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ÖZET 

 Suriye’de başlayan iç karışıklık, ulusal ve küresel birçok aktörün de dâhil olmasıyla 
yıllarca devam eden bir savaşa dönüşmüş, sayısız insanın ölümüne, milyonlarca insanın başka 
ülkelere sığınmasına sebep olmuştur. Suriyeliler, dünyanın en büyük mülteci grubunu 
oluştururken, 3,6 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapan Türkiye, dünyada en fazla mülteci 
barındıran ülke konumuna gelmiştir. Gündelik söylemde sıklıkla yer bulan Suriyeliler, ülkeye 
kabullerinden, görünür olmalarına, barınma, sağlık, eğitim, istihdam gibi temas noktalarında 
maruz kaldıkları ayrımcı tutumlar ve sahip oldukları düşünülen ayrıcalıklara kadar geniş bir 
yelpazede ele alınmaktadır. Araştırmanın amacı, yerli halk ve Suriyelilerin birlikte yaşama 
deneyimlerini, Bauman, Simmel ve Schütz başta olmak üzere birçok düşünürün ‘yabancı’ 
kavramı üzerinden tartışmaktır. Araştırmada, yerli halk ve Suriyeliler arasında gelişen ilişkilere 
dâhil olan karışmaktan korkma ve günah keçisi arama gibi örüntüler de ele alınmıştır. 
Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan etnografik yaklaşım tercih edilmiş ve 
Mersin’in 20 mahallesinde, 40 kişiyle (20 Suriyeli ve 20 yerli halk) derinlemesine görüşmeler 
gerçekleştirilmiştir. Suriyeliler ve yerli halk arasındaki her karşılaşma, etkileşimi sağlayan 
eşiklere sahip olduğu kadar, dil, ibadet biçimi, yaşam tarzı, beden sunumu ve kültürel değerler 
üzerinden tanımlanan farklılıklarla kurulan hayali duvarları ve sınırları da içermektedir. 
Suriyelilerin gündelik yaşamda görünür olmalarıyla birlikte, yerli halkın kamu hizmetleri ve 
güvenlik konusunda duydukları endişelerin yanında, Suriyelilerin yaşadıkları savaş, yerli halkın 
Suriyeliler konusunda merhamet ile önyargı arasında ikileme düşmesine yol açmaktadır. 
İçeriyle dışarı arasında duvar örülmesiyle sonuçlanan etkileşimin azalması durumu ise, birbirini 
tanıyabilme olasılığını yok ederek, mitlerin, dedikoduların ve kehanetlerin dolaşıma 
sokulmasına yol açabilmektedir. Gündelik yaşam içinde sıklıkla karşılaşan Suriyeliler ve yerli 
halkın, Sennet’in de ifade ettiği gibi ‘karışan ama kaynaşmayan’ ve katılımcıların birçoğunun 
vurguladığı şekilde ‘çoğu zaman bir baş selamını geçmeyen’ bir ilişki içinde oldukları 
söylenebilir.  

Anahtar kelimeler: Suriyeli mülteciler, yerli halk, yabancı, temas noktası, ötekiler.  

Danışman: Doç. Dr. Neriman AÇIKALIN, Sosyoloji Anabilim Dalı, Mersin Üniversitesi, Mersin.  
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ABSTRACT 

 The turmoil erupted in Syria has turned into an ongoing war due to the interference of 
several national and global actors. Besides, it has also caused numerous of deaths while millions 
of people seek shelter in other countries. As the Syrians constitute the largest refugee 
community in the world, Turkey has appeared to be the top refugee hosting country with 3,6 
million Syrians living in the country. Frequently discussed in everyday conversations, the 
Syrians are also studied in a wide range of fields including their admission to the country, 
discriminatory attitudes they encounter such as in housing, health, education and employment 
along with the alleged privileges they have. Based on the discussions towards "strangerhood" 
raised by many scholars spearheaded by Bauman, Simmel and Schütz, the study intends to focus 
on the experiences of locals and Syrians living together, regarding the fears of establishing close 
relations and the tendencies to scapegoat. The study has adopted the ethnographic approach, 
which is one of the qualitative research methods and conducted in-depth interviews with 40 
people (20 Syrians and 20 locals) in 20 neighbourhoods of the Mersin district in Turkey. While 
each encounter between Syrians and the local people has some thresholds providing the 
interaction, they also contain imaginary walls and borders established upon the differences 
defined on the basis of language, religious rituals, lifestyles and cultural values. As Syrians are 
more visible in daily life, the local people raise concerns regarding the quality of public services 
and security while at the same time find themselves in a dilemma between the feelings of 
compassion and prejudice towards Syrians who have experienced a war. The decreasing 
interaction between inside and the outside reduces the chances to get to know each other and 
increases the negative myths, rumours and delusions.  Syrians and the local people are in a 
relationship which could be described by Sennet's words of "interaction without integration"  or 
what many interviewees say as "nothing more than nodding at each other". 

Keywords: Syrian refugees, local people, stranger, contact zone, others.  

Advisor: Assoc. Prof. Dr. Neriman AÇIKALIN, Department of Sociology, Mersin University, 
Mersin.  

 

 

 

 

 

v 



TEŞEKKÜR 

Suriyeliler ile yerli halk arasındaki etkileşime odaklandığım bu çalışmada, yardımlarını 
esirgemeyen danışman hocam Doç. Dr. Neriman AÇIKALIN’a, destekleriyle her zaman yanımda 
hissettiğim hocam Prof. Dr. Ayşe AZMAN’a, komite üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Sevim ODABAŞ’a, Dr. 
Öğr. Üyesi Günnur ERTONG ATTAR’a ve Doç. Dr. Fuat GÜLLÜPINAR’a sonsuz minnetlerimi 
sunarım.  

Çalışmayı sahiplenerek, görüşmeleri titizlikle tercüme eden Sosyoloji Bölümü öğrencileri, Yaşar 
KOCA’ya ve Ghaid Fahed NASSİF’e, çalışmamdaki destekleri için değerli arkadaşlarım Nevin 
UZEL’e ve Emre KÜÇÜKKAYA’ya sevgilerimi sunarım.  

8-12 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilen Göç Araştırmaları Güz Okulu’nda, çalışmamla 
yakından ilgilenen ve değerli fikirlerini benimle paylaşan, Göç Araştırmaları Derneği’nden 
hocalarıma çok teşekkür ederim.  

Araştırma sürecinde hikâyelerini paylaşan, evlerinde veya iş yerlerinde konuk eden, sorularıma 
içtenlikle cevap veren katılımcılara ve bazı katılımcılara ulaşmamda yardımcı olan 
arkadaşlarıma destekleri ve ilgileri için sevgilerimi sunarım.  

Hayatımın her evresinde desteklerini hissettiğim babaannem Ceyhan ÇATAK’a, dedem Ali 
Haydar ÇATAK’a, annem Sibel ÇATAK’a, babam Bayram ÇATAK’a ve amcam Çetin ÇATAK’a her 
şey için çok teşekkür ederim.  

 

 Bu çalışmanın gerçekleşmesinde maddi imkân sağlayan Mersin Üniversitesi Bilimsel Araştırma 
Projeleri (BAP) birimine katkılarından dolayı teşekkür ederim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vi 



İÇİNDEKİLER 

Sayfa  
İÇ KAPAK i 
ONAY  ii 
ETİK BEYAN iii 
ÖZET  iv 
ABSTRACT v 
TEŞEKKÜR vi 
İÇİNDEKİLER vii 
TABLOLAR DİZİNİ ix 
KISALTMALAR ve SİMGELER x 
1. GİRİŞ 1 
2. LİTERATÜR ANALİZİ 6 
3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 11 
4. KAVRAMSAL ve KURAMSAL ÇERÇEVE 16 
4.1. YANI BAŞINDAKİ YABANCI 16 
4.1.1. Yerli Halkın Yabancılarla Karşılaşması 16 
4.1.2. ‘Yeni Gelenlerin’ Yabancılık Deneyimleri 25 
5. BULGULAR ve TARTIŞMA 32 
5.1. SURİYE’DE SAVAŞ 32 
5.1.1. Suriyelilerin Savaş Deneyimleri 33 
5.1.2. ‘Savaşa Üzülüyoruz ama Gelmeleri de Sorun Oldu’ 36 
5.2. GÖÇ ETMEK ve MÜLTECİ OLMAK 38 
5.2.1. ‘Suriye’den Çıkmazdım ama Çocuklar…’ 40 
5.2.2. Göç Süreci ve Göç Yollarında Yaşananlar 41 
5.2.3. Göç Etmeyenler: Suriye’de Kalan Tanıdıklar 44 
5.3. GÖÇ SİSTEMLERİ TEORİSİ ve TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİLER 46 
5.3.1. Suriyelilerin Türkiye’yi Seçme Sebepleri 46 
5.3.2. ‘Elin Memleketinde Tavuk Olacağına, Kendi Köyünde Horoz Ol’ 49 
5.3.3. ‘Memleketimizin Kokusu Gibi’: Suriyelilerin Mersin’i Seçme Sebepleri 52 
5.3.4. Suriyeliler ile Birlikte Mersin’de Yaşanan Değişimler 54 
5.3.5. Diken Üstünde Bir Yaşam: Suriyelilerin Karşılaştıkları Sorunlar 59 
5.3.6. Suriyelilerin Sebep Olduğu Düşünülen Sorunlar 63 
5.4. TEMAS NOKTALARINDA GELİŞEN İLİŞKİLER: ‘KARIŞMA KORKUSU’ ve GÜNAH  
KEÇİSİ İLAN ETME 66 
5.4.1. ‘Çoğu Yerde İş Gücü Suriyeliye Geçiyor’ 72 
5.4.2. ‘Suriyelilere Ev Vermiyorlar’ 76 
5.4.3. ‘Suriyelilere Hastanelerde Ayrımcılık Yapılmıyor, Öncelik Tanınıyor’ 82 
5.4.4. Suriyeli Çocukların Eğitime Erişimleri 86 
5.4.5. Alışveriş Pratikleri Üzerinden Kurulan İlişkiler 93 
5.4.6. Suriyelilere Yapılan Yardımlar 96 
5.4.7. Türkiyeliler ve Suriyeliler Arasındaki Evliliklere Yönelik Düşünceler 101 
5.5. YABANCININ TANIMLANMASI: TEMAS NOKTALARINDA KURULAN SURİYELİ ve  
TÜRKİYELİ 104 
5.5.1. Farklılıklar Üzerinden Kurulan Suriyeli ve Türkiyeli 104 
5.5.2. Farklılıkları da Barındıran Benzerlikler 113 
5.5.3. Yabancının Bedenini Okumak: ‘Simasından Bellidir’ 115 
5.5.4. ‘Yüz Göz Olmak’: Komşu Ülke Vatandaşından Yan Komşuya Dönüşen Suriyeli 121 
5.5.5. Komşu Ülke Vatandaşından Ev Sahibine Dönüşen Türkiyeli 125 
5.6. RİVAYETLER, MİTLER, DEDİKODULAR 126 
5.6.1. Önyargılarla Pekiştirilen Mitler 126 
5.6.2. ‘Suriyeli Olduğu İçin Ezmeye Çalışan Çok’ 129 

vii 



5.6.3. Suriyelilere Atfedilen Suçlar 131 
5.6.3.1. ‘Suriyeliler Gelmeden Önce Bu Kadar Hırsızlık Olmuyordu’ 132 
5.6.3.2. ‘Artık Her Trafik Işığında Suriyeli Bir Dilenci’ 135 
5.6.3.3. Kumalık: ‘Suriyeli Kadınların Mağduriyetinden Faydalanıyorlar’ 136 
5.6.3.4. Suriyeli Kadınların Fuhuş Yaptığı Rivayeti 138 
5.7. YERLİ HALK ile SURİYELİLER ARASINDA YAŞANAN ÖRNEK OLAYLAR 141 
5.7.1. Şevket Sümer Mahallesinde Yaşananlara Dair Düşünceler 141 
5.7.2. Adanalıoğlu Mahallesinde Yaşananlara Dair Düşünceler 144 
5.8. TÜRKİYELİLER ve SURİYELİLER BİRLİKTE YAŞAYABİLİR Mİ? 147 
5.8.1. ‘Suriye’de Yaşıyormuş Gibi Yaşama, Burası Türkiye!’ 147 
5.8.2. ‘Savaştan Kaçtığımızı Unutmasınlar’ 149 
5.9. SURİYELİLERİN TÜRKİYE’DEKİ GELECEĞİ 151 
5.9.1. ‘Burada Dünya Ne Kadar Güzel Olsa Da, Vatanım Orası’ 151 
5.9.2. ‘Dönmeleri Gerekir Çünkü Ait Oldukları Yer Suriye’ 153 
6. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 157 
KAYNAKÇA 165 
EKLER 171 
ÖZGEÇMİŞ 180 

viii 



TABLOLAR DİZİNİ 

Sayfa  
Tablo 1. Yerli Halktan Katılımcıların Profili 13 
Tablo 2. Suriyeli Katılımcıların Profili 13 

 

 

ix 



KISALTMALAR ve SİMGELER  

Kısaltma/Simge  Tanım 
IRC       The International Rescue Committee 
IŞİD      Irak ve Şam İslam Devleti 
ORSAM     Ortadoğu Araştırmaları Merkezi 
TESEV     Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı 
UNHCR    United Nations High Commissioner for Refugees 
YİMER     Yabancılar İletişim Merkezi 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

x 



Bilge Deniz Çatak, Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

1. GİRİŞ 

 Demografik büyümeler, siyasal çatışmalar, doğal felaketler ve savaşların sebep olduğu 

uluslararası göç hareketleri, insanlık tarihinin bir parçası olagelmiştir. Castles ve Miller’a 

(2003/2008:405) göre uluslararası göç, günümüzde olduğu kadar hiçbir dönemde siyasetçiler 

tarafından öncelikli tartışma konusu yapılmamış, göçmenlerin sosyoekonomik ve siyasal 

konular üzerinden tartışılmaları ne ulusal güvenlikle ne de küresel anlamda çatışma ve 

düzensizlikle bu derece ilişkilendirilmemiştir. Günümüzdeki göç hareketlerinin ayırt edici 

özelliklerinden bir diğeri kazandığı küresel niteliktir. Suriyeli mülteciler örneğinde olduğu gibi 

göçler artık, daha fazla ülkeyi etkileyen karmaşık süreçlerle birbirine bağlanmıştır. Göç 

hareketlerinin kazandığı küresel nitelik ise, farklı kültürlere sahip kişilerin karşılaşmaları ve 

birlikte yaşamak için geliştirmek durumunda kaldıkları stratejileri beraberinde getirmiştir. Göç 

hareketleri, bireysel yaşamlar üzerinde yarattığı değişimlerin yanında, yerleşilen ülkenin 

günlük yaşamı ve siyaseti üzerindeki etkileriyle de sosyolojik bir olgudur.   

Çeşitli sebeplerle ülkelerinden ayrılmak durumunda kalan milyonlarca insan mülteci, 

sığınmacı, göçmen işçi, misafir gibi birçok farklı statüde dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşamını 

sürdürmektedir. Planlı bir şekilde ve isteyerek gerçekleştirilen göç hareketleri dâhi başa 

çıkması zor durumları içerirken, çoğu zaman ani bir karar vermeyi gerektiren savaş gibi 

zorlayıcı koşullar sebebiyle gerçekleşen göç hareketleri kişilerin yaşamlarını alt üst etme 

potansiyeline sahiptir. Ait ve aşina olunan çevreden ayrılarak, tanınmayan bir yerde yerleşmek 

durumunda kalan mülteciler, ayrıldıkları ve yeni geldikleri yerlerin kültürel örüntülerini 

bağdaştırmaya çalışırken çoğu zaman uyum sorunları arasında bocalamaktadır. Kendisinin 

olmayan bir gruba katılmak üzere olan mülteciler, yaşadıkları uyum sorunlarının yanında bir de 

ayrımcı tutumlarla baş etmek zorunda kalabilmektedir.   

2011 yılında Suriye’de başlayan iç karışıklıklar ulusal, bölgesel ve küresel birçok 

aktörün de dâhil olmasıyla yıllarca devam eden ve sayısız insanın ölümüne sebep olan bir 

savaşa dönüşmüştür. Şiddetin hızla yayıldığı Suriye’de, can güvenliğinin kalmaması, yaşamı 

devam ettirecek temel insani gereksinimlerin karşılanamaması gibi sebeplerle milyonlarca 

Suriyeli Lübnan, Ürdün ve Türkiye gibi komşu ülkelere ve Avrupa’da bulunan birçok ülkeye 

sığınmıştır. Suriye ile 911 km’lik sınırı paylaşan Türkiye, savaşın ilk zamanlarından bu yana 

şiddet yüzünden ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan Suriyelilere ev sahipliği yapmış ve 

böylece tarihinde ilk defa en çok mülteci barındıran ülke konumuna gelmiştir. Yasadışı ya da 

yasal yollarla sınırı geçen Suriyeliler ilk olarak, Suriye-Türkiye sınırına yakın illere yerleşmişler, 

zamanla ülkenin geneline yayılmışlardır.  

Araştırmanın gerçekleştirildiği Mersin, il nüfusuna oranla en fazla Suriyeli barındıran 

iller arasında beşinci sıradadır. Mersin’de yaşayan Suriyeliler, nüfuslarının da yoğun oluşuna 
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bağlı olarak gündelik yaşam içinde görünürlerdir. Suriyelilerin yeni gelenler olarak Mersin’in 

bazı bölgelerinde yoğunluk göstermeleriyle, şehir nüfusunda meydana gelen demografik 

değişimler, yaşam alanına birçok yabancı dâhil olan Mersin’de yaşayan yerli halktan birçok 

kişide endişe yaratarak, Suriyelilerin kurulu düzeni ihlal etmeye niyetli, kimliği ve kültürü tehdit 

eden kişiler olarak algılanmasına sebep olabilmektedir. Mezitli İlçesi’nde bulunan Viranşehir 

sahili ve Akdeniz İlçesi’nde bulunan Silifke ve İstiklal caddeleri gibi Suriyelilerin yoğunlaştığı 

bölgelerle ilgili şikâyetler gündelik yaşam içinde dolaşımdadır. Suriyelilerin gündelik yaşam 

içindeki görünürlükleri üzerinden gerçekleşen ifadeler, yerli halkın farklı kesimleri tarafından 

farklı noktalara vurgu yapılarak dile getirilmektedir. Örneğin; gündelik konuşmalarda bir kişi, 

gittiği spor salonunda görmeye alışık olmadığı ve giyim tarzından Suriyeli olduğunu düşündüğü 

kişilerle karşılaşmaktan hoşlanmadığını dile getirebilmektedir. Bir kozmetik mağazası çalışanı, 

Suriyeli kadınların savaştan çıkıp gelmelerine rağmen çok fazla kozmetik ürünü aldıklarını ve 

çok eşli bir hayat sürmelerinin sonucu her üründen her bir eşe olacak şekilde çokça aldıklarını 

öne sürerek şaşkınlığını ifade edebilmektedir. Görev yaptığı mahallede yaşayan Suriyelilerin 

genel durumuyla ilgili bilgi almak istenen bir muhtar, ‘Bunların neyini araştırıyorsunuz? 

Memleketin başına bela olarak geldiler işte’ şeklinde cümleler kurabilmektedir.  

Araştırmanın ana sorusunu Mersin’de yaşayan yerli halk ve Suriyelilerin gündelik 

yaşamdaki karşılaşmalarını nasıl anlamlandırdıkları ve birbirlerini geçmiş yaşamlarından 

getirdikleri hangi bilgiye, farklılıklara ve benzerliklere göre tanımladıkları oluşturmaktadır. 

Yerli halk ile ortak tarihi geçmişi paylaşmayan, çoğu zaman aynı dili konuşmayan ve sonradan 

yaşam alanına giren kişiler olarak tanımlanan Suriyeli kimliğinin her karşılaşmada tekrar tekrar 

tanımlandığı sürece Türkiyeli kimliği de dâhil olmaktadır. Araştırmanın amacı, Mersin’de 

yaşayan yerli halk ile Mersin’e sonradan gelenler olarak tanımlanan Suriyeliler arasındaki 

ilişkiyi yabancılık kavramı üzerinden düşünerek, iki grup arasındaki etkileşim, çekişme, 

dayanışma, dışlama ve alışveriş örüntülerine odaklanmaktır. Çoğu zaman farklılıklar üzerinden 

tanımlanan ve ayırt edilebilir olarak belirlenen Suriyeliler ile gerçekleşen günlük karşılaşmalar, 

her iki tarafın da uygulamaya soktuğu belirli stratejilere sebep olmaktadır. Bauman’ın 

(2016:91) ‘kapı eşiklerinde beliren yabancılar’ tanımına uyan Suriyelilerle temas noktalarında 

gerçekleşen karşılaşmalarda ötekinin tanımlandığı süreci anlamak önemlidir. Yerli olan ile 

mülteci olanın temas noktalarında kurdukları ilişkiler bu çalışmada keskin ayrımlar, 

etkileşimler, temastan kaçınma, dikkat çekmemeye çalışma, dikkat etme, kimliğini vurgulama, 

izleme, tepki gösterme gibi stratejiler üzerinden anlaşılmaya çalışılmaktadır.   

Çalışmanın kuramsal çerçevesi oluşturulurken, Bauman’ın karar verilemez olan, 

belirlenemez olmasından dolayı endişe yaratan ve alışılmışın dışında olduğu için öteki olarak 

tanımlanan yabancılık çözümlemesinden yararlanılmıştır. Suriyeliler ve Türkiyeliler arasındaki 

ilişkiyi yabancılık kavramı üzerinden tartışan çalışmada ayrıca, felsefe, sosyal psikoloji ve 
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antropoloji disiplinlerinin yabancılık tartışmaları da gözden geçirilmiştir. Elias ve Scotson’ın 

yerleşikler ve dışarlıklar teorisi araştırmanın temel aldığı ana teorilerden biridir. Elias ve 

Scotson (1994), dışardakilerin yaşam alanına girmesiyle, yeni gelenlerle eski sakinler arasındaki 

farklılıkların belli belirsiz olduğu durumlarda bile, sonradan gelen bu kişilerin yerleşiklerin 

yaşam tarzına bir tehdit olarak algılanmaları üzerinde durur. Elias ve Scotson’ın, yerleşiklerin 

yeni gelenlere yer açmak zorunda kalmaları ile dışarlıkların kendilerine yer bulma ihtiyaçları 

arasında gelişen ilişkilere yönelik açıklamaları, Mersin’de yaşayan Suriyeliler ve yerli halkın 

karşılaşmaları üzerinden değerlendirilmiştir. Çalışmada ayrıca, ‘bugün gelen ve yarın gitmeyen 

yabancı’ (Simmel), ‘damga’ (Goffman), ‘günah keçisi’ (Girard) ve ‘temas noktası’ (Pratt), 

kavramları ile Schütz’ün yeni bir gruba yaklaşmaya çalışan kişinin gözünden yaptığı yabancılık 

çözümlemelerinden yararlanılmıştır.      

Çalışmanın ilk bölümünde, Suriye’de 2011 yılından bu yana devam eden savaş ve sebep 

olduğu göç hareketleri ele alınmaktadır. Suriyelilerin ülkelerinde yaşanan savaş yüzünden 

Türkiye’ye gelmiş olmalarının, Suriyeliler ile Türkiyeliler arasındaki ilişkide ne derece etkili 

olduğu anlaşılmaya çalışılmıştır. Gündelik yaşamda sıklıkla dile getirilen ‘biz olsak ülkemizi terk 

etmezdik, savaşmak yerine burada keyif çatıyorlar’ ya da ‘savaştan herkes kaçar, can güvenliği 

için kaçmaları gerekiyordu’ şeklinde, bazen Suriyelilerin mağduriyetinin vurgulandığı bazen de 

Suriyelilerin vatanlarına duydukları sadakati sorgulayan ifadeler doğrultusunda Suriyelilerin 

savaşta yaşadıklarına ve yerli halktan katılımcıların Suriye savaşı ile ilgili düşüncelerine yer 

verilmiştir. Suriyelilerin savaşın yarattığı zorlayıcı koşullar altında göç etmelerine sebep olan 

olaylar, göçe karar verme süreçleri, göç ederken kullandıkları yollar ve göç yollarında 

yaşadıkları diğer olaylara yer verilmiştir. Bölümün devamında, Suriyelilerin Mersin’i seçme 

sebeplerine değinilirken, yerli halkın Suriyelilerin gelişi ile ilişkilendirdikleri Mersin’deki 

değişimlere odaklanılmaktadır. Bölüm, Suriyelilerin Mersin’de yaşadıkları sıkıntılar ve sebep 

oldukları düşünülen sorunlara dair Suriyeli ve yerli halktan katılımcıların düşüncelerini de 

içermektedir.  

