizinin başından beri uygulanan dış politikanın önemli etkisi var. Türkiye
Esad yönetimini değiştirmeyi ve Müslüman Kardeşler kontrolündeki muhalefetin devleti ele geçirmesini
amaçlayan eylemlere girdikçe, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) şemsiyesi altında bulunan ve ılımlılardan
radikallere geniş bir yelpazede sıralanan muhalif grupların hamiliğini yaptıkça mülteci sayısı da arttı.
Türkiye’de krizin 2011-2013 arası döneminde, Suriyeli mülteci sayısı arttıkça BM, NATO veya ABD
liderliğinde uluslararası bir gücün müdahale edeceği ve bu tür müdahalenin Türkiye’nin rolünü ve etki
alanını genişletmek için fırsat yaratacağına inanan resmi ve sivil bir yaklaşım da vardı. Bu yaklaşım
Türkiye’nin Suriye politikasında da yer buldu ve sorun biraz daha büyüdü.
Rusya krizin başından itibaren Esad yönetimine siyasi, diplomatik ve ekonomik destek verirken
2015 Ekim ayından itibaren hava kuvvetleri ve özel birlikleri ile Suriye ordusunu desteklemeye ve
muhaliflere karşı operasyon icra etmeye başladı. Esad yönetimi ülkenin batısında ve güneyinde kontrol
sağlamayı müteakip kuzeye doğru ilerlerken Halep ve İdlib’in yerleşim birimlerindeki muhalifler
gruplar geri çekildi ve bölgede yaşayan siviller Türkiye’ye akın etti.
Türkiye’de kısa sürede 3 milyon sınırına dayanan Suriyelilerin yüz binlercesi Türkiye topraklarını
kullanıp karadan ve denizden Avrupa ülkelerine geçmeye başladı, Avrupa ağır bir krizle yüz yüze kaldı
ve Türkiye-AB ilişkileri gerginleşerek odak noktası Suriyeli insanların olduğu, bir tür tehdit-pazarlıkpopülizm etkileşimi ortaya çıktı. Mülteci krizinin Avrupa ve Türkiye için kritik etkisini gören Rusya,
2015 sonrası operasyonları ile insan akınını derinleştirmeyi AB ve Türkiye’ye karşı bir koz ve iki tarafın
ilişkilerini bozmak için stratejik bir araç olarak kullanmaya başladı. Dolayısıyla milyonların yaşamsal
sorunları el birliği ile araçsallaştırıldı.
Günümüzde Suriyelilerin ve düzensiz göçmenlerin toplamı beş milyon civarında. Bu miktar
ülkemiz nüfusunun yüzde 6-7’sine karşılık geliyor. Nüfusunun yüzde 13’ü mülteci olan Ürdün ve yüzde
25’i mülteci olan Lübnan ile karşılaştırıldığında medyada ve siyasilerin dilinde abartıldığı gibi bir tablo
ortaya çıkmıyor. Mülteciliği sorun haline getiren asıl faktör Türkiye’de siyasetin ve toplumun
kutuplaşmış yapısı, göçmenlik ve mültecilik olgusunun siyasetçiler tarafından siyasi kazanç
beklentisiyle ve oy hesapları ile istismar edilmesidir. Bunlara ilaveten, yaygın bir sorumluluk olarak,
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düşük ücretle çalıştırmanın sürekliliği ve meşrutiyeti için zihinsel altyapının oluşturması hesabının da
dikkate almak gerekir.
Mültecilik gibi bir insani bir dramın istismara hazır hale getirilmesi için tehdit ve tehlike şeklinde
tanımlanması ve bu tanımlamanın kamuoyuna kabul ettirilmesi ön koşuldur. Bu noktada popülist
siyasetçilerin ve yetkililerin dikkatsiz veya kasıtlı söylemlerinin medya kanalları ve kanaat
önderleri/akademisyenlerle topluma iletilmesi gerekir. Çoğunlukla yaşamdaki gerçekliğin aksine bir
algısal gerçeklik yaratılır. Bu şekilde işleyen süreçler sonunda abartılı sayıların ülkemizde araştırılmadan
karşılık bulması, konumuz kapsamında ise her yabancının kaçak göçmen ve mülteci olarak düşünülmesi
mümkün oluyor.
Göçmenlik ve mülteciliğin tehdit ve tehlike olarak algılanmasında en çok mülteci veren ülkelerin