Araştırmanın ikinci bölümünde, birbirlerinin yabancısı olduğu ön kabulüyle Suriyelilerin 

ve yerli halkın barınma, sağlık, eğitim, çalışma, alışveriş gibi temas noktalarında karşılaşmaları 

sonucunda kurulan olumlu, olumsuz deneyimlere ve olası önyargılara odaklanılmıştır. 

Okullarda, iş yerlerinde, sağlık kuruluşlarında, alışveriş merkezlerinde ve mahallelerde 

Suriyeliler ile karşılaşan, Suriyelilere çeşitli kuruluşlar tarafından yapılan yardımlar konusunda 

fikir sahibi olan yerli halk, Suriyelileri kaynaklara ortak çıkan ve bütün aksiliklerden sorumlu 

tutulan günah keçileri olarak mı yoksa savaş yüzünden ülkesinden ayrılmak zorunda kalan ve 

yardıma ihtiyaç duyan misafirler olarak mı ele almaktadır? Şehri sahiplenen yerli halkın 

Suriyeliler ile kurdukları ilişki sadece kaynaklara ulaşımdaki rekabetle açıklanabilir mi? 

sorularına cevaplar aranmasının yanında ayrıca, Suriyelilerin ve yerli halkın karşılaşmaları 
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‘karışma korkusu’, temastan kaçınma, mesafe koyma gibi stratejiler üzerinden tartışılmaktadır. 

Suriyeliler ve yerli halk, bir arada yaşama ya da ayrı durma stratejilerinden hangilerine daha sık 

başvurmaktadır? Karışma korkusunun irdelendiği bu bölümde ayrıca, barınma, sağlık, eğitim, 

alışveriş, yardımlar gibi konularda Suriyelilerin maruz kaldıkları düşünülen ayrımcı tutumlar ve 

sahip oldukları varsayılan ayrıcalıklara yönelik hem yerli halkın hem de Suriyelilerin 

yaklaşımları ele alınmıştır.  

Gündelik yaşamda biriyle karşılaşıldığında o kişinin Suriyeli ya da Türkiyeli olduğu 

anlaşılıyor mu? Kişiler, gündelik yaşamda diğer grup üyeleriyle karşılaştıkları zaman, onları 

gözlemlemek ya da görmezden gelmek gibi stratejilerden daha çok hangilerine başvuruyorlar? 

Yabancılarla ilişki konusunda, Türkiyelilerin ve Suriyelilerin bu stratejilerin dışında 

uyguladıkları başka stratejiler mevcut mu? Yabancı olanla kurulan ilişkide Suriyeliler ve 

Türkiyeliler aralarındaki farklılıkları ve benzerlikleri nasıl kuruyorlar ve birbirlerini 

tanımlarken farklılıkları mı yoksa benzerlikleri mi daha çok vurguluyorlar? Suriyeliler ve 

Türkiyelilerin kurdukları ilişkilerde etnik ve dini aidiyetlerin önemi nedir? Araştırmanın üçüncü 

bölümünde bu sorular doğrultusunda, temas noktalarında bir araya gelen yerli halkın ve 

Suriyelilerin birbirlerini hangi fiziksel özellikler üzerinden kurguladıkları ve yorumladıkları 

üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde ayrıca, Suriye ve Türkiye’nin sınır komşusu olması 

sebebiyle, komşu iki ülke vatandaşı olan Suriyelilerin ve Türkiyelilerin, birlikte yaşama 

deneyimi sonucu birbirleri ile ilgili düşüncelerinde herhangi bir değişim yaşanıp yaşanmadığı 

üzerinde durulmuştur.  

Araştırmanın son bölümünde, bir yerleşim yerine yeni gelenlerin hepsini benzer 

algılayıp, bütün suçları ve aksilikleri onlara atfetme eğiliminin Suriyeliler ile yerli halk 

ilişkisindeki geçerliliği üzerinde durulmuş ve bazı sorulara cevaplar aranmıştır. Yerli halk 

Suriyelileri ne yapmakla suçlamaktadır? Suriyeliler ve Türkiyeliler birbirlerini tanımlarken 

stereotiplere başvurmakta mıdır? Yeni gelenler ile ilgili gündelik yaşam içinde dolaşan 

söylentilerin ya da mitlerin önyargılı düşüncelerle kurdukları bağların içerikleri nelerdir, bu 

mitler daha çok hangi konular üzerinden dolaşıma sokulmaktadır? Suriyeliler ve Türkiyeliler, 

diğer grupla ilgili kulaktan kulağa dolanan söylentilere, dedikodulara doğrudan inanmakta 

mıdır? Bir kişi sırf Suriyeli olduğu için kötü bir muameleye maruz kalabilir mi? sorularına 

odaklanan bu bölümde ayrıca, önyargılı düşüncelerin ayrımcılık, dedikodu, aşağılama ya da 

şiddet olayları şeklinde ortaya çıkma olasılığı üzerinde durulmuştur. Pilot çalışmada, 

Suriyelilerin gelişi ile Mersin’de hırsızlık, fuhuş, dilencilik ve kumalık olaylarının arttığına 

yönelik açıklamalar olmuştur. Bu sebeple görüşmelerde de, Suriyelilerin Mersin’e gelişleri ile bu 

olayların artışı arasında bir bağ olduğunu iddia eden söylemlere ilişkin Suriyeli ve yerli halktan 

katılımcıların düşünceleri ele alınmıştır. Mersin’de 2017 yılının Nisan ayında, Adanalıoğlu ve 

Şevket Sümer mahallerinde yaşananlara dair Suriyeli ve yerli halktan katılımcıların yorumları 
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dinlendikten sonra, böyle olaylar yaşanmaması ve birlikte yaşama kültürünün gelişebilmesi için 

Suriyelilerin ve Türkiyelilerin nasıl davranmaları gerektiği katılımcıların cümleleriyle 

sunulmuştur. Araştırmada son olarak, Suriyeli katılımcılara Suriye’de savaşın bitmesi ya da 

sürmesi olasılıkları dâhilinde geleceğe yönelik planları sorularak, Suriyelilerin Mersin’deki 

gelecekleri konusu kalıcı olmak – geçici olmak kavramları üzerinden, Suriyeliler ve 

Türkiyelilerin yorumları çerçevesinde tartışılmıştır.         
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2. LİTERATÜR ANALİZİ 

 2011 yılından bu yana ülkelerinde yaşanan savaştan ötürü Türkiye’ye gelen Suriyeliler 

ile birlikte göç, mülteciler ve sığınmacılar konusunda yapılan çalışmalarda da artış yaşandığı 

söylenebilir. Suriyeliler konusu akademik çalışmalarda genellikle, mültecilere yönelik 

politikalar, vatandaşlık tartışmaları, Suriyeli kadın mülteciler, Suriyeli çocukların eğitimleri, 

sağlık, istihdam Suriyelilerin yaşadıkları şehirlerdeki demografik değişimler gibi konularla 

birlikte ele alınmaktadır. Suriyelileri ele alan çalışmalardan bazıları arasında; ORSAM (2015); 

Çağlayan (2015); Taştan & Haklı & Osmanoğlu (2017) örnek olarak gösterilebilir. Suriyelilerin 

Türkiye’deki yaşamlarını politika üzerinden tartışan çalışmalar, Kirişçi (2014); Danış & 

Soysüren (2014); Sirkeci (2016); Şimşek & Çorabatır (2016); Woods & Kayalı (2017); Ilgıt & 

Memişoğlu (2017); Şimşek (2017); Memişoğlu (2018); Akçapar & Şimşek (2018). Suriyeli 

kadınların Türkiye’deki durumlarını ele alan çalışmalardan bazı örneklerden bazıları, UN 

Women (2013); IRC (International Rescue Committee) (2014); MAZLUMDER Kadın Çalışmaları 

Grubu (2014); Kadın Sığınmacı Kadınlar Sosyoekonomik Araştırmalar Merkezi (2018) şeklinde 

sıralanabilir. Suriyeli çocukların özellikle de eğitim durumlarına değinen çalışmalar, 

Ahmadzadeh & Çorabatır v.d. (2014); Human Rights Watch (2015); Deare (2016); Kılıç & Gökçe 

(2018); Çelik & İçduygu (2018). Suriyelilerin Türkiye’de istihdam üzerindeki etkileri ve 

yaşadıkları sıkıntıları ele alan çalışmalardan bazıları da, Erdoğan & Ünver (2015); Efe (2015); 

Sunata & Çelik & Yıldız (2017); İçduygu & Diker (2017); Şimşek (2018). Türk Tabipler Birliği 

(2014); Terzioğlu (2015); Civelek (2017) çalışmaları ise Suriyeli mültecileri sağlık konusu 

üzerinden tartışmaktadır. Suriyeli mülteciler konusunu ele alan çalışmalara son olarak medyada 

Suriyelilerin sunumuna odaklanan Sunata & Yıldız’ın (2018) çalışması örnek gösterilebilir. 

Araştırmanın konusuna benzer şekilde Suriyeliler ile yerli halkın ilişkisine odaklanan 

çalışmalarla ilgili literatürde aşağıdaki çalışmalar gözden geçirilmiştir.   

Bakioğlu, Artar ve İzmir’in (2018), ‘Ankara’daki Suriyelilerin Mültecilik Deneyimleri: 

Göç, Gündelik Yaşam, Geçim Deneyimleri ve Sosyal Dışlanma’ isimli çalışmaları, Suriyeli 

mültecilerin gündelik yaşam, sosyal ilişkiler ve dayanışma deneyimlerinin yanında, şiddet ve 

sosyal dışlanma gibi konulara da değinmektedir. Çalışmada, Suriyeli mülteci ailelerin 

birbirlerini etkileyerek sıralı göçe dâhil oldukları ve Ankara’nın belli mahallelerinde 

yoğunlaştıkları belirtilmektedir. Yazarlara göre kültürel farklılıklar, dini pratik farklılıkları, 

çalışma yaşamına katılım, dil ayrımı gibi pek çok neden Suriyeli mültecilerin sosyal dışlanmaya 

maruz kalmalarına sebep olmaktadır. Çalışmada, Suriyeli mülteciler ile Ankara’da yaşayan yerli 

halk arasındaki çatışmanın, mültecilere sağlanan imkânların yerel halkta rahatsızlık yaratması 

sonucu mağduriyet algısının ortadan kalkmasının temel nedenlerden biri olduğu öne 
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sürülmüştür. Kimi zaman kendilerini daha mağdur gören yerli yoksul aileler, Suriyelilerle 

kendileri arasında belirgin bir haklar hiyerarşisi talep etmektedir. 

Demir (2015) “Göç Politikaları, Toplumsal Kaygılar ve Suriyeli Mülteciler” başlıklı 

çalışmasında, Türkiyelilerin Suriyeli mültecilere ve Suriyeli mültecilerle ilgili uygulanan 

politikalara yaklaşımı üzerinde durmaktadır. Çalışmada, Türkiye’de Suriyeliler konusunda 

zaman zaman olumsuz durumların yaşanmasına rağmen genelde “toplumsal kabul” düzeyinin 

yüksek olduğu ifade edilmektedir. Yazar, toplumsal kabulün sınırsız ve sürdürülebilir 

olmadığının da altı çizmektedir. Türk toplumunun mali ve insani fedakârlıklarla ortaya koyduğu 

toplumsal kabulün, halkın da desteğini alan ve katılımını sağlayan bir yönetim ile devam 

edebileceği belirtilmektedir. Yazar, Suriyelilerle birlikte yaşamanın, “onlar bizim 

kardeşlerimizdir” söylemi ile sürdürülemeyeceğine dikkat çekmektedir. Çalışmada ayrıca, Türk 

toplumunun Suriyeliler ile arasına kültürel mesafe koyarak, onlara vatandaşlık verilmesine 

sıcak bakmadığı ifade edilmektedir.  

Deniz, Ekinci ve Hülür’ün (2016), ‘Bizim Müstakbel Hep Harap Oldu’: Suriyeli 

Sığınmacıların Gündelik Hayatı adlı kitabında, yaşadıkları şehrin kültürünü etkileyecek 

kalabalıkta göçmen nüfusun gelişi ile gündelik yaşamı etkilenen yerli halk ile şehirde tutunmaya 

çalışırken zorluklarla karşılaşan Suriyeli sığınmacıların geliştirdikleri ilişkilere değinilmiştir. 

Çalışmada ayrıca, Antep ve Kilis’te yaşayan yerli halk ve Suriyeli sığınmacıların aralarındaki 

ilişki, basın ve sosyal medyaya da yansıyan haberler eşliğinde ele alınmıştır. Yazarlar, Suriyeli 

sığınmacıların maruz kaldıkları politik, ekonomik, mekânsal dışlanmadan söz ederek, genellikle 

yerli halk tarafından göçmenlerin aleyhine üretilen şehir efsanelerini içeren söylemsel dışlanma 

boyutunun da ele alınması önerisinde bulunmuştur.  

Erdoğan’ın (2015), “Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum” isimli 

çalışmasında, öncelikle Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin yaşamı ile ilgili durum tespiti yapılmış, 

ardından Suriyelilerin Türkiye’deki kalıcılıklarına yönelik öngörüler ortaya konulmuş ve 

Türkiyelilerin Suriyeliler konusuna uzun vadede bakışı ele alınmıştır. Çalışma kapsamında, 

Gaziantep, Kilis ve Hatay, İstanbul, İzmir ve Mersin olmak üzere toplamda 6 ilde, 72’si Suriyeli, 

72’si yerel halktan olmak üzere toplam 144 kişi ile derinlemesine mülakatlar 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmada mülakatların yanında, 21 ulusal, 56 yerel medya kuruluşunun 

internet üzerinden paylaştıkları haberler ve değerlendirmeler üzerinden medya analizi 

yapılmış, bölgede ya da bölge dışında konuyla ilgili çalışmalar yapan 38 farklı ulusal ve 

uluslararası sivil toplum kuruluşu ile görüşmeler gerçekleştirilmiş ve konuyla ilgili çalışmalar 

yapan kamu kurumlarının yöneticileri ile görüşmeler yapılmıştır.  

Gültekin, Giritlioğlu v.d. (2018) ‘Gaziantep’teki Suriyeliler: Uyum, Beklentiler ve 

Zorluklar’ adlı çalışmanın amacının, Suriyeli nüfusun genel kompozisyonunu, uyum süreçlerini, 

sorun ve beklentilerini tespit etmek olduğu belirtilmiştir. Yerli halk ile Suriyeli mülteciler 
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arasındaki komşuluk ilişkilerinin de ele alındığı çalışmada, Gaziantep’in Şehitkâmil ve Şahinbey 

merkez ilçelerinde toplamda 1824 kişi ile saha araştırması yapıldığı dile getirilmektedir. 

Araştırmacılar, Suriyelilere komşularıyla ilgili sorulan sorulara %63 oranında iyi ilişkilerin 

geliştiğine yönelik cevaplar aldıklarını ancak komşuluk konusunda Suriyeliler ile Türkiyeliler 

arasında kurulan yakın ilişkilerin çok az olduğunun altını çizmişlerdir.  

Kartal, Manço, v.d. (2018), ‘Beklenmeyen Misafirler: Suriyeli Sığınmacılar Penceresinden 

Türkiye Toplumunun Geleceği’ adlı kitapta Suriyelilerin Türkiye’deki varlıklarının sosyal, 

ekonomik ve hukuksal konumlarının niteliği ve Suriyelilerin toplumda neyi, ne ölçüde 

değiştirdiğine odaklanılmıştır. Kitapta ayrıca geçici koruma altındakiler, sığınmacılar, 

mülteciler, düzensiz göçmenler, yabancı ve misafirler şeklinde devam eden ve Suriyelileri 

tanımlamakta kullanılan kavram çeşitliliğine ve karmaşasına da yer verilmiştir. Yazarlara göre 

Suriyelilere yönelik kabul ve uyum politikaları geçicilik kavramı üzerinden inşa edilemez. Bu 

sebeple yabancılar konusunda hak temelli, insan onurunu önde tutan ve ev sahibi toplulukta 

herhangi bir mağduriyet hissi yaratmayan şeffaf politikaların üretilmesi önemlidir. Kitapta 

ayrıca, 2011 yılından bu yana Suriyelilerin göç hareketleriyle karşılaşan Türkiye toplumunun 

Suriyeli sığınmacıları ağırlamak konusunda genellikle başarılı bir sınav verdiğine vurgu 

yapılmıştır. 

 Kaya (2015), ‘Komşuda Misafirlik: Suriyeli Sığınmacılarca Kurulmuş Mülteci 

Derneklerinin Perspektifinden Türkiye’de Yaşamak’ adlı makalesinde, Suriyeli Arap ve Türkmen 

sığınmacıların Şanlıurfa’da kurdukları dernekleri inceleyerek, bürokrasi ile yaşanan 

problemleri, dernek yöneticilerinin bakış açısıyla, Türkiye halkıyla sosyal ve kültürel alandaki 

uyum ve çatışma noktalarını ve dışlanmaya dayalı tecrübeleri ele almıştır. Yazar, Suriyeliler 

tarafından kurulan mülteci derneklerinin, devlet ile Suriyeliler arasındaki aracı rolünün yanında 

yasal hakların iyileştirilmesi, insan hakları ve demokrasi eğitimi, mesleki beceri kazandırma, 

psikolojik destek sağlama gibi işlevler üstlendiğini dile getirmektedir. Araştırmada, Suriyeli 

dernek mensuplarının büyük ölçüde kültürel uyum sağladığı, Şanlıurfa’da bulunmaktan 

memnun oldukları ve önemli düzeyde yabancılık duygusu yaşamadıkları gibi sonuçlar 

paylaşılmıştır. Yazar, olumlu deneyimlerin yanında dernek mensuplarının, emek sömürüsü, 

alışverişte aldatılma, evlenme koşulları, çokeşlilik ve fuhuş gibi konularla ilgili duydukları 

rahatsızlıkları da dile getirmiştir.  

 Man (2016), “Günah Keçileri” ya da “Olağan Şüpheliler” Olarak Suriyeliler adlı 

makalesinde temel iddiasının gündelik söylemde, Suriyelileri suçlayan eğilimlerin somut 

gerekçelerinin bulunmadığını vurgulamaktadır. Yazara göre, gündelik yaşamda başta işsizlik ve 

suç gibi olayların olağan şüphelileri olarak akla getirilen Suriyelilerin, tüm bu olayların 

sebepleri olduklarına yönelik ya yeterli veriler bulunmamakta ya da sınırlı verilerle bu 

suçlamaların dayanaksızlığı ortaya çıkmaktadır. Yazar bu sebeple Suriyelilerin, başkalarını 
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suçlama eğiliminin veya günah keçisi bulma pratiğinin örneği olarak ele alınabileceğini öne 

sürmektedir. 

ORSAM (Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi ile TESEV’in (Türkiye Sosyal ve 

Ekonomik Etütler Vakfı) işbirliğinde, 2015 yılında hazırlanan ‘Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye 

Etkileri’ başlıklı raporda, Türkiye’deki Suriyelilerin toplumsal, ekonomik, siyasi ve güvenlikle 

ilgili etkileri incelenmiştir. Raporun bulgularından ilki, Türkiye’deki Suriyelilerin önemli bir 

kısmının ya uzun yıllar sonra ülkesine döneceği ya da bundan sonraki yaşamlarını Türkiye’de 

sürdüreceği yönündedir. İkinci bulgu, bu gerçekten hareketle yerel halkın tepkisini önlemeyi de 

içeren geniş kapsamlı Suriyeli mülteci politikasının hayata geçirilmesinin gerekliliğidir. 

Raporda, konunun bir sosyal uyum meselesi olarak ele alınması gerektiği savunulmakta ve 

karar alıcılara yönelik somut öneriler sunulmaktadır. Raporun üçüncü tespiti ise, Suriyeli 

sığınmacılar konusunun entegrasyon sürecinin başarılı yönetilmesi durumunda uzun vadede 

Türkiye’nin toplumsal zenginliği ve çok kültürlü yapısının gelişmesine katkı sağlayacağı 

yönünde olmuştur. 

 Özer (2015), ‘Göçmenlere Yönelik Yabancı Düşmanlığı Türkiye için Tehlike Olabilir mi? 

Suriyeli Göçmenler Üzerinden Bir Değerlendirme’ adlı makalesinde, Türkiye’deki Suriyeliler ve 

yabancı düşmanlığı konusunu ele alırken medya taraması da yaptığını ifade etmektedir. Yazar, 

Suriyelilere yönelme ihtimali bulunan yabancı düşmanlığını engelleme çabalarının öncelikli 

olarak vatandaşlık bağlamının ötesinde bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini vurgulamaktadır. 

Yazar, Suriyelilere sağlanan hak ve hizmetlerin vatandaş/vatandaş olmayan ikileminin ötesinde 

ele alınarak, bu hizmetlerin Türkiye toplumu tarafından kabul edilebilecek doğrultuda 

gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çizer. Yazar ayrıca, Suriye kaynaklı göç hareketinin siyasi 

ve ekonomik boyutlarıyla, Türkiye’nin daha önceki mevzuat ve uygulamaları nedeniyle sadece 

geçici bir süre misafir ettiği uluslararası göçmenlerden farklı bir yere sahip olduklarını 

savunmaktadır. Türkiye’de yaşayan Suriyeliler böylece, kalıcı olabilecek yabancı nüfus olarak 

ele alınmaktadır.  

 Sönmez ve Adıgüzel (2017), ‘Türkiye’de Suriyeli Sığınmacı Algısı: Gaziantep Şehri 

Örneği’ adlı, hem nitel hem de nicel araştırma yöntemlerinden faydalandıkları makalelerinde, 

Gaziantep’te yaşayan yerli halkın Suriyeli sığınmacıları sorun olarak görmelerinin, yaşanan 

deneyimlerden ziyade medyanın ve gündelik yaşamda dolanan duyumların sonucu meydana 

geldiğini vurgulamaktadır. Yazarlar ayrıca, ekonomik sebeplerin öncelikli sorun olarak yer 

aldığı yerli halk ve Suriyeli sığınmacılar ilişkisinde, yerli halkın ayrıma ve dışlama stratejilerine 

başvurdukları sonucuna ulaşmışlardır.    

 Tamer (2016), ‘Trabzon Kamuoyunun Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilere Bakış 

Açısı’ isimli makalesinde, Trabzon’da yaşayan yerli halkın geçici koruma kapsamındaki 

Suriyelilerin Türkiye’ye kabul edilmesine, Suriyelilerin Türkiye’deki yaşamına dair öngörülen 
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politik yaklaşımlara dair bakış açılarını tespit etmeyi amaçlamıştır. Yazar makalesinde, Trabzon 

yerli halkının büyük çoğunluğunun Suriyelileri zulümden kaçan insanlar olarak tanımlayıp, 

Türkiye’ye kabullerini de insani bir görev ve din kardeşliğinin gerekliliği olarak ele aldıklarını 

belirtmiştir. Çalışmada ayrıca, Trabzon’da yaşayan yerli halkın Suriyeli mültecilerin ülkelerine 

geri gönderilmesi düşüncesine sıcak bakmadıkları ancak, ülkeye daha fazla Suriyelinin 

alınmasına da karşı çıktıkları vurgulanmıştır.  
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3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Tarihi boyunca Arap, Türkmen, Yörük, Rum, Ermeni ve Kürtlerin bir arada yaşadığı bir 

şehir olan Mersin, 1990’lardan sonra karşılaştığı iç göç sonucu yaşadığı değişimlerin ardından, 

2011 yılında başlayan savaş sebebiyle ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan Suriyelilerin 

gelmesiyle birlikte farklı kültürel etkileşimlerle karşı karşıya kalmıştır. Çok kültürlü yapısına 

uygun olarak Mersin’de bulunan mahalleler de demografik, coğrafi, siyasal ve kültürel birçok 

yönden farklılaşan özellikler sergilemektedir. Mersin’in yerleşiklerinin dışında, Mersin’e başka 

coğrafyalardan gelen her göçmen grubu, farklı mahallelerde farklı stratejiler üreterek 

yaşamlarını devam ettirmeye çalışmaktadır. Özservet’in (2015:45) de dile getirdiğine benzer 

olarak, Mersin’de göçmenlere yönelik ayrılmış özel mekânlar yoktur, göçmenlerin sahip 

oldukları sosyal ağlar ve sosyal alanlar vasıtasıyla yoğunlaştıkları ve görünür olmaya 

başladıkları mekânsal bir yoğunlaşma süreci gerçekleşmektedir. Görüşme yapılacak 

mahallelerin seçiminde de Mersin’in farklı kimliklere içeren yapısına uygun olması 

amaçlanarak, mahallenin kuruluş tarihi, mahallede yaşayan yerleşiklerin, Suriyelilerin ve diğer 

göçmenlerin nüfus yoğunluğu, yaşayanların genel sosyoekonomik özellikleri, etnik ve dini 

grupların dağılımı gibi kriterlere dikkat edilmiştir. 

Küçük bir çocuğun Suriyeli olduğunu düşündüğü bir kadının arkasından, ‘Suriyeli git 

evine!’ diye bağırmasına şahit olmam, Suriyeliler ile yerli halkın ilişkisi üzerine çalışma kararı 

vermemde büyük bir etkiye sahiptir. Suriyelilerin 2018 tarihine kıyasla daha az yoğun oldukları 

2014 yılında bile Mersin’de yaşayan yerli halkın birçoğunun zihninde, ‘Suriyeli tipi’ oluşmuş 

durumdaydı ve bu durum küçük yaştaki çocuklara kadar etkisini göstermekteydi. Görüşme 

yapılacak mahalleleri seçmek amacıyla gerçekleştirilen pilot çalışma vasıtasıyla, Mersin’de 

yaşayan Suriyelilerin birçok alanda farklı özellikler taşıdığı, tek bir Suriyeli tipinden 

bahsedilemeyeceğini gördüm. Komşu iki ülke olan Suriye ve Türkiye arasındaki ortak tarihi 

anıların, savaş öncesinde kurulan ilişkilerin Suriyeliler ile yerli halk arasındaki etkileşimde bir 

yerinin olduğu söylenebilir. Geçmişe dayalı paylaşımların etkisinin yanında, istihdam, eğitim, 

barınma gibi birçok alanda meydana gelen rekabetin ve benzer kimliklere aidiyetin Suriyeliler 

ile yerli halk arasındaki ilişkide sıklıkla dile getiren konular olmuştur. Yaşam alanına yabancılar 

olarak giren Suriyelilerin nüfuslarının yoğunluğuna bağlı olarak tehdit olarak algılanması 

rekabet düşüncesinin ötesinde, insanlığın yabancı ve tanımlanamaz olanla kurduğu ilişkiye bağlı 

olduğu görüşüyle çalışmanın kuramsal çerçevesini yabancılık kavramı üzerinden geliştirmeyi 

amaçladım. Araştırma sonunda, gündelik söylemlerin kısmen parçalı olduğu ve birbiriyle çelişen 

unsurları da içerdiğini gördüm. Çünkü özellikle yerli halktan katılımcıların birçoğu, ötekiler 

olarak belirledikleri kişilerle ilgili görüşlerini dile getirirken, aynı soru içerisinde bile bir yandan 

acıma duygusunu ortaya koyan, diğer yandan da tehdit hissettiğini belirten, net olmayan 
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ifadeler kullanmışlardır. Araştırmada dikkat çeken bir nokta ise, Suriyeli katılımcıların 

Türkiyeliler ve Suriyeliler ayrımından söz edilen durumlarda, araştırmacıyı yerli halk 

kategorisinde konumlandırarak cevaplar vermeleri olmuştur.  

Mersin’in merkez ilçeleri olan Toroslar, Mezitli, Yenişehir ve Akdeniz’de yaşayan 

Suriyeliler ve yerli halk arasındaki etkileşimin çeşitli boyutlarına ve yabancıya dair kurgulanan 

imgelere odaklanmayı amaçlayan çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan 

etnografik yaklaşım tercih edilmiştir. Etnografik araştırma, yaşamın belirli bölümleri ile ilgili 

yorumları ve kurulan ilişkilere yüklenen anlamları, kişilerin kendi cümleleri üzerinden 

anlamaya çalışır. Wolcott (2008:12), etnografik araştırmayı, tanımlanabilir bir insan grubunun 

toplumsal örgütlenme modelleri (sosyal ağlar vb.), düşünce sistemleri (dünya görüşü, inançlar 

ve fikirler gibi) ve sosyal davranışları üzerine yürütülen bir çalışma olarak tanımlar. Etnografik 

araştırma ayrıca, grubun sosyal yaşamının tarihsel sürecini, ortak kültüre sahip grubu temsil 

eden insanların demografik özelliklerini ve farklı davranış formlarını ortaya koyan bağlamları 

da içerir (Atkinson&Hammersley,1995:66). Çalışmanın örneklem seçiminde ise, mekân ve 

bireylerde farklı olan bazı kriterlerin önceden belirlenerek, bu kriterler ışığında mekânların ve 

katılımcıların seçildiği ‘maksimum çeşitlilik örneklemesi’ kullanılmıştır (Creswell,2007:126).  

Mersin’de yaşayan Suriyeliler ve yerli halk ile görüşme yapabilmek için Mersin Valiliği İl 

Göç İdaresi’nden ve Mersin Üniversitesi Etik Kurulu’ndan izin alınmıştır. Görüşmelerden önce 

gerçekleştirilen pilot çalışmada, Mersin’in merkez ilçeleri olan Toroslar, Mezitli, Akdeniz ve 

Yenişehir’de, toplamda 42 mahallede, muhtarlarla, esnaflarla ve mahallede yaşayan bazı 

Suriyeliler ve yerli halk ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Pilot çalışma sonunda, Mersin’de 

yaşayan Suriyelilerin tıpkı yerli halk gibi etnik aidiyet, sosyoekonomik durum gibi birçok özellik 

açısından farklılaştıkları görülmüştür. Suriyeliler ile yerli halk arasında yaşanan ilişkiler 

üzerinde etkisi görülen ekonomik, demografik, mekânsal ve kültürel birçok farklı aidiyetten 

kişilere ulaşmaya çalışılarak, farklı bakış açılarını öğrenmek amaçlanmıştır. Araştırmanın 

problemleri ve soru formu pilot çalışma sonunda belirlenmiş ve temalara ayrılmıştır. Araştırma 

verileri, yarı yapılandırılmış soru formu aracılığıyla derinlemesine görüşmeler yapılarak elde 

edilmiştir. Görüşmeler yaklaşık olarak 50 dakika ile 90 dakika arasında sürmüştür. Hem pilot 

çalışmada hem de alan araştırmasında gerçekleştirilen her bir görüşmeden sonra saha notları 

alınarak, bu notlar daha sonra çalışmaya eklenmiştir. Araştırmada ayrıca Mersin’de bulunan 

Suriyeli Türkmenler Derneği ve Sosyal Suriye Topluluğu gibi dernek yetkilileriyle de görüşmeler 

gerçekleştirilmiştir. Saha araştırmasının yapıldığı dönemde, Mersin’in Adanalıoğlu ve Şevket 

Sümer mahallerinde yaşayan Suriyeliler ile Türkiyeliler arasında olaylar yaşanması sebebiyle, 

bu mahallelerde yaşananlarla ilgili katılımcıların düşüncelerini anlamaya yönelik sorular soru 

formuna eklenmiştir. Ayrıca, Adanalıoğlu’nda olayların yatıştırılmasında görev alan bir polis ve 

Şevket Sümer’de öldürülen kişinin komşusuyla da görüşmeler gerçekleştirilmiştir.  

12 



Bilge Deniz Çatak, Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

Tablo 1. Yerli Halktan Katılımcıların Profili 

 Cinsiyet  Yaş Medeni 
Durum 

Doğum  
Yeri Eğitim Meslek Aylık Gelir 

1.Katılımcı Erkek 62 Bekâr Mersin Lise Muhasebeci 10.000 TL 
2.Katılımcı Erkek 36 Evli Mardin Lise Hamal 700 TL 
3.Katılımcı Kadın 35 Evli Mersin İlkokul Ev hanımı 2.000 TL 
4.Katılımcı Kadın 40 Evli Antep Lise Kuaför 3.000 TL 
5.Katılımcı  Kadın 26 Bekâr Siirt Lise Eczacı Tek.  4.000 TL 
6.Katılımcı  
7.Katılımcı  
8.Katılımcı 
9.Katılımcı  
10.Katılımcı  
11.Katılımcı  
12.Katılımcı  
13.Katılımcı  
14.Katılımcı  
15.Katılımcı  
 
16.Katılımcı  
17.Katılımcı  
18.Katılımcı  
 
19.Katılımcı  
20.Katılımcı  

Kadın 
Erkek 
Erkek 
Erkek 
Kadın 
Kadın 
Erkek 
Erkek  
Kadın 
Kadın 
 
Erkek 
Erkek 
Erkek 
 
Erkek 
Kadın 

60 
36 
55 
32 
19 
35 
26 
36 
57 
42 

 
27 
47 
72 

 
50 
41 

Evli 
Evli 
Evli 
Bekâr 
Bekâr 
Bekâr 
Bekâr 
Evli 
Bekâr 
Evli 
 
Bekâr 
Evli 
Evli 
 
Evli 
Evli 

Adana 
Adıyaman 
Urfa 
Mersin 
Mersin 
Adana 
Adana 
Hatay 
Sivas 
Mersin 
 
Karabük 
Kayseri 
Bingöl 
 
Tunceli 
Antep 

Lise 
İlkokul 
İlkokul 
Lisans Üstü 
Üniversite 
Üniversite 
Üniversite 
Yüksek Okul 
Lise 
Lise 
 
Üniversite 
Lise 
Yüksek Okul 
 
Lise 
İlkokul 

Ev hanımı 
Site Çalışanı 
Emekli 
Müteahhit 
Öğrenci 
Öğretmen 
Doktor 
Emlakçı 
Emekli 
Temizlik 
Gör.  
Polis 
İmam 
Dede 
Cemevi 
Emekli 
Ev hanımı 

5.000 TL 
1.600 TL 
3.000 TL 
10.000 TL 
8.000 TL 
5.000 TL 
6.000 TL 
10.000 TL 
2.500 TL 
2.500 TL 
 
4.000 TL 
3.500 TL 
 
3.000 TL 
2.000 TL 
2.500 TL 

        

Tablo 2. Suriyeli Katılımcıların Profili 

 Cinsiyet  Yaş Medeni 
Durum 

Doğum  
Yeri Eğitim Meslek Aylık Gelir 

1.Katılımcı Kadın 25 Evli Halep Lise Kuaför 2.400 TL 
2.Katılımcı Erkek 49 Evli Halep İlkokul Çalışmıyor 2.400 TL 
3.Katılımcı Erkek 43 Evli Lazkiye İlkokul Şoför 1.200 TL 
4.Katılımcı Kadın 69 Evli Kobani Okula gitmedi Ev hanımı 1.400 TL 
5.Katılımcı  Kadın 72 Bekâr Azez Okula gitmedi Ev hanımı  700 TL 
6.Katılımcı  
7.Katılımcı  
8.Katılımcı 
9.Katılımcı  
10.Katılımcı  
11.Katılımcı  
 
12.Katılımcı  
 
13.Katılımcı  
14.Katılımcı  
15.Katılımcı  
16.Katılımcı  
17.Katılımcı  
18.Katılımcı  
19.Katılımcı  
20.Katılımcı  

Erkek 
Kadın 
Erkek 
Kadın 
Erkek 
Kadın 
 
Erkek 
 
Erkek  
Kadın 
Kadın 
Kadın 
Kadın 
Kadın 
Kadın 
Erkek 

49 
42 
71 
28 
40 
40 

 
27 

 
33 
26 
40 
30 
50 
19 
25 
36 

Evli 
Evli 
Evli 
Bekâr 
Evli 
Evli 
 
Evli 
 
Evli 
Bekâr 
Evli 
Evli 
Evli 
Bekâr 
Evli 
Evli 

İdlib 
Halep 
Halep 
Halep 
Lazkiye 
Halep 
 
Halep 
 
Halep 
Humus 
Humus 
Kobani 
Kobani 
Halep 
Lazkiye 
Halep 

Üniversite 
İlkokul 
Üniversite 
Üniversite 
Üniversite 
Lise 
 
Okula gitmedi 
 
Lise 
Üniversite 
Lise 
İlkokul 
Okula gitmedi 
Lise 
İlkokul 
Lise 

Eczacı 
Kuaför 
Diş Hekimi 
Öğretmen 
İşletmeci 
Anasınıfı 
Sahibi 
Kâğıt 
toplayıcısı 
Baharatçı 
Öğretmen 
Ev hanımı 
Ev hanımı 
Terzi 
Öğrenci 
Ev hanımı 
Elektrik Tek.  

1.200 TL 
1.500 TL 
5.000 TL 
1.300 TL 
3.500 TL 
5.000 TL 
 
700 TL 
 
1.500 TL 
2.500 TL 
1.500 TL 
1.500 TL 
2.000 TL 
5.000 TL 
1.500 TL 
1.400 TL 
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Araştırmanın veri toplama süreci, Mersin’in 20 merkez mahallesinde, 20 Suriyeli ve 20 

yerli halk olmak üzere toplamda 40 kişiyle, Nisan-Ekim 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen 

mülakatları içermektedir. Görüşmeler, çoğunlukla katılımcıların evlerinde gerçekleştirilirken, 

bazı görüşmelerin kişilerin iş yerlerinde yapılması tercih edilmiştir. Katılımcıların seçiminde 

yine mahalle seçiminde olduğu gibi farklı kriterler gözetilmiştir. Araştırmada, katılımcıların 

farklı yaş gruplarından, eğitim seviyelerinden ve etnik aidiyetlerden (Türk, Kürt, Arap) 

olmalarına dikkat edilmiştir. Görüşme yapılacak yerli halktan katılımcıların seçiminde, kişilere 

doğum yerleri sorularak, aile geçmişlerinde göç tarihine sahip kişilerin de araştırmaya dâhil 

edilmesine çalışılmıştır. Katılımcıların seçiminde kullanılan bir diğer kriter ise meslek grupları 

olmuştur. Yerli halktan katılımcılar açısından, çalıştıkları işe göre Suriyelilerle ilişki içinde olma 

olasılığı bulunan kişilerin seçimine dikkat edilmiştir. Görüşmelerin gerçekleştirildiği mahalleler, 

Mersin’in ilçe haritaları üzerinde işaretlenerek ekte verilmiştir.  

Araştırmanın verilerinin analiz edilmesinde, betimsel analizden yararlanılmıştır. Bu 

yaklaşıma göre, elde edilen veriler daha önceden belirlenen temalar doğrultusunda 

yorumlanmaktadır (Yıldırım&Şimşek,2011:224). Araştırma soruları vasıtasıyla veriler 

kodlanarak daha sonra bu kodlar temalar altında birleştirilmiştir. İlk tema, cinsiyet, doğum yeri, 

doğum tarihi, eğitim durumu, meslek, ana dil gibi bilgileri içeren demografik kategoridir. İkinci 

temada Suriye’de yaşanan savaş, Suriye savaşını yaşayan kişilerin deneyimleri ve bu 

deneyimlere yönelik yerli halkın görüşlerini içermektedir. İkinci tema ayrıca, savaş sebebiyle 

gerçekleşen göçü, Suriyelilerin göç hareketlerinin çeşitli boyutlarını ve savaş sebebiyle yoğun 

bir göçe ev sahipliği yapan yerli halkın bu göç hareketine yönelik düşüncelerini içermektedir. 

Üçüncü tema, gündelik yaşamda barınma, sağlık, eğitim, alışveriş, çalışma gibi temas 

noktalarında karşılaşan yerli halkın ve Suriyelilerin deneyimleri üzerine oluşturulmuştur. 

Araştırmanın dördüncü teması, gündelik yaşamı paylaşan Suriyelilerin ve yerli halkın 

kurdukları ilişkiler, birbirlerini tanımlama ölçütleri, birbirlerinden beklentileri ve iki taraf 

arasında var olduğu düşünülen benzer ve farklı özellikleri içermektedir. Araştırmanın beşinci 

teması, Suriyelilerin ve yerli halkın birbirlerini suçla ilişkilendirdikleri ve ayrımcılığın altın 

çizdikleri kodlardan oluşmaktadır. Beşinci tema, yerli halkın ve Suriyelilerin dile getirdikleri 

olumlu ve olumsuz deneyimler kodlanarak elde edilmiştir. 

Çalışma, Suriyeli katılımcıların Türkiye’deki yaşam stratejilerinin ve yerli halkla 

kurdukları ilişkilerinin yanında, Suriyelilerin savaş deneyimlerini ve göç yolculuklarını da 

içermesi açısından özgündür. Çalışma için gerçekleştirilen pilot çalışma esnasında kurulan 

ilişkilerin iki tarafın da deneyimlerinin dinlenmesi gerektiği ihtiyacı hissedilmiştir. Suriyeliler ve 

yerli halk arasındaki ilişkileri ele alan çalışmaların çoğunlukla sadece bir tarafın 

değerlendirmesini yaptığı söylenebilir. Yapılan bu çalışma ise, hem Suriyelilerin hem de yerli 

halkın düşüncelerini karşılıklı olarak ele alması bakımından önemlidir. Araştırma ayrıca, 
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yabancı kavramını farklı disiplinlerden, farklı düşünürlerin görüşlerinden yola çıkarak 

tartışması açısından özgündür. Çalışmanın gerçekleştirildiği Mersin ilinin, Suriyelilerin il 

nüfusuna göre en yoğun olduğu iller arasında beşinci sırada yer alması, Suriyelilerin 

gelmesinden öncesinde de göçle oluşan bir kent olarak tanımlanması, Türkiye’nin birçok 

yerinden göçmenleri barındırması ve Mersin’in yerlisi sayılan bazı kişilerin Arap kökenli olması 

gibi sebepler de çalışmanın önemini artıran unsurlardır.  

Suriyeli mültecilerin yaşam öykülerini dinlemek, savaş, yaşanılan yerden ayrılmaya 

zorlayan koşullar ve yakınların kaybı gibi kişilerin yaşamlarının en zorlu anları ile ilgili olduğu 

için zordur. Bu sebeple, Suriyelilerle yapılan görüşmeler bazı etik kaygılara da sebep 

olabilmektedir. Örneğin, üç çocuğunun İŞİD saldırısında öldürüldüğünü, olayın ardından on altı 

torunuyla sınırı yürüyerek geçtiğini anlatan bir katılımcıya görüşmenin devamında, 

komşularıyla yaşadıkları sorunları sormak araştırmacının etik sorgulamalar yapmasına yol 

açabilmektedir. Mültecilerle yapılan görüşmelerde rastlanan bir diğer sorun alanı ise, 

katılımcılarla araştırmacının farklı kültürel geçmişlere sahip olmalarından kaynaklı olası yanlış 

anlaşılmalar olmuştur. Ülkelerinde devam eden savaşın siyasi etkilerinin Türkiye’deki yaşamda 

da belirli düzeylerde etkili olması, Suriyeli katılımcıların görüşmelere ikna edilmeleri ve Suriyeli 

katılımcılarla güven inşa edilmesi hususunda sorunlara sebep olabilmektedir. Örneğin, görüşme 

yapmak için gidilen bir Geçici Eğitim Merkezi’nin Suriyeli yöneticisi, ‘Bu okulu neden seçtiniz? 

Bu okulda görev yapan Suriyelilerin birçoğu muhaliflerin tarafında bu yüzden kimliğinizin 

fotokopisini bize verir misiniz? sorularıyla güvenlik ile ilgili kaygılarını dile getirmiştir. Bu gibi 

durumlarda, Suriyeli birisinin görüşme yapmaya ikna edilmesinde yardımcı olacak ve katılımcı 

ve araştırmacı arasında köprü olacak kişilerin yardımına başvurmak faydalı olabilmektedir. 

Suriyeli katılımcılarla yapılan görüşmelerde yaşanan zorluklardan en önemlisi ise dil ve 

tercümanlık konusunda yaşanmıştır. Türkçe bilen katılımcıların dışında ortak bir dilde 

buluşulamayan Suriyeli katılımcılarla iletişim kurabilmek için Kürtçe veya Arapça 

tercümanlardan yardım alınmıştır. Suriyeli katılımcılarla yapılan görüşmelerin tercüman 

yardımıyla gerçekleştirilmesi sebebiyle, katılımcıların cümlelerinin birebir bir dilden diğerine 

aktarılması zorluğu gündeme gelmiştir. Tercümeden kaynaklı sorunları azaltmak amacıyla, 

görüşmelerden sonra kayıtlar tercüman eşliğinde tekrardan dinlenerek deşifre yapılmıştır. 

Görüşmelerin yapıldığı dönemde, Adanalıoğlu ve Şevket Sümer mahallelerinde yaşanan 

olayların etkisiyle bazı Suriyelilerin özellikle Akdeniz ve Toroslar ilçelerine bağlı bazı 

mahallelere gitmekten çekinmeleri sebebiyle tercüman bulmakta zorluk çekilmiş ve Arapça 

tercümanlık için Türkiyeli Arapça bilen kişilerin de yardımına başvurulmuştur. 
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4. KAVRAMSAL ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

4.1. YANI BAŞINDAKİ YABANCI 

4.1.1. Yerli Halkın Yabancılarla Karşılaşması 

Bizden olmayan, farklı olan, benimsemiş ve kabul etmiş olduğumuz şeylerin dışında olan 

yabancı, sosyoloji, psikoloji ve felsefe gibi farklı disiplinlerde çoğu zaman birbiriyle kesişen 

tanımlamalarla ele alınmıştır. Simmel, ‘Bireysellik ve Kültür’ (1908/2009) adlı kitabında 

yabancıyı, bugün gelen ve yarın da kalacak olan insan olarak tanımlarken, Bauman’ın ‘Modernlik 

ve Müphemlik’ (1991/2003) kitabındaki yabancısı karar verilemez olan, müphem olandır. 

Waldenfels ‘Yabancı Fenomenolojisi’nde (2008/2010), hususi olanı ve yabancıyı, aşinalık ve 

bilinme alanı üzerinden ele alırken, Derrida ‘Of Hospitality’ (1997) kitabında misafirperverlik 

kavramı üzerinde durur. Sara Ahmed (2000), yabancıları karşılaşmalar üzerinden düşünürken, 

Kristeva (1991),  yabancıyı gruba ait olmayan, bir başkası olarak tanımlar.  

Günlük işlerimizi yaparken, yaşamları ve eylemleri bizim yaptıklarımıza bağlı olan, 

bizim eylemlerimizi etkileyen, gördüğümüz ya da düşündüğümüz, tanıdığımız ya da 

tanımadığımız bir yığın başka insanla yaşıyoruz (Bauman,1993/1998:27-28). Bauman’a göre 

(1998:179), ötekilerle birlikte yaşadığımız aşikârdır, daha açık olmayan ötekiler diye 

adlandırdıklarımız hakkında bildiklerimizdir. İnsanlar çoğunlukla, ötekileri çok iyi tanıdığını 

düşünür ancak ötekine ilişkin yorumların dayandığı bilgiler o kadar basit ve aleladedir ki, 

insanlar bu bilgiler üzerinde uzun uzadıya düşünmezler. Her insan, geçmişteki karşılaşmaları, 

alışverişleri ve mücadeleleri temelinde kendi ötekiler yorumunu yapar. Ahmed (2000:2-55), 

yabancıyı tanımlamakta zorlandığımız biri olarak değil, tanımlamayı çoktan yaptığımız kişi 

olarak ele alır. Yabancı, basit bir şekilde bilmediğimiz biri olmaktan ziyade, hakkında bir şey 

bilmediğimizi bildiğimiz birisidir. Başka bir deyişle yabancı kavramı bilgi eksiliğinde elde edilen 

bir şey değil, bilgi dâhilinde bir kategori olarak üretilen bir şeydir. Yabancı ile ilgili bilgi, içinde 

bulunulan topluluktan bağımsız değildir ve yabancı bilgisi vasıtasıyla biz olgusu 

oluşturulmaktadır. Biz bilgisi, yabancının karşısında değil, onun vasıtasıyla oluşturulur. Yabancı, 

görünür olmasına izin verilen ilişkiler sonucunda isimlendirilir ve tanımlama işlemi yabancının 

görüldüğü herhangi bir yerde yeniden gerçekleştirilir. Böylece tekrar tekrar yorumlanan 

yabancı, bir saplantı haline gelir. 