terör örgütleri, yabancı teröristler ve cihatçılar ile anılması da önemli bir faktör. Özellikle Suriye’de
2011’den beri karşılıklı şiddetin her türlüsünün, katliamların, tecavüzlerin, yıkım, yağma ve talanın
zihinlerde oluşturduğu imaj son derece korkutucu. Taliban, IŞİD ve PKK gibi yapıların mülteci
kamplarından önemli ölçüde eleman temin etmesi de olumsuz algılara katkı yapıyor. Medyadaki
söylemlerde dikkatsiz bir şekilde Orta Doğu ‘bataklık’ olarak tanımlandıkça, Türkiye’de geçici
kampların bulunduğu ve mülteci nüfusunun yoğun olduğu iller Pakistan’ın ‘Peşaver bölgesiyle
nitelendirildikçe kırılgan etnik ve mezhepsel fay hatlarının etkisiyle tehdit algısının inşası kolaylaşıyor.
Mültecileri abartılı bir sorun olarak görmeye neden olan bir faktör de Suriyelilerin Türkiye’deki
hakları ve aldıkları yardımlarla ilgili yanlış ve eksik bilgilerdir. Yaygın olarak inanılan yanlışlardan
bazıları; Suriyelilerin devletten düzenli maaş aldığı, iş yeri çalıştıranların vergi ödemediği, ikametlerinde
elektrik ve su faturasından muaf oldukları, TOKİ evlerinde bedava oturdukları, hastanede sıra
beklemedikleri, üniversitelere ücretsiz kayıt yaptırdıkları, Suriyelerin tamamının vatandaşlık alacağı ve
seçimlerde oy kullanacağı gibi çarpıtılarak ve kasıtlı yapılan bilgilenmelerdir. Halkımızın önemli bir
bölümü, Suriyelilerin ana gelir kaynağının devlet yardımı olduğunu düşünüyor. Suriyeliler için
harcanan bütçe sağlıklı tutulmadığı ve şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmadığı için 30 milyar TRY
ile 80 milyar Dolar gibi birbirinden çok farklı ve abartılı rakamlar karşılık buluyor. Oysa Suriyelilere
yardımın önemli kısmı AB yardımları başta olmak üzere uluslararası fonlardan yapılıyor.
Düzensiz göçmenlerin ve mültecilerin suça daha fazla bulaştıkları, sıklıkla tecavüz vakalarının
yaşandığı söylemleri de bu aşamada abartılı, ‘cımbızla seçilmiş’ haberlerden oluşuyor. Ulusal ve
uluslararası bilimsel çalışmalar abartılı rakamları desteklemiyor. Türk insanları arasında artan işsizlik
oranlarında ise mültecilikten ziyade salgın gibi diğer faktörler çok daha etkili. Ancak popülizm ve
rantiyeci kültür mültecileri ‘günah keçisi’ olarak kullanıyor. Bu derece yanlış bilgilenmelerin geri
planında siyasetin kutuplaşmış yapısı, devlet kurumlarına güvensizlik, popülist siyaset ve
toplumumuzda yaygınlaşan özellikle sosyal medya paylaşımlarına araştırmadan inanma kültürü etkili.
Türkiye’de göçmen

ve mültecileri

tehdit görmekle ilgili

gelinen

aşamadaki

durum

düşündürücüdür. Türk halkı Avrupa ile etkileşiminde ‘diğeri’ görülmeye, ‘ötekileştirilmeye’ ve yabancı
düşmanlığına maruz kalmış, mağdur olmuştur. Ötekileştirilmiş toplum olarak Suriyelileri ve diğerlerini
ötekileştirmekten kaçınmak ve popülist/kutuplaştırıcı siyasetçinin kendi grupsal kimliğini inşa ederken
kullandığı ‘Biz- Onlar’ ikilemine mahkûm olmamak için özgür vicdanımıza, hür fikrimize ve
yönlendirilmemiş irfanımıza başvurmamız gerekiyor.
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Bir sonraki yazıda Türkiye’nin mülteci politikasını ve alınabilecek önlemleri tartışmak üzere……

Bu belgede yer alan hususların tüm sorumluluğu yazarlara ait olup MSE’ve üyelerini bağlamaz.
Bu belgenin her hakkı, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu esasları çerçevesinde MSE’ye
aittir.
Alıntılarda http://merkezstrateji.com/ uzantısının verilmesi, belgenin tamamına ulaşılabilmesi
için zorunlu tutulmuştur.
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