Yabancının en önemli özelliklerinden biri büyük oranda bilindik olmasıdır. Dolayısıyla 

bir kişiyi yabancı olarak kabul etmek için onun hakkında yüzeysel de olsa birkaç şey bilinmesi 

gerekir. İlk olarak yabancının, davetsiz bir şekilde görüş alanına girmesi gerekir. Dikkat çeken 

yabancı, görmezden gelinemeyen veya varlığı görünmez kılınamayan olması sebebiyle 
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anlamlandırılamazdır da. Bauman’a (1996/2010:66) göre yabancılar bu özelliklere sahip 

olmasalardı, dikkat çekmeden gündelik yaşamda hareket eden, bir yüzü olmayan ve biri 

diğerinin yerine geçebilen çok sayıda varlık arasında kaybolurlardı. Bauman (1993/1998:182) 

insanların, mahremiyet alanından uzaklaştıkları oranda yabancı olduklarını öne sürer. 

Yabancıların tamamen gözden yittikleri anonimlik kutbunda ise toplumsal mesafeden söz 

edilemez. Anonim bir öteki, gerçekten bir bilgi nesnesi değildir, en iyi ihtimalle bir bilgi nesnesi 

olabilecek bir potansiyel olarak var olabilir. Tanıdığımız insanlar, sınıflandırılmış ve 

tanınmalarını sağlayan kategorik nitelikler atfedilmiş olanlardır. Anonimlik ve mahremiyet 

alanları arasında bulunan yabancıların ise, kişisel kimlikleri yoktur. Bu kişiler kimliklerini ait 

oldukları ya da atandıkları gruplarından alırlar. Bu kişileri tanımayız ancak ait oldukları 

kategorilerden yola çıkarak onlar hakkında bilgi sahibi oluruz. 

Her bir toplum bilişsel, ahlaki ve estetik haritasının sınırlarını çizerken, kendi 

yabancısını da kendine özgü kurallar çerçevesinde oluşturur. Yabancılar sapkın varlıkları ile 

yerlilerin yaşamına bilişsel, ahlaki veya estetik açıdan uymayarak belirsizlik yaratırken, eylem 

reçetelerinin dolaysızlığı ile kafa karışıklığı ve endişeye sebep olurlar. Diğer bir deyişle 

yabancılar, belirgin olması gereken sınır çizgilerini gölgeleyerek, belirsizlik ve rahatsızlık veren 

kaybolma hissine sebep olurlar. Yabancı, düzenli ve anlamlı bir hayat sürmek için gerekli olan 

sınırları belirsizleştirdiğinden, tahammül sınırlarını zorlayan ve huzur kaçıran biri olarak 

suçlanır (Bauman,1995:1).  Yabancıyı kabul etmek basit bir mesele değildir. Kişinin kendisini 

yabancının yerine koyması, kendisini başkası için yeniden hayal etmesi anlamına gelir. Sürgüne 

gönderilmenin hayal edilmesi, yabancı bir ülkede bir yabancı olarak yaşamanın olasılığı 

anlamına gelmektedir. Kendinden yabancılaşma sancılı olduğu kadar kişiye kendi kültürüne 

dışardan bakma gücünü veren bir uzaklık da sağlar (Kristeva,1991:13).Kişiler radikal başkalık 

olan ötekilik ile tanıştıklarında, dünyanın merkezi olmadıkları gerçeğini de kabul etmek 

zorunda kalırlar. Merkez ve varlık duygusu değişen insan böylece köklerinden koparılarak, 

varoluşuna hareket ve başkalaşım bağlamında karşılık vermeye zorlanır 

(Chambers,1994/2014:52). Yabancı merak uyandırabilir, kişiyi kendisi hakkında aydınlatabilir. 

Bu aşamada, kaos ortaya çıkar ve alarm zilleri çalmaya başlar. Yabancılık nihayet, düşmanlığa 

dönüşür ki, haklı olduğuna ne kadar çok inanılırsa o kadar acımasız bir şekilde kendini gösterir 

bu düşmanlık. Yerleşikler böyle bir durumda kendilerini korumak için birbirlerine yanaşıp, 

sıkışırlar. Böylece hususi olandan hareket edilip ortak olanda dayanak arayan bir tecrübenin 

ağına güvenlikler inşa edilmiş olur (Waldenfels,2008/2010:13-14). 

Sennett (1992/2013:75), kişilerin kendi kimliklerine olan bağlılıkları doğrultusunda 

şekillenen iki farklı yabancı kategorisinin ortaya çıktığını vurgular. Yabancı olmanın ilk 

durumunda kişiler çevrelerinde dolanan ötekileri fiziksel özellikleri, dili ve beslenme 

alışkanlıkları vasıtasıyla tanımlar ve bu davetsiz konukları kendisine benzemeyen biri olarak 
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belirler. Sakinlerinin kimin oraya ait olup kimin olmadığına ilişkin kurallar koyabilecek kadar 

kimliklerinin farkında oldukları bu durumda yabancı, dışarlıklı olmayla aynı anlama 

gelmektedir. Diğer durumda ise yabancı,  başka dünyadan gelen bir yaratık değil, bir meçhuldür. 

Kendi kimliği ile ilintili kuralları olan biri, bir yabancıyı nereye koyacağını kestiremeyebilir. 

Kendi kimliklerinden emin olmayanların, kendilerine ilişkin geleneksel imgelerini yitirenlerin 

ya da henüz belirgin bir etiketi olmayan yeni bir toplumsal gruba ait olanların zihinlerinde, bir 

meçhul olan bu imge bulunmaktadır. 

Şehir yaşamı yabancılarla birlikte yaşamayı beraberinde getirir. Yabancı, kentlerin 

karmaşıklığı ve mekânları kullanma söz konusu olduğunda oldukça önemli bir figürdür. 

(Diken,1998:156). Bauman (1995b:156), şehir yaşamının yabancıları gerekli kıldığı varsayımına 

paralel olarak modernitenin, yabancılarla birlikte yaşamak olarak tanımlanabileceğini belirtir. 

Modern insan eylemleri, risk ve macera bağlamında değerlendirilen ötekiler arasında 

gerçekleşir. Kişinin kendi eylem bilgisi ile ötekilerin belirlenemeyen eylemleri arasındaki 

boşluk, yabancılığın ortaya çıkmasında önemli bir unsurdur. Bu yüzden şehir yaşamı, yabancılar 

içinde yaşayan yabancılar tarafından sürdürülür. Simmel’e göre (1918/2015:24-25) kent, 

toplumsal farklılaşmanın yoğunlaştığı yer olmanın yanında, belirsiz kalabalıkların da mekânıdır 

ve gündelik etkileşim içinde karşılaşılan herkese karşı kayıtsızlık imkânı sunar. Potansiyel 

etkileşim kaynağı olan kalabalıklar karşısında kendine koruma arayan birey, kayıtsızlığa 

başvurur. Kent hayatındaki etkileşim üzerinde de etkili olan kayıtsızlık, başkalarına karşı 

koyulan dışsal mesafede kendini gösterir. Araya koyulan toplumsal mesafenin altında sadece 

kayıtsızlık değil, yakın temas durumunda her an nefrete ya da kavgaya dönüşme potansiyeline 

sahip hoşnutsuzluk, karşılıklı yabancılık ya da tiksinme hissi de yatar. Bauman 

(2001/2016a:142), ötekilere farklı olma hakkı tanındığında, bu hakkı tanıyanların kendileri için 

de kayıtsız kalma hakkını talep ettiklerini öne sürer. Karşılıklı anlayış kayıtsızlıkla birleştiğinde 

farklı gruplar bir arada yaşayabilir ancak birbirleriyle nadiren konuşurlar.  

Görünür bir ortaklık içinde farklı dünyalarla, tarihlerle, kültürlerle ve deneyimlerle 

karşılaşmak çok yüklü ve gerilimli bir pratiktir. Bu buluşmaya daima belirsizlik ve korku eşlik 

eder (Chambers,1994/2014:52). Yabancılık birçok biçimde hâkim olamadığımız bir başlangıç 

olarak ortaya çıkmaktadır (Waldenfels,2008/2010:124). Kültürler arası alışveriş öteden beri 

göçler, fetihler, sürgünler ile hususi dünyadan yabancı dünyaya, yabancı dünyadan hususi 

dünyaya dönüşümlerle meydana gelir. Bu dönüşümlerle birlikte yabancı hale gelme farklı 

yönlere sapabilir ve yabancı bir çevrenin, yabancı bir kültürün üyeleri olarak başkaları mı bize 

yabancıdır yoksa biz mi onlara yabancıyız sorusunu beraberinde getirir. Sorunun cevabı, hususi 

grubun ya da yabancı grubun ilişki mercii olarak işlev görmesine bağlıdır. Yabancılık, herkese 

düşen ve birinden diğerine geçen genel bir işlev değildir, aksine daima güvende olmama 

durumu ile biçimlenmiş bir tecrübeye dayanır. Bu sebeple yabancılık, kimin sosyal ve dilsel 
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oyun kurallarını belirlediğine ve kimin söz sahibi olduğuna göre eşit olmayan bir şekilde dağılır 

(Waldenfels,2008/2010:123). 

Simmel’in (1908/2009:149) ‘bugün gelen ve yarın gitmeyen insan’ olarak tanımladığı 

yabancının yaşam dünyaya gelişi ile birlikte teritoryal ayrım yetersiz kalır. Bauman’a 

(1991/2003:82, 1993/1998:186) göre yabancı, uzak diyarlarla sınırlı kalmayı ya da bizim 

diyardan gitmeyi reddederek, uzamsal ya da mekânsal ayrıma meydan okur. Böylece yaratıklar, 

fiziksel olarak yaşam dünyasının sınırları içinde görünür olmaya başlarlar.  Gruba inorganik bir 

şekilde dâhil olmasına rağmen yabancı yine de grubun organik bir üyesidir. Yakınlık ve uzaklık 

bir ölçüye kadar her ilişkide bulunsa da, aralarındaki özel oran ve karşılıklı gerilim yabancıyla 

sürdürülen ilişkinin özel bir formunu üretir. Yabancı, yaşam dünyaya gelir ve burada kalır 

dolayısıyla da uzak diyarlardan salt aşina olunmayanların aksine bir anlam kazanır. Yabancı, 

yaşam dünyaya davetsiz gelir ve beni bu girişimin alıcı tarafında konumlandırarak beni öznesi 

olduğu eylemin nesnesi yapar. Gitmeyi reddeden yabancılar, yerel kurallar ağından da inatla 

uzak durarak yabancı olmaya devam ederler.  

Bauman (1991/2003:75-76), dostlar ve düşmanları müphemlik olarak tanımladığı 

yabancılığın inşasında önemli iki unsur olarak ele alır. Dostlarla, sorumluluk ve ahlaki görev 

dâhilinde işbirliği kurulurken, düşmanlarla olan ilişkide mücadele baskındır. Düşmanlar, onlara 

karşı sorumluluğumu ya da ahlaki görevimi reddetmemden bağımsız olarak, iyiliğime karşı 

sorumluluklarını reddeden insanlardır. Yabancı ise, dostlarla düşmanlar arasında çatışma 

üreten bu danışıklı dövüşe karşı çıkar. Yabancının taşıdığı tehdit düşmanınkinden daha 

korkutucudur çünkü yabancı toplumsallaşma olasılığını tehdit eder. Dostlar ve düşmanlar 

arasındaki karşıtlığın bütün bir toplumsal yaşamın temeli olduğunu savunan Bauman’a 

(1991/2003:77-78) göre yabancılar, tam da bu karşıtlığı tüketerek, kendisi dışında hiçbir şey 

bırakmayan bir farklılık olarak toplumsal yaşamı baltalar. Belirsizlik en iyi ihtimalle kafa 

karıştırıcıdır, en kötü ihtimalle ise bir tehlike anlamı taşır.  

Yabancı ne dosttur ne de düşmandır, belki de her ikisidir. Karşıtlıklar bilgiyi ve eylemi 

mümkün kılarken, karar verilemezler karşıtlıkların en yaşamsalının bile yapaylığını ifşa eder. 

Yabancı, dışarıyı içeriye getirerek, düzeni kaosun kuşkusu ile zedeler. Düşman ve dost 

karşıtlığına dâhil edilemeyen, buna direnen, düzeni bozan fakat üçüncü bir sınıf da yaratmayan 

bu karar verilemeyenler, hem afallatıcıdır hem de her taşın altından çıkarlar 

(Bauman:1991/2003:77). Tanım gereği teşhis edilemeyen bu yabancılar, güvenilir teşhis 

normlarına meydan okur. İhlalci, müstehcen, çelişkili ve heterojenlerdir 

(Kearney,2003/2012:16). Yaşamın her alanına nüfus eden ‘Suriyeliler’, Bauman’ın yabancı 

tanımına uygun olarak ne dost ne de düşman olarak ele alınırlar. Suriyelilerden ‘nefret ettiğini’ 

belirten bir katılımcının bile savaş, yoksulluk gibi konulardan söz ederken bazı Suriyelilere karşı 

merhamet beslediğini belirtmesi bu duruma örnek gösterilebilir. Suriyeliler yerleşik halkın 
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bazıları tarafından yaptıkları yatırımlarla ve ülkelerinden getirdikleri paraları harcamalarıyla 

ekonomiye katkı sağlayan ‘din kardeşi’ olarak görülürken, hastane gibi birçok kurumda önceliğe 

sahip, ülkeye birçok bakımdan yük olan kişiler olarak da görülebilir.    

Bauman (1991/2003:79-80), farklı özelliklere sahip aşina olmayanlar kategorisine 

değinir.  Aşina olmayanların oluşturdukları yelpazenin bir tarafında, pratikte uzak yani nadiren 

gidilen topraklarda oturan, dolayısıyla da rolleri bildik toprakların sınırlarının belirlenmesi ile 

sınırlananlar bulunur. Bu tür aşina olmayanlarla yapılan alışverişler, gündelik rutinden ayrı 

tutulur. Kurumsal ayrımın teritoryal ve işlevsel aracı da, aşina olmayanların gündelik 

önemsizliğiyle birlikte bunların aşina olmayışlarını korur ve güçlendirir. Kurumsal ayrım bu 

işlevinin yanında, dolaylı da olsa kendi topraklarının güvenli evindelik duygusunu korur. Bilinen 

sınıflamaların iflası huzur bozucu olsa da, bilgi eksikliğine dayandırılabildiği sürece felaket 

düzeyinde algılanmaz. Bilinmeyen bir dili öğrenme isteği ya da yabancı adetleri anlama çabası 

bu duruma örnek gösterilebilir. Yorum bilgisel sorunlar tek başlarına, bilgiye ve davranışsal 

kesinliğe olan güveni baltalamaz. Yorum bilgisel sorunların, başka bir sınıflandırma metodunu 

ve başka bir karşıtlıklar dizisinin anlamlarını öğrenmek için gereken reçeteleri veriş biçimi, 

dünyanın asli düzensizliğine, özellikle de bilginin düzenleyici becerisine inancı destekler. Dozu 

yüksek olmayan şaşkınlıklar zevk verir çünkü bunlar güvenin rahatlığında eritilebilir. Farklılık, 

kişinin birlikte yaşayabileceği bir şeydir yeter ki kişi bu farklı dünyanın da onun dünyası gibi 

düzenli bir dünya, eylemi karıştıracak melez hiçbir şeyin olmadığı, henüz bilinmeyen fakat 

istenildiğinde öğrenilebilecek kuralları olan bir dünya olduğuna inansın. Bauman’ın 

(1991/2003:81) sözünü ettiği aşina olmayanların yanında bazı yabancılar vardır ki, onlar 

özünde karar verilemez olanlardır. Bu yabancılar, karşıtlık ilkesini, karşıtlık ilkesinin doğurduğu 

ikiliğin makullüğünü ve bunun gerektirdiği ayrımın olasılığını sorgularlar. Yabancı, önünü 

görememenin geçici rahatsızlığını felce dönüştürür. Bunlar tabulaştırılmalı, silahsızlandırılmalı, 

fiziksel ya da zihinsel olarak sürgün edilmelidir, aksi halde yaşam dünyası mahvolabilir. 

Suriye’de yaşanan savaş öncesinde komşu ülke vatandaşı olan, ticari ilişkilerde bulunulan veya 

turist olarak ülkeye gelen, akraba ilişkileri kurulan Suriyelilerden, sığınma amaçlı ülkeye gelen 

ve gündelik yaşama dâhil olan Suriyeli evrimi bu duruma örnek verilebilir.  

Simmel (1908/2009:149) yabancıyı, daha öteye gitmeyecek olsa da gelip gitme 

özgürlüğünü tam edinememiş bir gezgine benzetmektedir. Yabancı, belli bir mekân dairesi 

içinde sabitlenmiştir ancak konumu, en başta ona ait olmamasının ve baştan beri onun bir 

parçası olamayacak nitelikler taşımasının etkisi altındadır. Bauman (1991/2003:82), 

yabancının huzursuz eden bir diğer özelliğinin yaşam alanına sonradan girmiş olma 

durumundan kaynaklandığını savunur. Yabancı, yaşam dünyaya en başından, kökenden ait 

değildir, tam olarak belirlenebilir bir zamanda gelmiştir. Dolayısıyla da dünyanın 

kendiliğindenliğini sorgular ve varoluşun tarihselliğini somutlaştırır. Gelmiş olduğunun 
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hatırlanması, orada bulunuşuna doğal bir hakikatten ziyade tarihsel bir olay anlamı katar. Bir 

taraftan öteki tarafa geçerek, varoluş haritasındaki önemli bir sınırı ihlal eder. Bundan dolayı da 

buna şiddetle karşı gelinmesi gerekir. Yaşam dünyasında birden bitiveren yabancılar gitmeyi 

reddederler ancak kişi onların eninde sonunda gideceği umudunu hiç yitirmez 

(Bauman,1991/2003:86). Sennett (2011/2014:67) ‘Yabancı’ adlı kitabında bu durumu, ‘umut 

dolular ama kimse valizlerini toplamış değil’ cümlesiyle özetler.  

Misafirperverlik kavramı üzerinden yabancılığı tartışan Derrida’ya (1997/2000:53) 

göre, kişi evinde egemen olmak ister, bu ise evine kimi kabul edeceğine karar verebilme 

yetkisiyle mümkündür. Kişi evine, misafirperverlik gücüne ve ev sahibi olarak egemenliğine 

saldırıda bulunan birini istenmeyen bir yabancı hatta bir düşman olarak görmeye 

başlamaktadır.  Geleneksel misafirperverlik ile güç arasındaki gizli anlaşma, ev sahibinin 

sığınma garantisi ya da ziyaret etme hakkı vereceği misafirlerini seçme hakkının ayrılmaz bir 

parçasıdır. Klasik anlamdaki misafirperverlik, kişinin kendi evi üzerindeki egemenliği olmadan 

var olamayacağı için egemenlik ancak süzgeçten geçirerek ve dışlayıp şiddet uygulayarak 

işleyebilir. Misafirperverliğin öznesi genellikle, evin efendisi olarak oraya kimi davet edeceğine 

karar veren bonkör bir ev sahibidir. Tam da bu egemenlikten ötürü ev sahibi, evini istila edecek 

bazı yabancılardan korkmaya başlar. Derrida (1997/2003:55) misafirperverlik kanunlarının ev 

sahibine tanıdığı, evine alacağı veya dışarıda bırakacağı kişileri seçme hakkını ayrımcılık yapma 

hakkı olarak tanımlar. Böyle bir ayrımcılık ise, eve girmeden önce her misafirin kendini 

tanıtmasını gerektirir.  

Ahmed (2000:2), yabancıların çoğu zaman, yabancı tehlikesi söylemine paralel olarak 

değerlendirildiklerini öne sürmektedir. Tehlike, bilinmeyenden kaynaklanır ve yabancı 

formunun eşsizliğine içkin olan bilinmezlik zihnimizde tehlike şeklinde yeniden 

tanımlanmaktadır. Sözü edilen tehlike sadece dışımızda gerçekleşen bir şey değil, dışarıda diye 

bahsedilen ayrıca içeride çoktan yüzleştiğimiz bir tasvirdir de aynı zamanda. Yabancı, tehlike 

olarak görülmesinin yanında, cazibe ve arzunun kaynağı da olabilir. Yabancılarla arkadaşlık 

kurmak ve onların yemeklerini tatmak, insanlar arasındaki sınırların ve insanlara ilişkin 

formların kırılganlığını göz önüne sermektedir. Bazı yabancılara bizimle birlikte yaşama izni 

verdiğimizde topluluğumuzu genişletmiş ve insan olarak bir ilerleme kaydetmiş olduğumuzu 

kanıtlayabiliriz. Burada sözü edilen ‘bazı yabancılar’ kavramının üzerinde durmak gereklidir. 

Bazı yabancılar neden daha yabancı olurlar? Ahmed’e(2000:25) göre, herhangi biri evini terk 

ettiği zaman yabancı olma durumuna geçebilir ancak yabancının fark edilmesi, sosyal ve politik 

uzlaşmazlıklar ile etkileşime geçer, böylece yabancılar ve daha yabancılar ayrımı oluşmuş olur.    

Bir kişi bir yabancıya nasıl dönüşür? Kristeva (1991:41), bu soruya genellikle bir ulus 

devlete doğal yollardan vatandaş olma durumundan yola çıkarak cevap verildiğini dile getirir. 

Sosyal bir sisteme dâhil etme ya da dışlama, üyelik kriteri ile belirlenir (Stichweh,1997:2). 
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Yabancı söz konusu olduğunda insanların aklına hemen başka bir yerde vatandaşlık hakkına 

sahip olan, başka bir yere ait olan ancak oranın kimliğini muhafaza edememiş bir kişi 

gelmektedir. Kristeva (1991:41) yabancının, ikamet ettiği yerin vatandaşı olmayan kişi olarak 

belirlendiği yasal bir tanımın da olduğunu vurgular. Aslında böyle bir çerçeve grubun 

homojenliğini bozan davetsiz misafirliğin yarattığı kızgınlığı yasalar aracılığıyla hafifleten bir 

etkiye sahiptir. Ancak bu durum, farklılığın merkeze alındığı tek koşullu sistemde farklı olanın 

dışarıda tutulmasını engellemeye yönelik bir çözüm üretmekle ilgilenmez. 

Yabancılık kastedildiğinde çoğu kez, başkalıktan söz edilir. Şeylerin her bir düzeninin 

temelinde yatan aynı ve başka karşıtlığı, bir şeyi başkasından ayıran bir sınırlamadan ileri gelir 

(Waldenfels,2008/2010:111). Bütün yabancılar, beşeriliğin sınırında tereddütle durmazlar, 

belirli bir ülkede yabancı olanlar farklı sınırlarda duraksarlar. Burada sözü edilen duraksama, 

ulusal alana ait olmadığı yasalar tarafından da belirlenmiş olan yabancının durumunu 

anlatmaktadır. Bu sebeple yabancı, vatandaşlar topluluğu içinde yalnızca bir kategoridir. 

Dışarıdakilerin içeride oldukları bu durumda yabancılar, yakınlık ve uzaklık ilişkilerini tesis 

eden mekânsal bir görev üstlenir. Yabancılar, ‘evin’ çok yakınına gelerek,  bilinen ve yaşanabilir 

bir bölgenin güvenliğini sağlama ihtiyacını oluşturur ve böylece aidiyet alanının sınırlarının 

çizilmesine olanak tanır. Yaratıklar ve insanlar arasında olduğu gibi yabancılar ve vatandaşları 

farklılaştıran teknikler, tanıdık olanın ailesel olmasına izin verir (Ahmed,2000:21-3).  

Siyasi topluluklarını yabancı virüslerden korumaya kararlı olan çoğu ulus devlet, 

düşmanlarını patalojikleştirmenin yollarını arar. Tehditkâr bir yabancı ile karşılaşıldığında ise 

en iyi savunma biçimi saldırıdır. Ulusal biz, yabancı onlar ile karşıtlık içinde tekrar tekrar 

tanımlanır. İki grubun arasındaki sınırlar yurttaşları içeride, yabancıları ise dışarıda bırakacak 

şekilde düzenlenip, denetlenir. Ulusal güvenlik, ulus devleti karantina altına alır, topraklarına 

izinsiz girmeye çalışanlardan korur. Kişiler, bu sınırları doğru bir pasaport yardımı ile aşarak bir 

yabancı olarak ülkeye girebilir ancak millete gerçekten dâhil olmak için daha fazlasına ihtiyaç 

vardır. Yanlış bir ülkeden giriş yapılması ise durumun daha da zorlaşmasına sebep olur 

(Kearney,2003/2012:88). 

Yabancılar, yerleşik kategorilerin ve yerel yaşam kalıplarının kırılganlığını gözler önüne 

serer, düzenli içeriklerin hiç birine tam anlamıyla uymazlar ve bu sebeple de huzursuzluk 

yaratırlar. Yabancılar, ulus devletin içinde belirlenen üyelikler ve kimlikler vasıtasıyla açık bir 

şekilde çizilen sınırları reddederler. Sosyal düzen kalıplarını alt üst etmesi sebebiyle, 

yabancıların dışlanması gerekir (Beck,1998:128; Kearney,2003/2012:15). Modern zamanın 

yabancıları, devletlerin düzen çabasının boşa çıkması anlamına gelmektedir. Belirgin sınırları 

bozan ve sosyal yaşam kılavuzlarını alt üst eden yabancı, devletin başarıyla tamamlamaya 

çalıştığı işi sekteye uğratır. Yabancılar, berraklığın ve belirgin olmanın kural olduğu düzende 
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belirsizlik yaratırlar ve uyumun ön koşul olduğu bu düzende karar verilemez olanlara yer 

yoktur (Bauman,1995a:2). 

Bauman’a (1995:7-8) göre farklı zamanlarda ve farklı sosyal durumlar içinde bazı 

sınırlandırmalar diğerlerinden daha belirgin hale gelir. Buna göre, postmodernizmin kendini 

sürekli yenileyen belirsizlik ve kararsızlık durumu, kimlik oluşturma görevine bağlı ve düzen 

inşasına meyilli modern zamanların sosyal yaşamından bütünüyle ayrılır. Yabancılar artık, 

devlet yönetiminde tutarlı ve dayanıklı düzen inşasında olduğu gibi önceden tanımlanmış, 

ayrıştırılmış değil, tıpkı kimlikleri gibi değişken ve çok yönlüdürler. Biz ve diğerleri ayrımını 

yaratan farklılıklar artık verili olan dünya düzenine göre belirlenmemektedir. Bu farklılıklar, her 

iki grubun da dâhil olmasıyla inşa edilmektedir. Günümüzde yabancılar artık aralıksız bir 

şekilde devam eden ve hiçbir zaman bir sonuca bağlanmayan bu farklılıklar üzerinden kurulan 

kimlik inşası sürecinin ürünleridir. Kearney’in (2003/2012:16) ‘meçhulden gelen eşik 

yaratıkları’ olarak belirttiği yabancılar maske değiştirirken, kim olunduğuna dair fikirler 

değiştikçe, bu kimliği neyin tehdit ettiğine ilişkin fikirler de değişir. Kristeva (1991:1) ise, ilkel 

topluluklarda düşman olan yabancının modern zamanlardaki durumunu tartışır ve ayrımcılık 

yapılmadan diğerleriyle birlikte yaşanabilir mi sorusu üzerinde durur. O’na göre hala ütopik bir 

konu olmasının yanında yabancı, dünya genelinde ekonomik ve politik entegrasyon sorunları ile 

karşılaşıldığında gündeme gelmektedir. İlkel toplulukların büyük kısmında yok edilmesi 

gereken düşmanlar olarak görülen yabancılar, zamanla dini ve ahlaki yapıların kapsamı içinde 

kabul edilebilir ya da asimile edilebilir farklı insan gruplarına dönüşmüştür.  

Yabancı bir sınır fenomenidir, bir başka yerden gelir. Yabancı yerler olmadan yabancı da 

yoktur. Tecrübenin, dilin, eylemin şekil aldığı düzen, yabancıya hangi önemin atfedileceğinin 

belirlenmesinde de etkindir. Düzenin değişimi ile yabancı da değişir. Düzenlerin arasında ve 

düzenin ötesinde uzanıp yayılan sınır hatları, yabancının kaynaklarıdır. Düzenlerin sadece kendi 

sınırlarına sahip olmadığı ve aynı zamanda düzen süreçlerinin sınırları ortaya çıkardıkları 

dikkate alındığında bitki, hayvan, insan şeklinde yapılan ayrımlarda bir şey her ne ise odur. 

Ancak beşeri alanda sınır oluşması, özel bir huzursuzluk sayesinde kavranır çünkü sınırlar 

daima sorunsallaştırılabilirdir (Waldenfels,2008/2010:21-22). Beşeri alanda sınıf, meslek, 

cinsiyet ve kültürle yaratılan bu sınırlar söz konusu olduğunda her iki durumdan birisine 

kendisini ait gören kişi eşiğin bir tarafındadır. Ayrılan kişi bir taraftadır, diğer tarafta ise 

ayrılmanın neydenliği olarak yabancı bulunur.  Hususi olanın yabancı olanla yüzleştirildiği bu 

tarz tecrübeler, sınır aşan bir karaktere sahiptirler. Oysa çift bir sınır çekme bölümlenebilir ki 

bu sınır çekmede, bir yandan bir şey diğerinden sınırla ayrılır, diğer yandan belirli alanlar 

içeriye ve dışarıya doğru sınırlanır (Waldenfels,2008/2010:31). Kolaylıkla dikkat çeksinler ve 

bir kere dikkat çektikten sonra da tüm açıklığıyla anlaşılabilsinler diye sınırları mümkün 

olduğunca açık çizmek insanlık için son derece önemlidir. Ancak sınırlar her zaman 
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uzlaşımsaldır. Sınırların karşıt tarafında bulunan insanlar, hatasız bir sınıflandırma yapacak 

kadar birbirlerinden farklı değillerdir. Kısacası insanlar, çok nadiren birbirlerinin tam zıttı 

olurlar çünkü bir bakımdan farklılık gösterdiklerinde, başka bir bakımdan benzerlik 

gösterebilirler. İnsanların farklılıkları bile zıt kategorilere uygun olacak şekilde, nadiren bariz ve 

koşulsuzdur (Bauman,1996/2010:66).  

Yabancı figürü, xenos gibi eski bir kavramdan yabancı kavramına kadar kendilerini 

başkalarıyla farklılıkları üzerinden tanımlamaya çalışan insanlar için bir sınır deneyimi olarak iş 

görür. Yabancılar birbirinin gözünde neredeyse daima ötekidir (Kearney,2003/2012:15). 

Yabancı deneyimini sınır fenomeni üzerinden değerlendiren Waldenfels (2008/2010:10), 

herkesi yabancı yapan böylece hiç kimseyi yabancı yapmayan küreselleşme çağında 

yabancılığın anlam yitirdiğini, buna paralel olarak yabancıya gösterilen misafirperverliğin de 

içinin boşaltıldığı düşüncesine karşı çıkar. Waldenfels (2008/2010:11), daima eşik korkularının 

ortaya çıktığını ve bu durumun yabancılığın düşmanlığa doğru yozlaşmasına katkıda 

bulunduğunu kabul ederken, bütün sınırların ortadan kaldırılması düşüncesine karşı çıkar. 

Sınırların kaldırılmasının aksine, birçok yaşam hattının kesişip çaprazlandığı eşiklere 

dönüşümü, kişileri hem ayırır hem birleştirir. Ayırarak birleştiren eşikler, eşiğin her iki tarafına 

aynı zamanda ayak basabilecek hiçbir şeye müsaade etmezler. Yabancılık bizi bırakmaz, 

hareketli kılar, tedirgin eder. Yabancı olan, bir ders gibi öğrenilmez, onunla ilişki kurmak ve 

birlikte yaşamak öğrenilir (Waldenfels,2008/2010:114).   

Mersin’de yaşayan Suriyelilerle yerleşik halk arasında var olduğu düşünülen sınır bu 

çalışmada, karşıtlıktan ziyade bir temas bölgesi olarak ele alınmıştır. Pratt (1992:4), ‘temas 

bölgelerini’, birbirinden farklı kültürlerin karşılaştığı, çarpıştığı ve birbirlerine bağlandığı, 

genellikle tahakküm ve bağlanma şeklindeki asimetrik ilişkileri içeren sosyal mekânlar olarak 

tanımlamaktadır. Temas sözcüğü, farklı aidiyetleri olan insanların sıklıkla bir araya gelerek 

birbirlerini geliştirmelerine vurgu yapar. Temas bölgesi kavramı, coğrafi ve tarihi olarak 

birbirinden ayrı olan insanların karşılaşmalarıyla süren baskı, eşitsizlik ve çatışma gibi ilişkiler 

kurdukları mekân anlamında kullanılır. Öznelerin birbirleriyle kurdukları ilişkiler tarafından 

nasıl oluşturulduklarına değinen temas kavramı, bir ayrımdan ziyade etkileşim ve kesişmeyi 

içerir (Pratt,1992:6). Nefret ve korku gibi duygular, ötekilerin etki ettiği ve iz bıraktığı temas 

bölgeleriyle şekillenir. Temas anı, ötekinin yakınlığının tehdit edici olarak algılandığı geçmiş 

temaslarla şekillenir. Bu deneyimler hem yeni izler yaratır hem de zaten var olan çağrışımların 

tekrarını sağlar (Ahmed,2004/2015:242-243). Eşiklerde bir araya gelen yabancılar, kendi 

gruplarına referans vermeden diğerlerini tanımlayamazlar. Suriyeliler ile yerleşik halk arasında 

da görüldüğü üzere yabancılık ilişkisi iki yönlüdür. Kişiler, ötekileri betimlerken bir yandan 

kendi sınırlarını da belirlemektedir. Karşılaşmalarda öteki figürünün nasıl oluşturulduğunu 
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anlamak için yerleşiklerin gözünden yabancı tanımına bakıldığı gibi yaşam alanına sonradan 

gelen yabancıların da deneyimlerine değinmek önemlidir.    

4.1.2. ‘Yeni Gelenlerin’ Yabancılık Deneyimleri  

Başka yerlerden gelen, buralı değil de oralı olan ve dolayısıyla da aynı anda hem içeride 

hem de dışarıda olan yabancı, tarihlerin ve hafızaların kesiştiği yerde durmaktadır. Chambers 

(1994/2014:19), yabancının durumunu, aynı anda hem güçsüzlükle hem de olması gereken 

yerden başka bir yerde olmanın potansiyel içeriğiyle karşı karşıya kalmak olarak ifade eder. 

Nadiren özgürce seçilen böyle bir durum aynı zamanda yabancının dramıdır. Gelenekten 

kopmuş ve sürekli meydan okunan bir kimliği taşıyan yabancıdan, tarihsel miras ile heterojen 

bir şimdi arasında kendisini evinde hissetmesi beklenir. 

Derrida (1997/2000:87), ‘Misafirperverlik Üzerine’ adlı kitabında bir aileye veya ulusa 

yabancı olmanın genellikle doğum esasına dayanarak belirlendiğini ifade eder. Vatandaşlık ister 

toprak esasına isterse de kan bağına göre verilmiş olsun yabancı, yabancı olarak doğan kişidir. 

Derrida (1997/2000:88), genellikle doğum esasına göre tanımlanan yabancılığı ölüm kavramı 

özellikle de ölüyü defnetme deneyimlerinin belirleyiciliği üzerinden tartışır ve bir kişi yabancı 

bir yerde gömüldüğünde ne olur sorusunu sorar. Yerinden edilmiş insanlar geçmişlerine dair 

özlemlerini, ölen yakınları ve anadilleri gibi iki unsur üzerinden paylaşırlar. Yabancılar, 

ölülerinin gömüldüğü yer olan, bir yandan da ev anlamına gelen bir anahtar kelime görevi gören 

bu yere ziyaret için de olsa gitmek isterler. Derrida’nın (1997/2000:87-89) göçebe, sürgün, sınır 

dışı edilmiş, kovulmuş, evsiz, yurtsuz, kanunsuz olarak ifade ettiği yabancıların geçmişlerine 

yönelik aidiyetlerinden kalanlardan biri ise anadildir ve bu kişiler dillerine sahip çıkmaya 

devam ederler. Anadil, doğumdan ölüme kadar taşınır ve kişiyi terk etmeyen evi simgeler.   

Yabancı, kaybettiği vatanına yönelmiş bir şekilde yaşamını sürdürmektedir. Ortadan 

kaybolan vatanlarından ötürü terk edilmişlik hissine kapılan yabancılar, zamanla bu durumu 

atlatabilirler. Kaybolan vatan zaman geçtikçe dönülmesi imkânsızlaşan, geçmişteki bir hayale 

dönmeye başlar. Vatanını kaybetme ve bir daha dönemeyecek olma bilgisi, diğerleri arasında 

yaşayan yabancının öfkesini kendisine çevirmesine sebep olabilir. Yabancının gözünde her 

zaman kendi sürgününün kurbanı olmuş bir yabancı vardır (Kristeva,1991:9-10). Yabancı belirli 

bir kökenden gelmiştir ve kökeni hayatını bir arada tuttuğu her yerde karşısına çıkar. Yabancı 

çoğu zaman geldiği yer ve geçmişi ile ilgili sorularla karşı karşıya kalır ve bu sorular onda 

huzursuzluk, acı veya heyecan gibi duygular uyandırabilir (Kristeva,1991:29). 

Yabancı olmayı memleketi dışında yaşarken bir türlü iç rahatlığına kavuşamamak olarak 

tanımlayan Sennet (2011/2014:52-53) göçmen, mülteci, sürgün gibi yerinden edilmeyi ifade 

eden yabancı kategorilerinin müşterek bir kadere sahip olduğunu ifade eder. Bu tür imgeler bir 
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yandan yuva ve kök ihtiyacına vurgu yaparken, diğer yandan yabancı haline gelmiş insanların 

yerinden edilme deneyiminden insani şeyler yaratma irade ve becerisine ket vururlar. Schütz’e 

(1944/2016:42) göre, yabancıyı yerleşik olandan ayıran en önemli özelliklerden biri, 

yaklaşmaya çalıştığı grubun kültürel örüntüsünü şekillendiren güçlü tarihsel geleneği 

paylaşmamasıdır. Yaklaşılan grubun kültürünün, yabancının bakış açısından da kendine has bir 

tarihi vardır ve bu tarih yabancı için de erişilebilir durumdadır. Ancak bu tarih, kendi hane 

grubunun tarihi gibi, onun hayat hikâyesinin ayrılmaz bir parçası haline hiçbir zaman 

gelmemiştir. Yabancı için kendi atalarının yaşam tarzı, onun yaşam tarzının da temel 

unsurlarıdır. Schütz (1944/2016:42), bu durumu kısaca, ‘mezarlıklar ve anılar ne devredilebilir 

ne de sahiplenebilir’ şeklinde ifade eder. Bu sebeple yabancı, yeni gelen olarak yaklaştığı grupla 

yoğun ve doğrudan deneyim içinde en iyi ihtimalle, şimdiyi ve geleceği paylaşma konusunda 

istekli ve yetkin biri olabilir fakat yine de geçmişin deneyimlerinden dışlanmış olarak kalacaktır. 

Yaklaştığı grubun bakış açısına göre yabancı, tarihi olmayan birisidir.  

Yabancı, mekânlar ve zamanlar arasında kolay bir şekilde ayrım yapamaz. Hiçbir yere ait 

olmayan yabancı ne vatanına sahiptir artık ne de yaşadığı yere onu bağlayacak bir şey vardır. 

Kristeva (1991:10), kaybolan vatana bağlılığın yerinden edilen insanları hiçbir zaman 

uzlaşmayacak iki kategoriye ayırdığını ifade etmektedir. Bu kategorilerden birinde, geçmişe ait 

kalan ve gelecekte gerçekleşmesi mümkün olmayan bir şeyin verdiği acıyla mücadele edenler 

varken, diğerinde geçmiş ile gelecek arasındaki sınırı aşabilen kişiler bulunmaktadır. Bu kişiler 

geçmişin ve şimdinin ötesinde, yaşama hırslı bir şekilde bağlı olsalar da, bu duyguları sonsuza 

dek tatmin olmayacak bir şekilde kalır. Bu iki ötekilik arasında yabancı, onunla herhangi bir 

bağlılık kurulmadan ve ona bir taahhütte bulunulmadan misafir edilir. Yabancılarla bu buluşma, 

başarısını geçici doğasına borçludur ancak misafirliğin uzaması halinde çatışmaların meydana 

gelmesi de olasıdır. Ötekilerin yol göstergeleri olmadan yabancı farklılığa sahip olamaz. Yabancı, 

diğerleri tarafından beslenir, onlar üzerinden kendi yolunu belirler. Yabancı, ötekilerle bir arada 

bulunmaya gönüllü olmasına rağmen, buluşmaların kısa süreli, donuk ve hiçbir sonuca 

bağlanmayan bir yapıda olduğunu bildiğinden hiçbir zaman tatmin olmaz. Buluşmalar 

çoğunlukla kötümser ve alaycıdır, yabancının bu buluşmalar konusunda herhangi bir beklentisi 

yoktur, her şey zaten yok olup gider en azından içinde bulunmak daha iyidir şeklinde kendini 

ikna eder. Ancak yabancı, zamanla ötekilerle gerçekleşen buluşmalardan geri çekilmeye başlar 

ve bu süreç yabancının kendisinin ve ötekilerin ne olduğuna dair belirsizliğe düşmesiyle 

sonuçlanır (Kristeva,1991:11). 

Yabancı, yerel koşulları yerli sakinlerin pek cesaret edemediği bir sükûnetle izler 

(Bauman,1991/2003:11). Geldiği yerde yaşananlara nesnel bir şekilde yaklaşabilen yabancı, 

pratik açıdan da teorik açıdan da daha özgür olandır çünkü önyargılı olmasına sebep olabilecek 

bağlarla bağlı değildir. Yabancının eylemleri gelenekler, adetler veya dini kaygılar tarafından 
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sınırlanmaz (Simmel,1908/2009:153). Yabancı, grubun belli bileşenlerine ve taraflı 

yatkınlıklarına bağlanmış olmadığından, koşulları daha genel ve nesnel standartlara tabi tutar. 

Simmel (1971/2016:27-28)  bu nesnelliği, salt tarafsızlık ya da katılımın reddi olarak değil, 

uzaklık ve yakınlık, ilgisizlik ve belli bir dereceye kadar katılımdan kaynaklanan ayrı bir tutum 

olarak ifade eder. Schütz’e (1944/2016:42) göre yabancı için kendi hane grubunun kültürel 

örüntüsü, geçmişinin bir unsuru olmaya devam eder. Bu sebeple yabancı, yeni toplumsal 

ortamını her zamanki düşünme şekliyle yorumlar. Yabancı, kendi grubundan getirdiği referans 

şeması içerisinde, yaklaştığı grupta da geçerli olacağını düşündüğü hazır bir fikir dizisine 

sahiptir ancak bunların geçerli olmadığını kısa sürede fark eder. 

Schütz’e göre (1944/2016:50), yabancının nesnelliğinin tek sebebi onun eleştirel 

tutumu değildir. Yabancı, yaklaştığı grubun kültürel örüntüsünün tutarsızlıklarının farkına 

varabilir ancak bunu, yaklaştığı grubu kendi dünyasından getirdiği standartlarla yargılama 

eğiliminden ziyade, iç grup için apaçık görüneni dikkat ve hassasiyetle inceleme ihtiyacıyla 

gerçekleştirir. Yabancının nesnelliğin derindeki sebebi ise, bir kişinin yol gösterici kurallarından 

ve hatta tarihinden kopabileceğini, normal yaşam tarzının göründüğünden daha az garantili 

olabileceğini ona öğreten acı tecrübelerine dayanır. Bu nedenle yabancı, ‘göreceli doğal dünya 

görüşünün’ tüm temellerini tehdit edebilecek bir krizin doğduğunu fark eder. Alışılmış yaşam 

tarzlarının sürüp gideceğine güvenen iç grup üyeleri ise böyle bir durumun çoğu zaman 

farkında olmazlar. 

Yabancı, yaklaşmaya çalıştığı grubun üyeleri için sorgulanamaz olan birçok şeyi 

sorgulamak zorunda olan biri haline gelir. Bir kültürel örüntünün içinde büyüyenler için tipik ve 

anonim tutumlar, hem güvenlik hem de kesinlik veren, sorgulanmayan olağan bir durumdur. Bu 

tutumlar, kişinin kendisini asgari düzeyde güvende hissedebileceği sıradan bir tanışıklık 

bölgesinde yer alır. Bu durumun aksine yabancı, yeni kültürel örüntünün tüm sistemine 

ulaşabilecek yakınlıkta olmayan, aksine onun tutarsızlığı, anlamsızlığı ve net olmayışı karşısında 

kafası karışmış halde olan bir harici ve yeni gelen olarak sahip olduğu özel konumu için 

istenenleri yapabileceğinden emin olmak zorundadır. Yabancı, yeni kültürel örüntünün yapısı 

hakkında sahip olduğu belirsiz bilgisine güvenerek, bu örüntüyle bir tanışıklık noktasında 

duramaz ve onun unsurlarının ‘ne’liklerini değil, ‘neden’lerini de anlayacağı belirgin bir bilgiye 

ihtiyaç duyar (Schütz,1944/2016:48-49). 

Yeni karşılaştığı gruba yaklaşmaya çalışan yabancı, yeni çevresindeki şeylerin evde 

tahayyül ettiğinden oldukça farklı olduğunu fark ettiğinde, alıştığı şeylere duyduğu güven darbe 

alabilir. Yabancı ayrıca, gündelik olayları yorumlamak için kullanılan şemaların da artık bir işe 

yaramayacağını anlar. Böyle bir durumdan, yaklaşılmaya çalışılan grubun kültürel örüntüsüne 

ilişkin yabancının sahip olduğu imge değil, yabancının kendi grubu içinde süregelen tüm 

sorgulanmamış yorumlama şemaları da etkilenir. Ancak yabancının, katılmak üzere olduğu 
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toplumsal grubun bir üyesi olarak herhangi bir statüsü yoktur. Bu sebeple yönünü tespit etmek 

için bir başlangıç noktasına sahip değildir. Kendisini bir sınır vakası olarak bulduğu bu durumda 

yabancının, kendisini sosyal çevresinin merkezi olarak görmesine izin verilmez. Yabancı, 

karşılaştığı bu yeni kültürel örüntülerin tam bilgisini edinme çabasına girebilir. Yaklaşmaya 

çalışan yabancı ayrıca, dış grubun terimlerini kendi hane grubunun kültürel örüntüsünün 

terimlerine çevirmek zorunda kalır. Ancak yabancı, yeni kültürel örüntüyü yorumlama şeklinin, 

iç grup üyeleri için geçerli olanla örtüşmeyeceğini bilir ve bu sebeple durumlarla baş etmeye 

çalışırken ortaya çıkan temel uyuşmazlıkları hesaba katmak zorundadır. Yaklaşılan grubun 

üyelerine göre, onların kültürel örüntüleri yabancı için bir şema işlevi görür. Fakat yaklaşan 

yabancı bunu ne olduğu gibi kullanabilir ne de her iki kültürel örüntü arasındaki dönüşümün bir 

formülünü oluşturabilir (Schütz,1944/2016:44-45). 

Yeni bir kültürle temas ve çarpışmayla toplumun geleneksel düzeni dağıldığında ortaya 

çıkan durum Park’ın (1928/2016:69) tabiriyle insanı özgür bırakır. Daha önce gelenekler ve 

adetler tarafından kontrol edilen kişi serbest kalır ancak neredeyse yönden ve kontrolden 

yoksundur. Kristeva’ya (1991:12) göre, kendi insanlarının bağlarından uzak olan yabancı 

kendini tamamen özgür hisseder. Ancak bu özgürlük yalnızlık anlamına da gelmektedir. 

Mersin’de yaşayan Suriyeliler örneğinde bu durumun geçerli olduğu söylenemez. Suriyeli birçok 

katılımcının ifade ettiği gibi, Mersin’de yaşayan Suriyeliler, Facebook başta olmak üzere bazı 

sosyal medya araçları üzerinden gruplar kurmakta ve bu gruplarda Suriyelileri ilgilendirecek 

bilgileri paylaşmaktadır. Suriyeli bir katılımcının belirttiği üzere, Suriyeli birisi bir diğer 

Suriyeliye yanlış bir harekette bulunduğunda, bu kişiler bu sosyal medya sayfalarında ‘ifşa 

edilmektedir’. Suriyelilerin bilgi paylaşımında bulundukları bu sayfalarla ilgili bir diğer örnek 

ise Mersin’in Adanalıoğlu ve Şevket Sümer mahallelerinde çıkan olaylarla ilgili yapılan 

paylaşımlar dolayısıyla gerçeklemiştir. Suriyeli katılımcıların bazıları, bu olaylarla ilgili 

Facebook’ta bulunan sayfalardan bilgi aldıklarını, olayların yaşandığı mahallelere gidilmemesi 

yönünde uyarıların olduğunu ifade etmişlerdir. Sosyal medya hesapları üzerinden yaşanan 

örneklerin yanında, görüşmeler esnasında da Suriyelilerin bazılarının diğerlerinin soyadlarını 

ve kimlerden olduklarını sormak suretiyle tanışık olma durumlarını öğrenmeye çalıştıkları 

görülmüştür. Suriyelilerin birçoğunun Mersin’e gelme sebebi olarak gösterdikleri Mersin’de 

yaşayan bir akrabanın ya da tanıdığın varlığı gibi unsurlar, Suriye’de geçerli olan ilişki ağlarının 

Mersin’de de devam ettiğinin kanıtlarından biri olarak öne sürülebilir.  

Yabancı, onun olmayan bir gruba katılmak üzeredir ve kendisini geldiği yerdekinden 

farklı bir şekilde düzenlenmiş, gizli tuzaklarla dolu, başa çıkması güç bir dünyada bulur. Başka 

bir gruba yaklaşan yabancı, orada bulacağı şeyi neredeyse beyhude yere tahmin etmeye çalışır. 

Yabancı için, yaklaşmaya çalıştığı gruptaki aktörler, tipik işlevlerin salt icracıları değil 

bireylerdir ancak yabancı, salt bireysel olan davranışları tipik olarak görme eğilimindedir. 
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Yabancı böylece sözde yakınlıklardan, sözde tipikliklerden bir dünya inşa eder ve kendi 

oluşturduğu tipleri, yaklaştığı grubun bütünlüklü bir resminin içine entegre edemez. Bu sebeple 

de grup içi üyelerin herhangi bir durumda bir iç grup üyesinin bir partnerden bekleyeceği tipik 

ve anonim tutumları takınamaz. Kısacası, yabancı için kültürel örüntüler sorunlu durumları 

çözmek için bir araç değil, bizzat üstesinden gelinmesi gereken sorunlu bir durumdur 

(Schütz,1944/2016:50). 

Schütz (1944/2016:36), yaklaştığı toplumsal grubun kültürel örüntüsünü yorumlama 

çabasına giren yabancının durumunu tartışırken, toplumsal asimilasyon ve toplumsal uyum 

süreçlerini değil, muhtemel her toplumsal uyumdan önce gelen ‘yaklaşma’ durumunu inceler. 

Yabancı, yaklaşmaya çalıştığı grubun onu kabul etmesi ya da en azından ona tahammül etmesi 

için çabalayan kişidir. Yabancının kendi hane grubunun yorumlayıcı şeması içerisinden, 

yaklaştığı grubun kültürel örüntüsüne dair çıkardığı fikir tarafsız bir gözlemciyi andırır. Ancak 

yabancı aslında ilgisiz bir izleyiciden ziyade yaklaştığı grubun muhtemel bir üyesine 

dönüşümün eşiğindedir. Bu durumda yaklaştığı topluluk artık onun düşüncesinin bir öznesi 

değil, eylemlerle hükmedilmek zorunda olan dünyasının bir parçasıdır. Eski bir izleyici 

konumunda olan yabancı, zamanla yeni aktör arkadaşlarıyla sosyal ilişkiler içine girer ve 

böylece sürmekte olan eylemlere iştirak eder. Bu aşamadan sonra yaklaşılan grubun kültürel 

örüntüsü yabancı için uzaklığı yakınlığa dönüştürür, anonim içerik belli sosyal durumlara 

dönüşür ve hazır tipolojiler çözülüp parçalara ayrılır  (Schütz,1944/2016:43). 

Yerli kültürün benimsenmesi ve asimilasyon yoluyla yerlileşme önerisi, kendi içindeki 

bütün uygunsuzluklarına rağmen yabancı için arzulanabilir bir durumdur. Yabancının 

eksikliğini en çok çektiği şey müphem olmayan bir yerleşim, güvenli bir yuvadır. Yabancıdan 

içtenlik, kendini adama ve duygusal özdeşleşme göstermesi beklenir. Yabancının, dâhil olmak 

istediği cemaatin sembollerine ve inanç ilkelerine bol bol ve abartılı övgüler yağdırması umulur. 

Bütün bunların doğal kaynağı kişinin kendisini izleyenlerin doğuştan sahip olduğu bir özelliği 

kendisinin de artık edindiğine ikna etme ihtiyacıdır. Ancak bütün bu çabalar yerliler tarafından 

zevksiz, gülünç ve ikiyüzlü görülebilir. Böyle bir durumda da yabancının var gücüyle 

kanıtlamaya çalıştığı şey, yerliler tarafından yalanlanacaktır (Bauman,1991/2003:107). 

Yabancı diğerleri tarafından önemsiz görülendir, onun bir yeri yoktur. Kimse yabancıyı 

dinlemez, onun söylediklerinin bir geçmişi olmadığından grubun geleceği üzerinde de bir etkisi 

olmayacaktır. Yabancı kendisini dinletecek yeterli bir sosyal statüye sahip değildir. Yabancının 

sözleri yalnızca garipliği ölçüsünde kendini gösterir. Onun dışında söylediklerinin herhangi bir 

etkisi olmaz ve içinde bulunduğu sohbetin ilerleyişine katkı sağlamaz (Kristeva,1991:20). 

Goffman’a (1963/2014:44) göre bu belirsizlik sadece, damgalı bireyin muhtelif kategorilerinden 

hangisine yerleştirileceğini bilmemesinden kaynaklanmaz. Damgalı birey, diğerlerinin onu ne 

olarak tanımladığı ve ona nasıl bir kimlik atfettikleri hususunda güvensiz bir durum içinde 
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bulunabilir. Bu durum, yerleştirildiği kategorilerin olumlu olduğu hallerde bile diğerlerinin 

içten içe onu sahip olduğu damga üzerinden tanımlayacaklarını bilmesinden de kaynaklanır. 

Damgalı bireyler ayrıca, karma temaslar anında kendini sahnede hissederek, verdiği izlenimi 

gözetim ve denetim altında tutmak zorunda olduğunu düşünebilir. 

Yabancı, yaşamı boyunca deneyimlediği düşmanlığın ikili anlamı sayesinde kaçış yolları 

bulabilir. Diğerlerine duyulan kin, bu düşmanlıktan başka bir şeyin mümkün olmadığı bilgisini 

de beraberinde getirir. Hilelerin ve taklitlerin dünyasında sahte diğerleriyle, sahte ilişkilere 

giren yabancı için bu nefret sürekliliği sağlar. Sancılı ancak kesin ve bu anlamda tanıdık olan bu 

durumda yabancı, kendisinin varlığını kendisine ve diğerlerine ispat etmeye çalışır. Yabancının 

varlığının gerçekliğini ve özgünlüğünü kanıtlayan bu düşmanlıktır. Yabancının kendisi ve 

diğerleri arasında çizilen sınırdaki düşmanlık yabancı için bir tehdit değildir. Yabancı her daim 

beklemede kalır ve her seferinde üzerine düşen görevi yerine getirdiğini ama yine de diğerleri 

tarafından tam olarak sevilmediğini kanıtlamaya çalışır. Bunu yaparken de gerçek ya da hayali 

olsun nefrete karşı gösterdiği sabırdan memnuniyet duyar (Kristeva,1991:13).  

Bir problem olmak, istenmeyen biri olmak nasıl bir his? Du Bois (1987/2016:17), bu 

sorunun, yabancının yerleşiklerle karşılaşmalarında dile getirilmese de sıklıkla hissedildiğini 

ifade eder. Kendisini yalnızca diğer dünyanın ifşası vasıtasıyla görebilen yabancı, kendi 

benliğine daima başkalarının gözünden bakmaya başlar (Du Bois,1987/2016:17; 

Allport,1988:150). Kendine, hor görme ve acımayla seyreden dünyanın gözüyle bakmak olarak 

tanımladığı bu durumu Du Bois, (1987/2016:19) ikili bilinç olarak adlandırır. Goffman’ın 

(1963/2014:18), başkalarıyla kurduğu gündelik ilişkilerinde olumlu karşılıklar almaktan 

yoksun kalan ve kendini geri çeken kişi olarak tanımladığı damgalı bireyin yaşamının temelinde 

kabullenme meselesi bulunmaktadır. Damgalı bireyin toplumsal kimliğinin lekelenmiş kısımları, 

hem onunla ilişki içinde bulunan kişilerde hem de kendisinde, onun da herkes gibi saygı 

görmeyi ve dikkate alınmayı hak ettiği beklentisi yaratır. Ancak diğerleri, damgalı bireye böylesi 

bir muamele yapma konusunda isteksizdirler. Böyle bir durumda damgalı birey, kendi 

niteliklerinden bazılarının buna yol açtığını düşünmeye başlar.  

Kristeva’ya (1991:7) göre aldırmazlık yabancının kalkanıdır. Yabancı duygusuz ve 

mesafeli gözükebilir ancak gündelik yaşamda karşı karşıya kaldığı saldırılar ve reddedilmeler 

daha derinlerde çaresizlik duygusuna sebep olabilir. Yabancının saldırgan tutumlarla 

karşılaşması kendi tevazu alanına geri çekilmesini beraberinde getirebilir. Yabancının bu 

mesafeli tutumu ise, yerleşiklerin de onlarla aralarına mesafe koyması sonucunu doğurur. 

Kristeva’ya (1991:6) göre gündelik yaşam içinde yabancı, ‘burada ne işin var, burası senin ait 

olduğun yer değil’ şeklindeki sorularla sıklıkla karşılaşır ve artık bu durumu şaşkınlıkla 

karşılamaz. Yabancılar ekonomik, politik veya sosyal açıdan kendisinden daha üstün görmediği 

bu kişilerin dar görüşlü olduklarını düşünebilmektedir. Çünkü yabancıya göre ev sahibinin 
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yönelttiği küçümseyici tavır, bu kişilerin kendilerini ve diğerlerini değerlendirdikleri bakış 

açılarının dar olduğunun belirtisidir. Yabancı diğer yandan da, kendisini diğerlerinden ve aynı 

zamanda kendisinden de ayıran uzaklıktan güç alır ve bu durum yabancıda yücelik duygusu 

uyandırır. Çünkü yabancı bu uzaklık sayesinde diğerlerinin tek yönlü bakış açısı yüzünden 

düştükleri kızgınlık çukuruna düşmez. Ev sahipleri birçok şeyin sahibi olabilir ancak yabancı, 

gerçek yaşam öyküsünün kendisininki olduğuna inanma eğilimindedir çünkü onun hayatı 

birçok zorluğu barındırmaktadır. Yabancının yaşamı, seçimler, sürprizler, ayrılıklar ve uyum 

çabaları arasında gidip gelmektedir. Yabancının gözünden ev sahiplerinin koşturmadan uzak bir 

yaşamları olabilir ama bu hayat kibirli ve vasat bir hayattır. 

Bauman (2004:12) herhangi bir yerde tamamıyla ya da kısmen ‘uygunsuz’ olmanın 

üzüntü verici ve sinir bozucu bir deneyim olabileceğini dile getirmektedir. Kişinin bir yere ait 

görülmeyip tuhaf olarak ele alınması, bu kişilerin niteliklerinin, sorumluluklarının, toplulukta 

çıkıntı olmalarının sonucu olmayabilir. Topluluktaki yabancı için her zaman açıklanacak, özür 

dilenecek ve saklanacak ya da aksine kalın harflerle vurgulanacak ve pazarlık edilecek bir şeyler 

vardır. Yerli halk ve yabancılar arasında önemsenmeyerek geçiştirilecek farklılıklar olduğu gibi 

dikkat çeken farklılıklar da bulunmaktadır. Bauman (2004:13), kişinin kendi kararıyla sahip 

olduğu kimliklerinin yanında, diğerleri tarafından kişiye atfedilen kimliklerden de söz eder. Kişi 

ise, kendi kimliğini diğerlerinin oluşturduğu kimliğe karşı savunmak adına sürekli bir alarm 

durumundadır. İki grup arasında yaşanan bu süreçte yanlış anlama ve müzakere etme denge 

halindedir.  

Yabancının şüpheli sadakati, yaklaştığı gruba ait kültürel örüntüyü kendi hane 

grubununkinin yerine tümüyle koymaya isteksiz ve yetersiz olduğunu gösterdiği durumlarda 

söz konusu olur. Böyle durumlarda yabancı, iki farklı örüntünün sınırlarındaki kültürel bir 

melez olarak, hangisine ait olduğunu bilmeden kalır. Şüpheli sadakate yönelik yargı genellikle, 

yabancının yaklaştığı grubun kültürel örüntülerini yaşamın tek uygun yolu olarak kabul 

etmemesi karşısında meydana gelir. Yabancı, kendisine sunulan kültürel örüntünün ona sığınak 

sağladığını kabul etmeyi reddettiği an nankör ilan edilir. İç grup üyeleri, bir geçiş dönemi 

yaşayan yabancının bu örüntüyü hiç de koruyucu bir sığınak olarak görmediğini, aksine içinde 

yön duygusunu kaybettiği bir çeşit labirent olarak gördüğünü ise anlayamazlar 

(Schütz,1944/2016:51). 
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5. BULGULAR ve TARTIŞMA 

5.1. SURİYE’DE SAVAŞ 

 2010 yılında insan hakları, demokrasi ve iş talepleriyle Tunus’ta başlayan ve rejimin 

düşmesiyle sonuçlanan Arap Baharı süreci kısa sürede Mısır, Libya, Bahreyn ve Yemen gibi 

ülkeleri de etkisi altına almıştır. Yolsuzluklara, güvenlik ve istihbarat birimlerinin keyfi 

davranışlarına rağmen Arap Baharı’nın etkileri, Suriye Arap Cumhuriyeti’ne geç yansımıştır. 

Suriyelilerin ilk zamanlarda, sokağa çıkma konusundaki isteksizliklerinin sebeplerinden biri 

olarak, komşu iki ülke olan Irak ve Lübnan’da yaşanan savaşlarla ilgili anıların taze olması ve 

Suriyelilerin aynı şeyi ülkelerinde yaşamak istememeleri gösterilmektedir (McHugo,2015:219-

221). 2011 yılının Mart ayında, Suriye’nin güney kenti olan Dera’da, Tunus ve Mısır’daki 

taleplerin yankısı olarak okul duvarlarına rejim karşıtı yazılar yazan çocukların tutuklanması ve 

Şam’a götürülmesi, çocukların serbest bırakılmasını talep eden binlerce insanın protesto 

hareketlerine sebep olmuştur. Dera’daki kıvılcımın kısa sürede Suriye’nin diğer şehirleri 

Humus, Lazkiye, Hama ve Şam’a sıçramasıyla, baskının ve yolsuzlukların bitmesi gibi birçok 

talebin dile getirildiği gösteriler, ülkenin büyük bölümüne yayılmıştır. Halkın taleplerine 

güvenlik güçlerinin orantısız güçle cevap vermesi, muhaliflerin şiddete başvurması ve 

aşiretlerin kendilerini koruma adına öz savunma pozisyonu alması, Suriye’yi karşılıklı olarak 

insanlık suçlarının işlendiği bir savaş alanı haline getirmiştir (Erlich,2014:1).  

Suriye’de hizipleşen gruplar arasındaki çatışmalarda, artık ne zehirli gazların ne de 

işkence gibi insanlık suçlarının tabu sayılmadığı dile getirilmektedir. İnsan öldürmenin çoğu 

zaman suç sayılmadığı savaş ortamında, başkalarının malını yağmalamak, tecavüz, evlere zorla 

girmek gibi şiddet olaylarını içeren suçlara da zemin hazırlanmaktadır. Savaş yüzünden, 

kolaylıkla çamur atılabilecek, şiddet uygulanabilecek, öldürülebilecek kişilere dönüşen ötekiler, 

komşu olmaktan çıkarak, yok edilmesi gereken bir şeye dönüşmektedir. Ölü sayısının 

sayılamayacak kadar çok olduğu Suriye’de, hayatta kalmayı başaranların büyük bir kısmı, başka 

ülkelere sığınmış ya da ülke içinde yer değiştirmek zorunda kalmıştır. 

(Fisk&Cockburn&Sengupta,2014/2015:17). Suriye savaşında çatışan grupların zamanla artması 

ve bu grupların savaşma amaçlarının farklılaşması, savaşın cephelerini arttırırken göçmenlerin 

hem sayısını hem de etnik ve dini çeşitliliğini etkilemiştir. Böylece Suriye’nin nüfus çeşitliliği 

bağlamında, farklı etnik ve dini aidiyetleri olan kişiler potansiyel göçmenler haline getirilmiştir 

(Çağlayan,2015:194).   

 Suriye’de 2011 yılından bu yana yaşanan çatışmalardan kaçan Suriyeliler ağırlıklı olarak 

Türkiye, Lübnan ve Ürdün gibi komşu ülkelere sığınmışlardır. Suriyeli mülteci hareketinin, 

özellikle 2015 yılı sonrasında, yükselen sayılarla Avrupa’yı etkilemesine tanık olunmuştur 
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(İçduygu,2015:27). Suriye ve Suriyeliler krizinin en önemli muhataplarından birisi, Suriye ile 

911 km’lik sınırı olan Türkiye’dir. Suriyelilerin Türkiye’ye ilk toplu hareketi, 29 Nisan 2011 

tarihinde Hatay’ın Yayladağı ilçesindeki Cilvegözü sınır kapısından 252 kişinin geçişi ile 

olmuştur (Erdoğan,2015:317). Türkiye’ye yönelen Suriyeli göçü, 13-14 Haziran 2011 tarihleri 

arasında, protestocular ve ordu arasında derinleşen mücadele yüzünden korunacak bir sığınak 

arayışında olan on binden fazla kişinin, Türkiye’de süratle oluşturulan sığınma kamplarına 

yerleştirilmesi ile devam etmiştir (Sengupta&Vela,2014/2015:58).    

5.1.1. Suriyelilerin Savaş Deneyimleri 

Taraflar, güvenli bölgeler, anlaşmalar, mülteciler, mülteci kabul eden ülkeler, komşu 

ülkeler, uluslararası çabalar, Suriye’de yaşanan savaşın bir parçası olarak sıklıkla dile 

getirilmektedir. Suriye’de yaşanan savaşın insanlar üzerindeki etkilerini bir nebze de olsa 

anlayabilmek için Suriyeli katılımcıların savaşa dair deneyimleri dinlenmiş ve göç etmeyi 

tetikleyen özel durumları anlamaya yönelik sorular sorulmuştur. Medyada, politik söylemlerde 

ve gündelik konuşmalarda sıklıkla sözü edilen Suriye savaşının, Suriyelilerle yerli halkın 

ilişkisindeki yerini görmek amacıyla yerli halktan katılımcılara da Suriye savaşı ile ilgili 

düşünceleri sorulmuştur.    

Dört yıl yaşadık Suriye’de. Düzen hiç yoktu şimdi sen burada oturuyorsun ama her an 
yer değiştirmek zorunda kalabilirsin. Yaşamını sürdürmek çok pahalıydı. (Kadın, 42, 
kadın kuaförü, Halep).  
Bizim yer mahvoldu. Savaş oldu ya şehir ikiye bölündü. Hangisi daha sakin, oraya 
gidiyoruz. Benim büyük çocuk çok korkuyor. Mesela tencere düşmüş, yüzü sapsarı 
oluyor. Bende de böyle. Ben beş sene kaldım savaşta. Her şey yaşadım. Susuz, 
ekmeksiz, elektriksiz, internetsiz. Çok zarar gördüm. Biz çıkmadık. Yemek kalmadı, 
ekmek, su, hiçbir şey kalmadı. Sonra ben kalktım birden, yeter artık. Annem, bütün 
ailem diğer tarafta kaldı. Savaştan sonra bir şey kestiler, silahla. Eğer sen orayla 
oraya gideceksin, on altı saat oldu, düşün. Normalde üç dakika sürmüyorsun, on altı 
saat oldu. Silah var, yürüyemiyorsun. Uçak bir şey attı. Yani 175 kişi ölmüş. Çok kötü, 
çok pis bir su içtik. Beş gün hastanede kaldım. Benim en küçük çocuk mikrop kapmış. 
Buraya geldim, baktım çeşmeden su akıyor. Ağladım.  İki ay banyosuz. En son ekmek 
nasıl çıkıyor biliyor musun? Böcek var içinde, taş var içinde. Eşim çalıştı, ama kendi 
özel atölyesinde değil başka yerde çalıştı. İşe giderken hep keskin nişancılar vardı. 
Apartmanın üstünde adam, elinde silah var. Kim o? Ya Rusya’dan geldi, ya İran’dan, 
ya Çin’den. Zaten belki Arap dili bile bilmiyor. Kim gördün sen, öldür. Benim küçük 
oğlan ‘anne o silah, o bomba, o nişan’. Artık silah adları biliyorlar, düşün. (Kadın, 25, 
kadın kuaförü, Halep). 
Savaş başladı 27 Temmuz 2012 Halep’te. Büyük savaş, bomba, her şey var. Önceden 
var mesela tek silah ama savaş değil. Karakolda oluyor ama hemen topluyorlardı. Bir 
gece saat 3’te ben, hanım, çocuk hastaneden geliyoruz. Zaten birinci gün sabah 
Ramazan başlıyor. Markete girdim bir polis var. Kimliği sordu. ‘Arabayı aç’. Açtım, 
baktı. Sabah 7 komşu bastı zile. ‘Senin araba aşağıda, kaldır, sokağı kapatıyorlar’. 
‘Kim kapatıyor?’ dedim. Dedi ‘muhalif’. Ben bilmiyorum ki kim bu muhalif. Dedi 
‘diyorlar Halep’i alacağız, Esad’ı göndereceğiz, aşağıda kıyamet kopuyor’.  Bıraktım 
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evde komşuyu, bir daha da görmedim. Dedim hanıma ‘sen çocuğa elbiseyi giydir, 
gidiyoruz’. Bir saat sonra hemen bomba başladı. Biz hemen çıktık, annemin evine 
gittik. Muhalif gelmedi o tarafa, Esad tarafında. Oturdum orada bir ay. Muhalif oraya 
geldi, bıraktım başka bir eve gittim. Yani dört, beş ev değiştirdim, ondan sonra dedim 
ben gidiyorum. Anne, baba dedi ‘sen git, ev tut, ondan sonra biz geliriz’. Zaten yaşlılar 
zor bırakması evi. Benim ufak kardeşim üniversiteye gidiyordu daha. Bir keskin 
nişancı ayağından vurmuş. Çocukları vuruyorlarmış, çocuk ne yapsın, silahı yok, bir 
şeyi yok. Akşam zor, yatması zor. Ben mesela Esad tarafında oturuyorum, muhalif 
bomba atıyor. Esad, muhalif tarafına bomba atıyor. Sokağa çıkmıyorduk. Bazen bir, 
iki saat az bomba sesi geliyor, gidiyorum eşya alıyorum çabuk. Bazen depoya 
iniyorduk, en fazla gece. Önceden daha savaş yeni başladı, her hafta siren vardı. Ne 
zaman siren başladı, hepimiz iniyorduk. Ondan sonra elektrik kalmadı, siren gitti. 
Bomba sesi kaldı. Amcam Halep’teydi, onlar çıkmamıştı. Bomba atmışlar, amcam 
öldü. Arkadaş çok kayıp. Benim elemanlar, yedi kişi gitti. (Erkek, 36, elektrik 
teknisyeni, Halep). 

 Savaş, can güvenliğini tehdit ettiği gibi her insanı başka sebeplerle göç etmeye 

zorlamaktadır. Suriyeli katılımcıların ifadelerinden de anlaşılacağı üzere, savaşın ortak 

etkilerinin yanında bazı katılımcıların askerlik ve tehdit alma gibi özel sebeplerden de 

ülkelerinden ayrılmak durumunda kaldıkları görülmüştür. Bir iç savaşta ölümler ve 

yaralanmalar gibi şiddetin boyutunu ortaya koyan faktörlerin yanında, insanların kaçırılması 

halk için ciddi bir korku yaratmaktadır. Güvensizlik ve istikrarsızlık ortamına büyük katkısı olan 

kaçırılma endişesi, göç etme kararında da önemli bir etkendir (Cockburn,2014/2015:556).   

2012’de Halep’te ciddi bir şekilde başladı. Ramazan’daydı. Daha önce sadece 
kaçırmalar vardı. Halep’te tüccarlar çok olduğu için kaçırmalar başladı. 
Ramazan’dan önce babam kaçırıldı. Biz de çok korktuk o zamanlarda çünkü bir 
insan kaçırıldığında dönecek, dönmeyecek bilmiyorsun. Bu yüzden yurt dışına gitmek 
annem ısrar etti. Babam hiç istemiyordu. Ramazan’da çok ciddi çatışmalar olmaya 
başladı. Okulum devam ediyordu, sınavlar yaptım ama sonuç alamadım. Evde yemek 
odasında veya oturma odasında oturmuyorduk. Koridorda ya da lavabolarda 
oturuyorduk çatışma olduğunda. Çünkü camlar veya açık yerler hep vuruluyor. 
Sabah belli bir vakitte elektrik, su yoktu. Bir yıl böyle geçti. Biz çıktıktan sonra orada 
ne su kaldı, ne gıda. Sadece iyi durumda olanlar iyi bir şekilde besleniyorlar, diğerleri 
aç kalıyorlardı maalesef. (Kadın, 19, üniversite öğrencisi, Halep). 
Halep’e gidelim dedik, Halep bitmiş. Kendi köyümüze gidek dedik, tarlamız var, 
arkadaşlarımız var. Burada bir ev yapalım ne olursa olsun. Şunu sattılar, bunu 
sattılar, karton bir ev yaptılar. İçinde oturduk, sular mular yok. Allaha şükür dedik 
oturduk, bir ekmek değil mi? Bir akşam bir tıkırtı gelmiş. Bir ateş atmışlar, bizim eve 
yakın. Ateş gelince çocuklarım eve kaçmışlar. ‘Lan oğlum gelin, evde oturun’. Yok, 
yukarda yatacaz dediler, amcaoğluyla beraber. Çatıya çıktılar. ‘Oğlum Allah aşkına 
gitmeyin, bu gece gitmeyin’. ‘Yok, bir şey oldu mu biz aşağı inerik’ dediler. Saat 2’de 
aman Allah bir ses. Ateş, silah sesi. Bütün evimizin yöresini sardı. Eve hücum ettiler. 
Evimizin kapısı yok, bir çaput koymuşuz. Perdeyi çekip içeri girdiler. Arapça 
konuşuyorlar. ‘Aman aman, bizim kimseden haberimiz yok, biz garibik, biz 
ekmeğimizin derdine düşmüşük’ dedim. Büyük oğlum kaçtı gitti. Öteki oğlumu 
alnından vurdu. Ben yürüyemiyorum artık, sürünüyüm. Bir oğlumu daha vurdular. 
Dedim oğullarımı kaldırın. Biri hemen öldü. Çocukların hepsi gördü. Sabah gittik 
mermileri topladık. Bir oğlum sabaha kadar can çekişti, inledi. Arapça bir şeyler 
söyledi, bu vuranlar söylüyor. Ya yaşar, ya yaşamaz diyor. Bizim evde kaldılar sabaha 
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kadar. Köye ateş açtılar sürekli. Sonra gittiler, köyü terk ettiler. Kimse yaralanmadı, 
ölmedi, bir tek biz. Sabah büyük oğlum akrabaları aradı, ‘gelin kaldırak kardeşlerimi’ 
dedi. Battaniyeye sardılar köylüler oğullarımı, bir de kayınımın oğlunu, evin önüne 
gömdüler. Her şeyi bıraktık. Malı, mülkü bıraktık geldik. Bizden sonra ateşe 
vermişler, fıstık tarlamız vardı, hep yanmış fıstıklar. O gün çıktık. Hepsi çıktı, kimse 
kalmadı. (Kadın, 72, ev hanımı, Halep). 
Uçaklar geliyordu köye, vuruyorlardı ama biz çıkmadık. Sonra IŞİD geldi, üç gün 
yaşadık, dayanamadık. Halamın iki oğlu şehit oldu. Uzak akrabalarımdan şehit 
olanlar oldu. Yüz kişi olabilir, çok. Ev bombalanınca üç gün orman gibi bir yerde 
kaldık. Çocuklar çok korktular. (Erkek, 49, çalışmıyor, Halep) 
Ben savaş ettim. Bir yıl dağlarda kaldım, Bayır-Bucak Dağı’nda. Ayağıma mermi 
yemişim. Bir yıl göremedim ailemi. Ölen arkadaşlarım oldu. Bir evde kalmıştık, o evde 
on sekiz kişiydik. Dört tanesi rahmetlik, şehit oldu. Bir uçak geldi, mermi attı bize. 
Şahadat getirdik. Biz dağdayken çok şeyler çektik, ekmek bile bulamıyorduk. Bazı 
günler ayakta duramıyorduk açlıktan. Benim eşim o dönemde ailesigile gitmiş. Ama 
çok risk var, bizim eve baskı yaptılar. Yani kim Türkiye’ye kaçan yahut dağa giden 
savaşmaya, onlara başka yaptılar. (Erkek, 43, taksi şoförü, Lazkiye).  
Yollarda asker çok vardı ama savaş yaşamadık. Beş yıl önce ben geldim. Beş yıl önce 
bir şey yokturdu Lazkiye’de. Lazkiye’nin köylüklerinden bomba sesi hep duyuyorduk. 
Köyde oturanlar savaş şeyiyle hep bura geldiler, kampa falan. Şimdi de çok yoktur 
ama başka yerlere giden uçaktan atıyorlar. (Kadın, 25, ev hanımı, Lazkiye). 
Öyle bir kıtlık zamanı oldu ki her şey çok pahalıydı. Çok güzel birlik de oluştu 
aramızda. Birinde bir domates olsa ortadan ikiye bölüyorduk. Su yoktu ama 
camilerde kuyular vardı, şişelere dolduruyorduk. Erkekler zaten çalışmıyordu, savaşa 
da katılmamışlardı henüz. Onlar bir evde, kadınlar bir evde oturuyordu. Çatışmalar 
olduğunda sığınaklara iniyorduk. Çatışmalar bitince herkes hayatta mısın, bana ses 
ver diye birbirini kontrol ediyordu. Merkeze gidip ihtiyaçları alan bir grup vardı. Bir 
sene, beş ay bu şekilde yaşadık. Kendi ailemden elli kişi öldü savaşta. (Kadın, 40, ev 
hanımı, Humus).  
Evimize bomba geldi. Evin dışına çıktık, ev üstümüze yıkılmasın diye. Ev 
yaşanmayacak duruma gelince çıkmak zorunda kaldık. Doktor bulamıyorduk. 
Elhamdülillah bir yakınımızı kaybetmedik ama komşularımızdan ölenler oldu, bir de 
yeğenim öldü. (Kadın, 69, ev hanımı, Kobani).  

 Faist (2000/2003:24), aşamalı göç olarak tanımladığı durumda uluslararası göçün, bir 

göç silsilesinin parçası olduğunu ifade eder. Yani uluslararası göç genellikle, bir iç göçten 

sonraki ikinci bir adım olmaktadır. Suriyeli katılımcıların ifadelerinin doğrultusunda, 

birçoğunun Türkiye’ye gelmeden önce Suriye içinde savaşın yoğunluğuna bağlı olarak yer 

değiştirdikleri görülmüştür. Bu yer değiştirmeler, yaşanılan şehir içinde farklı mahallelere 

yönelik olabileceği gibi Suriye içinde başka şehirlere doğru da gerçekleşmiştir.  

Tadmur’da savaş çıkınca Şam’a gittik. Oturduğumuz sokağa füzeler iniyordu. Bir de 
çok barikat vardı Şam’da. Tadmur’a geri döndük. Bir sene orada üniversiteye girdim. 
Durum iyiydi ama sonra IŞİD girdi. IŞİD, uçakla Esad tarafında olan evleri vuruyordu. 
Balkona çıkıyordum uçak nasıl vuruyor, görüyordum. Bir gün uyuyorduk, evimize 
yakın bir yeri vurmuşlar. Başörtüsüz sokağa indik korkudan. Tadmur’da IŞİD şehre 
girince insanların başlarını kesiyordu. Esad taraftarlarının başlarını meydanda, 
herkesin önünde kesiyordu. Bu manzarayı gördüm, bir daha çıkmadım evden. Ondan 
sonra halk, cesetleri çıkarın dediler. Çünkü kokusu çıkmaya başladı, bütün şehri 
sarmaya başladı. Öldürdükleri, sokak ortasında kaldı. Biz Esat istemiyorduk ama 
IŞİD’i de istemiyorduk. IŞİD’le bir hafta yaşadık. Bir hafta idare ettik. Gıdalar yavaş 
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yavaş girmeye başladı. Çünkü IŞİD Rakka ile Humus arasındaki yolu açtı. IŞİD 
girdikten sonra Rakka’ya gittik. Bütün ailem, annemin halasının ailesi çıkıyorduk. 
Annemin halasının kocası komutandı. Yanımızda bir başka komutan daha vardı. Esat 
ya da IŞİD mayın koymuşlar, bilmiyoruz kim. Çıktık, beş dakika sonra önden giden 
kuzenlerim aradılar, geri döneceğiz dediler. Çünkü annesi, babası, kardeşlerinin 
olduğu araba önlerinde patlamış. Kardeşi yaşıyordu, yanarken yardım etmek istedi 
kardeşine ama ateş açtılar yardım etmesin diye. Ailesini yanarken bıraktı ve geri 
döndü. Bu olaydan sonra İdlib’e gittik. İdlib’den sonra buraya geldik. (Kadın, 26, 
öğretmen, Humus). 

Suriyelilerin Türkiye’de bulunmalarıyla ilgili gündelik konuşmaların, Suriyelilerin 

vatanseverliğini sorgulayan söylemler çerçevesinde ele alındığı söylenebilir. ‘Hainler’, 

‘vatanlarını bırakıp kaçtılar’, ‘ülkelerini savunmadılar’  gibi yargılamalarla karşı karşıya kalan 

Suriyelilerin, Suriye’deki savaş ile ilgili deneyimlerinin ve göçe zorlayan koşulların dinlenmesi 

önemlidir. Suriyeli katılımcılara Suriye’den ayrıldıkları yıl sorulduğunda çoğunluk, savaşın 

şiddetinin arttığı 2012 ve 2014 yıllarında çıktıklarını ifade etmiştir. IŞİD’in yaşanılan şehre 

girmesi ile artan şiddet, muhalif gruplarla rejim arasında yaşanan çatışmaların arasında kalma, 

yaralanma, yakınların öldürülmesi, çatışmalar ve bombalar sebebiyle evin yaşanamaz duruma 

gelmesi, temel ihtiyaçların karşılanmasının zorlaşması, gıda malzemelerinde yaşanan kıtlık ve 

pahalılık, özellikle çocukların yaşadıkları korku şeklinde sıralanan savaşa dair durumlar, 

Suriyeli katılımcıların savaş deneyimlerinin benzerlik gösterdiği noktalar olmuştur. Savaşın 

şiddetlenmesinden önce Suriye’den çıkmak, askerlik yapmak, muhaliflere katılarak savaşmak, 

beş yıl boyunca savaş ortamında yaşamını sürdürmeye çalışmak gibi savaşın farklı düzeylerde 

yaşanmasının yanında, tanıdıkların kaybedilmesi, Suriye’de bırakmak zorunda kalınan mal 

varlıklarının yağmalanması gibi durumları Suriyeli katılımcıların birçoğu paylaşmaktadır.      

5.1.2. ‘Savaşa Üzülüyoruz ama Gelmeleri de Sorun Oldu’ 

Yaşanmış acı deneyimlerinin öteki ile olan ilişkileri nasıl şekillendirdiği üzerinde duran 

Ahmed’e (2004/2015:33) göre acı, çoğunlukla şahsi bir deneyim olarak ele alınsa da, 

başkalarının acıları sürekli olarak hem bireysel hem de kolektif bir tepki talep eden kamusal bir 

söylemle dile getirilmektedir. Bauman (2016b:80) ise modern zamanlarla birlikte,  ötekilerle 

kurulan ilişkide kabul etme, sorumluluk duyma, ilgilenme ve yardım etme gibi ahlaki 

zorunluluklar alanın daraldığını savunmaktadır. Ahlaki sorumluluklardaki eksilme, dayanışma 

duygusunun yoğun olduğu ya da mültecilerin trajedilerinin medyaya yansıdığı dönemlerde bile 

söz konusu olabilmektedir. İnsanlar, biz ve onlar olarak keskin bir şekilde ayrılan bir dünyada 

yaşama niyetindedir ve bu ayrım ahlaki görevlere ihtiyaç duymaz. Ancak günlük yaşamda, 

düşmanlıklara, rekabete, sosyal ve politik ayrımlara rağmen, askıya alınmış ahlaki dürtüler bazı 

durumlar dâhilinde uyanabilmektedir.  
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Sontag (2003/2004:74), modern beklentilerin ve modern etik duyguların temelinde, 

durdurulamaz olsa da savaşın bir sapkınlık, barışın ise erişilemez bir hedef olduğu düşüncesinin 

yattığını savunmaktadır. Ancak bu beklentiye rağmen tarihte barış hep istisna, savaş da kural 

olagelmiştir (Park,1941:552; Sontag,2003/2004:75). Sontag (2003/2004:17), modern bir eylem 

olarak tanımladığı, başka bir ülkede meydana gelen eylemlerin seyircisi olma durumunda, 

insanların bu manzaralara verdikleri tepkilerin şefkat, hiddet, sevinç ya da onaylama gibi 

duygular arasında gidip geldiğini öne sürmektedir. Savaş görüntüleriyle karşı karşıya kalan 

insanların hemen televizyonu kapatmaları ya da bu haberlere karşı tepkisizleşmeleri, bitmek 

bilmeyen savaşın kendilerinin vereceği tepkiye bağlı olmadığını düşünmelerinden 

kaynaklanmaktadır (2003/2004:101-102). Televizyon ekranlarında, dergi ve gazete 

sayfalarında yaralanan, öldürülen, tecavüze uğrayan insanların trajedisini görmek rahatsız 

edicidir ancak bu görüntüler izleyenlerin hayatında doğrudan bir etkiye sahip olmadığından, 

insanlar görüntülerin yarattığı kaygıyı uzun süre taşımazlar (Wolff,2006:15). 

 
Ortadoğu coğrafyasında çok uzun yıllardan beri sınırlar doğru oturtulmamıştır. 
Bizimle de sınır olması bizim için ciddi bir sorun yaratmıştır. Komşunuzda rahatsızlık 
varken sizin huzurlu olma şansınız olabilir mi? Uzun yıllardır komşuluk 
ilişkilerimizin iyi gittiği, karşılıklı kültürel çalışmaların, alışverişlerin yapıldığı, üst 
düzey yöneticilerimizin gidip geldiği bir ülkeydi. Suriye şimdi paramparça, kimin eli 
kimin cebinde belli değil. (Erkek, 72, Cem evinde dede, Bingöl doğumlu).  
Ortadoğu’yu bu hale getirenler bellidir. Aynı şeyi bizim Türkiye’de de yapacaklardı. 
Türk halkı direndi. Suriyeliler o direnci gösteremedi. Suriyeliler, bana dokunmayan 
yılan bin yıl yaşasın zihniyetiyle kendini kurtaran kurtardı, oradakini düşünmedi. 
Biraz önce bir resim gördüm Rakka’da bir bayan aynı odada beş çocuğu öldürülmüş. 
Kendisi de ölmüş numarasıyla, ölülerle beraber yaşıyor. İçler acısı bir durum. (Erkek, 
55, Suriyelilere hizmet veren özel bir poliklinikte yönetici, Urfa doğumlu).  
Suriye’de yaşanan savaşa üzülüyoruz ama gelmeleri de sorun oldu. Bir an önce bitip 
de gitseler onu istiyoruz. Onlar yüzünden ev kiraları çoğaldı, işimiz zorlaştı, eşlerimiz 
işlerinden oldu. On yıllık kuaförüm. Üç dört sene öncesini düşünürsen gayet güzeldi 
işlerim. Ama bu Suriyeliler geldikten sonra tamam acıyoruz yazık, Allah yardımcıları 
olsun ama evin içinde bile kuaförlük yapıyorlar. Vergi ödemiyorlar, kirayı doğru 
düzgün ödemiyorlar. Yardım da alabiliyorlar her konuda. Hastaneye de gitsek, direk 
önce Suriyeliler diyorlar. Ama biz oraya gitsek, bizi kabul edecekler miydi? Bence 
etmeyeceklerdi. ‘Siz gelseydiniz, biz sizi kabul etmezdik’ diyorlar. Bunu da kaç kere 
duyduk yani. Neyse tamam bir şey demiyoruz, garibanlar yani. Yine de bizi mağdur 
ettiler, anlayacağın çok mağdur ettiler. (Kadın, 40, kadın kuaförü, Mersin doğumlu). 
Savaşa üzülüyoruz ama hak etmiyorlar. Onları istemiyoruz. Onların erkekleri kaçıp 
buraya gelmese şimdiye Suriye ayaktaydı. (Kadın, 41, ev hanımı, Antep doğumlu). 
 
Yerli halktan katılımcılara Suriye’de yaşanan savaş ile ilgili düşünceleri sorulduğunda, 

katılımcıların büyük bir çoğunluğu savaşın mağdur ettiği insanlar için üzüldüğünü dile 

getirirken, savaş sebebiyle mülteci konumuna gelen Suriyelilerin Türkiye’ye etkilerine vurgu 

yapmıştır. Suriye’de yaşanan savaş ile ilgili yerli halk arasındaki tartışmalarda diğer birçok 

alanda olduğu gibi, Türkiyeliler ile Suriyelilerin vatanlarına bağlılıkları arasında var olduğu 

düşünülen farklılıkların sıklıkla dile getirildiği görülmüştür. Yerli halktan bazı katılımcılar ise, 
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Türkiye’nin Suriyelileri ağırlamak konusunda büyük fedakârlıklarda bulunduğu ancak 

Türkiyelilerin Suriye’ye sığınmış olmaları durumunda aynı misafirperverlikle 

karşılaşmayacakları ihtimali üzerinde durmuştur.  

5.2. GÖÇ ETMEK ve MÜLTECİ OLMAK  

Mülteci olmak, beklenmeyen büyük olaylar sonucu yön değiştiren yaşamı, mecburiyetler 

doğrultusunda yeniden düzenlemek zorunda kalmaktır. Alışkın olduğu topluluğundan ve 

kültüründen ayrılan mülteci, yeni davranış örüntülerini, yeni kuralları, yeni değerleri, kısacası 

yeni bir sosyal örgütlenmeyi öğrenmek ve anlamak zorunda kalmaktadır (Morrice,2011:2). 

Mültecilik deneyimi, zorunlu olma özelliğinin yanında, geride bırakılan yaşam, sınırlar ve ev 

sahibi ülkede geçerli olan hukuki çerçeve, ekonomik ve sosyal hayat gibi çeşitli yapısal 

faktörlerin birbiriyle kurduğu karşılıklı ilişkileri de içermektedir (Jansen&Löfving,2009:8). 

Yerinden edilme deneyimi, göç hareketinin her aşamasında birçok kaybı da bünyesinde 

barındırmaktadır. Vatanın, yaşanılan evin, ailenin, arkadaşların, sosyal statünün, aidiyetin 

beraberinde getirdiği güvende olma hissinin yitirilmesi birçok mültecinin deneyimlediği 

durumlardır. Yer değiştirmenin stresli olmasına ek olarak mülteciler travma, kayıplar, 

ekonomik problemler, kültür şoku, ırkçılık, aile yapısındaki değişimler gibi çok farklı zorlukları 

da deneyimleyebilmektedir (Frater-Mathieson,2004:21). 

Menşe devletlerinin koruma zafiyetinden ötürü, bu devletlerin topraklarını zorunluluk 

sonucu terk eden veya aynı sebeple geri dönemeyen bireyler, genel kullanım açısından mülteci 

olarak adlandırılmaktadır. Söz konusu bireylerin yoksun kaldığı korumanın menşe 

devletlerinden farklı devletlerce sağlanması, bir başka ifadeyle bu kişilerin uluslararası 

korumaya eriştirilmeleri, temel haklardan faydalanmaları hususunda oldukça önemlidir. 

Uluslararası hukuk kuralı olarak kabul edilen ‘geri gönderme yasağı’ ise devletlere, zulme ya da 

ciddi zarara uğrama riski bulunan kişileri bu riskle karşı karşıya kalacakları yerlere 

göndermeme sorumluluğunu yüklemektedir. Bünyesinde geri gönderme yasağını da barındıran 

1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair Sözleşme ve Sözleşme’nin 1967 tarihli 

Protokolü, uluslararası hukukta mülteci korumasının temel taşı olarak kabul edilmektedir 

(Öztürk,2017:203-204). 

Maley (2016:31), mülteci olma durumunun, herhangi bir ülkenin otoritelerinin kişiyi 

mülteci olarak onaylamasının ötesinde bir durum olduğunu savunur. Ancak bir devletin 

korumasından yararlanmak için o devletin kişiyi mülteci statüsünde tanıması şarttır. Ülkeler 

mülteci tanımına kendi şartlarına uygun eklemeler yaparken (Türkiye’nin 1951 Sözleşmesine 

koyduğu coğrafi sınırlama gibi), çoğu durumda 1951 Cenevre Sözleşmesi gibi uluslararası 

anlaşmalar rehber olmaktadır. Öztürk’e (2017:204) göre 1951 Sözleşmesi, uluslararası 
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korumanın sağlanmasını bir statü ekseninde ele almakta, statü şartlarını taşıyan bireylerin 

mültecilik hallerinin hukuken tanınmasını sağlayacak ölçütleri göstermektedir. Bu sebeple, 

kavramsal anlamda mülteci olarak kabul edilebilen her bireyin hukuki bir statü olarak 

mültecilik sıfatını da taşıyacağının garantisi yoktur.  

Faist’e (2000/2003:112) göre, mültecilere yönelik uluslararası anlaşmalar, göç alan 

ülkeleri belli yükümlülükler altına sokan kısmen uluslararası bir koordinasyonun bulunması 

anlamına gelmektedir. 1951 Cenevre Sözleşmesi ve 1967 New York Protokolü, üye devletlere 

belirli yükümlülükler verse de, son kararı veren devlettir. Sığınma hakkı vermenin, egemen ulus 

devlet otoritelerinin bir ayrıcalığı olması ve kimin mülteci olup kimin olmadığına dair belirgin 

evrensel bir ölçütün bulunmaması sebebiyle evlerinden ayrılmak zorunda kalan birçok kişi 

belirsizlik içinde yaşamını sürdürmektedir.  

Ayrım gözetmeyen şiddet ortamı yüzünden evlerinden ayrılmak zorunda kalan 

milyonlarca Suriyeli, özellikle Ortadoğu ve Avrupa için endişe konusu haline gelmiştir. Türkiye, 

hem Suriye’ye sınır komşusu olması hem de AB’ye geçiş yolu kabul edilerek transit ülke özelliği 

göstermesi sebebiyle, Suriye’den yönelen göç konusunda özel bir öneme sahip olmuştur. 

Türkiye’nin açık kapı politikası uygulaması ve sınırdan geçişlere çoğunlukla izin vermesi ise, 

Suriyeli mülteci akınından en çok etkilenen ülkelerin arasına girmesi ve koruma sorumluluğunu 

oldukça yüksek bir oranda sahiplenmesi ile sonuçlanmıştır (Öztürk,2017:209-210). Çatışma, 

şiddet ve zulüm sebebiyle zorla yerinden edilen kişilerin sayısı küresel çapta rekor düzeylere 

ulaşırken Türkiye 2016 yılı itibariyle, dünyada en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülke 

olma özelliğini sürdürmektedir (UNHCR, Türkiye). Ülkelerindeki savaştan kaçan 5.650.497 

(UNHCR, Kasım 2018) Suriyeli mültecinin, 3.607.563’ü (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Aralık 

2018) Türkiye’de yaşamlarını sürdürmektedir. Türkiye’nin hemen hemen bütün şehirlerinde 

yaşayan Suriyelilerden 153.413 kişi, Suriyeli mülteciler için kurulan 19 kampta yaşamını devam 

ettirmektedir.  

Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin yasal durumuna bakıldığında, Suriyelileri misafir 

olarak açıklayan tanımın, 2014 yılında yayımlanan ‘Geçici Koruma Yönetmeliği’ ile geçici 

koruma kapsamındaki Suriyeli yabancılar olarak değiştirildiği görülmektedir. Geçici Koruma 

Yönetmeliği, Suriyelileri, ‘Suriye’de meydana gelen olaylar nedeniyle 28 Nisan 2011 tarihinden 

itibaren ülkemize gelen Suriye uyruklu yabancılar’ olarak tanımlamaktadır. Geçici Koruma 

Yönetmeliğinde, yönetmelik kapsamındaki Suriyelilere sağlık, eğitim, iş piyasasına katılım, 

sosyal hizmetler ve yardımlara erişim konularında hizmetler sağlanabileceği belirtilmektedir 

(Geçici Koruma Yönetmeliği, 2014). Resmi kaynaklarda ‘geçici koruma kapsamındaki kişiler’ 

olarak belirtilen Suriyeliler için bu çalışmada sosyolojik bir tanımlama olan mülteci ifadesi 

tercih edilmiştir (Danış,2018:5).    
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5.2.1. ‘Suriye’den Çıkmazdım ama Çocuklar…’ 

 Yaşanılan yerin daimi veya yarı daimi olarak değiştirilmesi anlamına gelen göç, bir 

toplumsal mekândan veya siyasi bir birimden diğerine doğru gerçekleşen bir harekettir 

(Faist,2000/2003:41). Park (1928/2016:70-75), göç kavramını tanımlarken, hareketliliğin 

yanında mekânsal değişimin, zayıflayan aile bağlarının, insanların ve kültürlerin 

karşılaşmalarının, anlaşmazlıkların ve kaynaşmaların da ele alınması gerektiğini 

vurgulamaktadır. Genellikle, insanlığın doğası gereği yerleşik olduğu farz edilir. Bu tür 

söylemlerde, anayurdun bir kişi için sadece normal değil, aynı zamanda ideal bir yaşam yeri 

olduğu iması yer almaktadır. Böylece anayurt, kişinin adaptasyon gösterdiği, içinde huzurlu bir 

yaşam sürdüğü ve sorunsuz bir kolektif kimliğe sahip olduğu yer olarak düşünülmektedir. Genel 

kanıya göre ise, böylesine ideal bir yerden göç edilmesi için insanların bazı etmenler tarafından 

kendi yurtlarından itilmeleri ve göç edilen bölgeler tarafından çekilmeleri gerekmektedir.  

Mültecilik deneyimi köklerinden sökülme, uzaklaşma, kayıplar, değişimler ve 

yenilenmelerin gerçekleştiği karmaşık bir sürece işaret eder. Bu süreç genellikle plansız ilerler 

ve hızlı bir şekilde karar vermeyi gerektirir (Camino&Krulfeld,2005:1). Savaş yüzünden 

yaşamlarında büyük değişimler meydana gelen mülteciler, sadece zulümden kaçan kişiler 

değildir, yaşananlardan çıkardıkları sonuç ile olası durumları anlayarak geç olmadan ayrılma 

kararı almak zorunda kalanlardır (Maley,2016:7). Saldırı ve savaş korkusu her aileyi etkiler 

ancak, her zaman insanları göç etmeye zorlayan doğrudan bir tehdit olmayabilir. Suriyeli bazı 

katılımcıların da dile getirdiği gibi, kimyasal silah kullanımı gibi olası bir tehlike de insanların 

yaşadıkları yerden ayrılmaları için güçlü bir sebep yaratmaktadır (Omidian,2005:139).  

 
En son haberler çıktı, Esad başlayacak, kimyasal atacak. O yüzden biz karar aldık, 
tamam yeter artık. (Kadın, 25, kadın kuaförü, Halep).  
Çocuğum araba sesinden bile korkuyordu. Küçük çocuğum ve eşim yaralandı. Orada 
cehennem bile olsa ben çıkmazdım ama çocuklarım korkunç şeyler gördü, ölen 
insanlar gördü. Hizmet yüzünden Suriye’den çıkmadık. Bazı insanlar elektrik, su gibi 
hizmet bekledikleri için çıktılar. (Erkek, 49, eczacı, İdlib).  
 
Faist (2000/2003:140-141), gidiş ya da kalış kararlarının sadece dışarıdan gelen 

kısıtlamalar ve olanaklar çerçevesinde düşünen yalıtılmış bireyler tarafından alınmadığını 

vurgulamaktadır. Gitme ve kalma kararları genellikle, kişilerin farklı düzeylerde etkiye sahip 

oldukları bireyler arası ilişkiler sonucunda alınmaktadır. Bu sebeple hane üyeleri, akraba 

grupları ve yerel toplulukların göç kararı alma üzerindeki etkisi yadsınamaz. Göçe karar verme 

sürecinde üzerinde durulması gereken etmenlerden biri de güç ilişkilerinin önemidir. Bireylerin 

ya da aile üyelerinin göç etme kararı, daha geniş ilişkiler ağı içindeki konumlarına bağlıdır. 

Faist’in (2000/2003:141) göç kararı alınırken etkili olan güç ilişkilerinden biri olarak gösterdiği 

ataerkil karar verme durumunun Suriyeliler açısından da geçerli olduğu söylenebilir. Ataerkil 
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karar verme kavramına benzer şekilde, görüşme yapılan Suriyeli katılımcıların birçoğu, göç 

etme kararında erkeklerin daha belirleyici olduklarını dile getirmiştir. Böylece aile içinde ‘karar 

vermeye yetkin olarak görülen erkek’ göç etmeye karar verdikten sonra diğer aile üyeleri göç 

hareketine dâhil olmaktadır.  

Savaştan dolayı evimiz yıkıldı. Çocuklarımı kaybedecektim, eşim baba olduğu için o 
karar verdi. (Kadın, 69, ev hanımı, Kobani). 
Bir tane füze geldi. O evde yaşanmaz artık. Kiralayacak ev de yok. Çünkü olan evler 
hem aynı tehdit altında, hem de çok küçük parçalara ayrılıyordu, öyle kiralanıyordu. 
Her şeyimi kaybettim, çocuklarımı da kaybedemezdim. Eşime sürekli ‘biz burada bu 
çocukları nasıl büyüteceğiz?’ diyordum. Savaşın ortasında, okul yok, cehalet artmış. 
Önce eşim tepki vermedi. ‘Bak herkes gidiyor, burada bir geleceğimiz yok’ dediğimde 
sustu. Sonra eşimin babası hastalandı. Bir tane ağrı kesici bile bulamadılar. Eşim 
böyle ikna oldu çıkmaya. ‘Haklısın, bizim buradan kaçmamız lazım’ deyince çıkmaya 
karar verdik. (Kadın, 40, ev hanımı, Humus). 
Mahallemizi Esad’ın tarafındakiler kuşattılar, bize çok kaba davranıyorlardı, 
mahallenin kızlarına yanlış bakıyorlardı. Bizim için babam çok korkuyordu. Ben de 
bu yüzden çıkmaya karar verdim, tek başıma çıktım. (Kadın, 28, öğretmen, Halep).  
Eşim dedi ‘Türkiye sen çıkarsın, ben çıkacağım’. İcabında şehit olursun, çocuklarımız 
var diye. Öyle bir iman vardı bizde ama işte mecburen. Ayağımıza mermi yedik, üç ay 
da yürüyemedik. Örnek diyelim bir tanesi adını yazmışsa seni koparacaklar. Yani 
para döksen de savcıyla görüşemezsin. Seni direk alıyorlar cezaevine ama yedi yerin 
altına seni koyuyorlar. Ben de güvende olmam için o zaman ne yapak dedim, 
bunların sağı solu belli değil. O zaman kaçalım en iyisi. Ben buraya geldim, tam iki 
gün sonrası abimi aldılar. Bizim mahalleden yirmi beş tane genç, komşularımız, 
Esad’a karşı kim eyleme çıkıyorsa bunları topluyorlar.  (Erkek, 43, taksi şoförü, 
Lazkiye).  
Çocuklarımı okula göndermek çok zor oldu. Güvensiz bir ortamda insanlar artık kin 
ve nefret dolu oldular. Kimse kimseye yardım etmemeye başladığı zamanlardan 
sonra çıkmaya karar verdik. (Kadın, 40, anaokulu sahibi, Halep).  
 

Mültecilerin durumunu anlayabilmek için ülkelerinden ayrılmalarını ya da ülkelerinde 

kalmalarını etkileyen unsurların üzerinde durmak gerekmektedir. Katliamların ve can 

kayıplarının yaşandığı savaş ortamında insanlar öncelikle güvenlik arayışı ile ülkelerinden 

ayrılmaktadır. Can güvenliğinden sonra ise eğitim, sağlık, beslenme ve barınma gibi temel insani 

ihtiyaçların karşılanamaması da insanları göç etmeye sevk edebilmektedir. Suriyeli 

katılımcıların da ifade ettiği gibi, elektrik ve suyun çoğu zaman kesilmesi, gıda maddelerinin 

fiyatlarındaki yüksek artışın yanında temininin zorlaşması gibi sebepler insanların göç etmeye 

karar vermesine sebep olmaktadır. 

5.2.2.  Göç Süreci ve Göç Yollarında Yaşananlar 

 Tarih boyunca insanlar fetihler, afetler, zulüm ya da ticaret gibi sebeplerle göç 

etmektedir. Dünya genelinde göç hareketlerinden etkilenmeyen çok az bölge bulunmaktadır. 

Ülkeler ya kaynak ya da hedef ülke konumlarıyla göçe dâhil olmaktadır. İnsanlık tarihini 
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değiştiren etkenlerden biri olan göç hareketleri, dili, dini, adetleri farklı olan insanları bir araya 

getirerek, çeşitli toplulukların ve örgütlenme şekillerinin ortaya çıkmasına vesile olmuştur 

(Karpat,2015). Faist’in (2000/2003:23-31), bir zamanlar başkasının dünyası olan yeni bir 

çevrede yerleşmek olarak tanımladığı göç hareketleri ile birlikte, farklı geçmişe sahip insanlar 

bir araya gelmektedir. Mülteci hareketleri, göç veren ve göç alan ülkeler arasında sadece 

göçmenlerin değil, malların, bilginin, sembollerin ve kültürel pratiklerin de dâhil olduğu 

döngüsel bir değişim yaratmaktadır. Bu süreç, yeni bir kültürle karşılaşan göçmenlerin 

yaşamlarını değiştirdiği gibi ev sahibi topluluğu da dönüştürmektedir.  

 İnsanlar, ülkelerindeki savaşın yıkıcı etkilerinden farklı düzeylerde zarar görmelerinin 

yanında, göç edilecek ülke, göç yolunda kullanılacak vasıtalar, göç yollarında geçen süre ve sınırı 

geçerken kaçak ya da yasal yollara başvurma gibi konularda birbirinden farklı koşullara 

sahiptir. Yaşanılan yeri terk etmek her koşulda zorlayıcı bir durumken, göç süreci bazıları için 

daha da zor şartları barındırmaktadır. Türkiye’ye gelen Suriyeliler örneğinde de olduğu gibi, 

maddi birikimleri ve sermayeleri olan kişilerin sınırların açık olduğu süre boyunca kendi özel 

araçlarıyla ya da uçak gibi vasıtalarla Türkiye’ye geldikleri görülmüştür. Maddi olanakların 

dışında, savaşın etkilediği bölgelere göre kişiler birçok vasıta ve şehir değiştirerek, saatlerce 

bazen de günlerce göç yollarında hareket etmek zorunda kalmaktadır. İki ülke arasındaki sınırın 

kapalı olduğu zamanlarda ise mültecilerin kaçakçılara başvurmak ya da başka bir ülke 

üzerinden hedef ülkeye varmak gibi yollar denedikleri görülmüştür.  

Cilvegözü’nden girdik. Benim arabayla geldik. Sınırdan pasaportlu geçtik. Yol dört, 
beş saat sürdü. İlk gelmeye başladığımız zamanlarda böyleydi sonra on saat, sonra 
iki gün. Sınır açılıyor, sınır kapanıyor. (Erkek, 71, diş hekimi, Halep). 
Savaş yüzünden Halep’ten çıktık, İdlib’e gittik. Sonra Halep’le İdlib arasında bir 
köyde yaşadık. Oturduğumuz köy Türkiye sınırına çok yakındı. Bu yüzden arabayla 
girdik. (Erkek, 49, eczacı, İdlib).  
Bir adamla görüştük. Yaklaşık 20 bin Türk lirası para verdik. Belli bir zamanda 
buluşmak üzere sözleşiyorsunuz. Adam seni bir yerde bekliyor. Bir dakika geç gitsen, 
bir dakika erken gitsen seni tanımıyormuş gibi yapıyor ve paran da yanıyor. Onunla 
irtibatta kalıyorsun çünkü onun da tanıdıkları var. Böyle bir sistem kurmuşlar. İlk 
başta bizi arabanın kasasında götürdüler bir yere kadar. Biz Suriye’den çıkıp Lübnan 
yoluna girdik. Lübnan’da da ‘siz Humuslusunuz, buraya kadar nasıl geldiniz?’ diye 
soranlar oldu. Kontrol noktaları vardı. Orada da belli meblağlar ödeyerek bu 
noktalardan geçtik. Bu kişiler parayı aldıktan sonra ‘tamam biz sizi görmedik’ 
şeklinde geçmemize izin veriyorlardı. (Kadın, 40, ev hanımı, Humus). 
Halep’ten Şam’a on altı saat sürdü arabada. Şam’dan uçak bileti aldım, Mısır’a. Her 
tarafta savaş vardı. Şam’da havaalanında bir gün yattık. Dışarı çıkılmaz her tarafta 
bomba var. (Erkek, 36, elektrik teknisyeni, Halep).  
Arabayla gelemedim. Arabam iki tane orada kaldı. Çünkü bu araba bellidir kimin? 
Yol seni muhaliflerin yoluna götürüyor. Oraya varmadan önce Esatların adamları 
vardır. Zaten o arabayı elinden alacaklar. Kuru param vardı sadece onu aldım. İki 
valizime de kıyafetleri koydum. (Erkek, 43, taksi şoförü, Lazkiye).  
Arabayla geldik. Sınırda bize pasaport gibi bir evrak çıkardılar, onunla sınırı geçtik. 
Her bir kişi için bin lira verdik, Türkiye’nin parasıyla. Sınırdan kaçak geçiş yapanlar 
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da vardı ama bizim yanımızda çocuklarımız vardı, başlarına bir şey gelmesin diye 
para vererek geçtik. 50 liraya geçenler de vardı ama onlar hendeklere saklanarak, 
tehlikeli yollardan geçiyorlardı. (Kadın, 50, terzi, Kobani).  

 Savaşın sebep olduğu maddi kayıplar, kişilerin göç etmek için ihtiyaç duydukları miktarı 

karşılamalarını zorlaştırmaktadır. Bazen insanlar ellerinde ne varsa satarak, göç etmek için 

gerekenleri karşılamaya çalışmaktadır. Yaşanan yerde savaşın şiddetinin arttığı durumlarda ise, 

insanlar ani bir şekilde karar vermek zorunda kalarak yanlarına bir şey alamadan, bazen de 

yürüyerek sınırı geçmek durumunda kalmaktadır.  

Kaçak geldik. Uşaklarımı öldürdüler, biz de uşaklarımı mezara koyduk, çıktık. Önce 
çadırda oturduk kırk gün Suriye’de. Tarla sahibi komadı, ‘ben ekeceğim’ dedi. Nere 
gidek? Oğlum gitti bir adama, ‘kardaşlarımı öldürdüler, biz burada kalamayık, nere 
gidek?’ dedi. Dedi ‘ben sizi geçirtirim’. Gittik, bizi geçirtmediler. Bir hadise varmış, 
koymazlarmış, geri geldik. Evvelsi gün oğlum yine gitti. Hemen geçirtti bizi. (Kadın, 
72, ev hanımı, Halep). 
Halep’ten çıktık, Kobani’ye gittik. Baktık Kobani’de de yaşanmıyor. Halep’e geri 
geldik. Bir gece kaldık sonra Türkiye’ye geçtik. Halep’te 2011’de savaş başladı. Fakat 
biz 2013’te Halep’ten çıktık. Türkiye Devleti sınırları açtı. Herkes geçiyordu, biz de 
geçtik. Sınırdan yürüyerek geçtik. Türkiye’ye geldikten sonra bir araçla devam ettik. 
Türkiye’de ilk geldiğimiz şehrin ismini bilmiyorum. Oradan sonra ilk Mersin’e geldik. 
Üzerimizdeki kıyafetleri aldık. Canımızı zor kurtardık. Yanımıza alabileceğimiz bir 
şey de yoktu. Her şeyimizi savaşta kaybettik. (Kadın, 69, ev hanımı, Kobani). 
Bir şey almadık yanımıza. Çarşaf aldık. Bir de küçük bir çanta aldık. Televizyon aldık. 
İlk önce ailem çıktı çünkü dayanamadılar. Kaçak yolla çıktılar. Ben onlardan dört 
gün sonra çıktım.  (Erkek, 49, çalışmıyor, Halep). 
Ben şehirden köye çıktım, bizim köy de zaten sınıra çok yakın. O yüzden çok insanlar 
kaçak geldi. Bazı gidiyor köyüne, geri geliyor. Ben çıktığım zaman annemle 
beraberdim, ben yalnız çıkamam zaten. Yani babam salmaz. İki tane kardeşim 
burdadı. Öyle yani kayınvalidem, eşim de geldi, böyle çıktık. Suriye’den çıktım, 
ablamla vedalaştım, babamla falan. Sadece annem benimle beraberdi. Annemi, 
ablamı, ailemi bıraktım yani zor bir şeydi. Sonuçta ben eşimin yanına geliyorum ama 
o da zor yani. Zaten annem benim düğünümü şey etti, ondan sonra Suriye’ye döndü. 
Üç yıl sonra, dört yıl sonra buraya geldiler. Lazkiye’den çıktım ben ilk Hatay’a gittim. 
Hatay’dan sonra Mersin’e geldik otobüsle. (Kadın, 25, ev hanımı, Lazkiye). 
Bizim bir araba var, sattık onu, denizle geleceğiz. Onun parası yetmez altı kişi. Kişi 
başı 200 dolar. Lübnan’da gideceğiz, sonra buraya geliyoruz, Taşucu. Beş bilet aldık. 
Ben ve benim çocuklarım. Benim eşim diyor ki, ‘sen gezmeye gibi git. Yeter artık, sen 
çok sabrettin. Ben kaçak gibi gideceğim. Ben erkek yani korkma, bir şey olmaz’. 
Benim eşim benden önce çıktı on gün. Halep’ten Lübnan’a gittim. Gümrük var ya, bir 
tane adam, bunlar Esad seviyorlar. Zaten yasak biz Türkiye demiyoruz. ‘Nereye 
gidiyorsun?’ ‘’Lübnan’’. Dedi ‘sen yalansın’. ‘Yasak’ dedi. ‘Kimse kalmadı Halep’te. 
Nereye gideceğim?’’. Sonra şoför çok merhametli çıktı. Gel yanımda yat diyor, bu gece 
kal yarın tekrar dene. Ama olmaz dedim ben seni tanımıyor, ben dedim genç kız, 
elimde dört tane çocuk var. Sonra tekrar döndük Halep’e. Sabah saat beş gece, 
taksiyle gittik bir yere. Oradan kaçak çıktık Reyhanlı’ya. Böyle bir adam çok uzun, 
çok çirkin şeytan gibi. ‘Gel ben sana yardım edeceğim’. Ben o zaman istemeden 
yardım istedim. O kadar kötü bir zaman kendimi korudum. Erkek yok yanımda. Ben 
ona inandım, yanına gittim. Başladı elini koyacak üstüme. Ben kaçtım. Ben Halep’e 
döndüm ya, benim eşimin en yakın arkadaş onunla konuştum böyle böyle oldu. 
‘Tamam, ben sana yardım edeceğim’ dedi. Çıktım Halep’ten, onun tanıdık şoförle. 
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Para verdim ona, herkese 100 dolar. Çıktık, daha başladık bir beş, on metre, adam 
kaçtı, para aldı kaçtı. Biz nasıl kaldık? Parasız, erkeksiz, tarifesiz, adressiz. Daha 
Reyhanlı’dan önce. Başladım, bağırıyorum. Birkaç kişi geldi, ‘Ne oldu? Şimdi sen bizi 
mahvedeceksin, şimdi jandarma gelecek’. ‘’Siz namussuz’’. Ben böyle diyorum. ‘’Ben 
sizin kardeş gibi, sizin annen gibi, siz namussuz, şerefsiz’’ falan. Bir tane iyi adam 
çıktı. ‘Merak etme, ben seni bırakacağım’. Sonra oturdum ben ama bekle saat gece 
iki. Bekliyorum kırk, kırk beş kişi, hiçbir bayan yok. O bir kişi esrar içiyor, öbürü alkol 
alıyor, öbürü bıçakla kendine vuruyor. Sürekli yanıma bir kişi geliyor, sürekli laf 
atıyorlar. Yürüdük, Reyhanlı’ya zaten para kalmadı elimde. Çıktım Antakya, sonra 
Mersin’e geldim. (Kadın, 25, kadın kuaförü, Halep). 

  

 Savaşlar ve ardından gelen göçlere dair yaşanan farklı deneyimlerle birlikte, kadınların 

ve çocukların bu süreçte mağduriyetleri artmaktadır. Evlerinden ayrılmak zorunda kalan 

insanların su, yiyecek, barınma ve tıbbi yardım gibi acil ihtiyaçlarının karşılanması hususunda 

yaşadıkları zorlukların yanında, Uluslararası Kurtarma Komitesi’nin (IRC) 2014 tarihli 

raporunda da değindiği üzere, kadınların fiziksel ve cinsel şiddete maruz kalma riskleri 

artmaktadır. Kadınların karşı karşıya kaldıkları riskler savaş bölgesinde, göç yollarında ve 

varılan ülkede de devam etmektedir. Suriyeli bir katılımcının göç ettiği süre boyunca kendi ülke 

sınırları içinde, iki ülke arasındaki sınırı geçerken ve Türkiye’de ilk geldiği şehirde maruz kaldığı 

taciz bu durumu gözler önüne sermektedir. 

5.2.3. Göç Etmeyenler: Suriye’de Kalan Tanıdıklar 

 Faist (2000/2003:43) göç tartışmalarında, coğrafi hareketliliği olanaklı kılan veya 

hareketsizliğe sebep olan tüm koşullar üzerinde durmak gerektiğini savunmaktadır. Sosyal 

medyada ve gündelik yaşamda Suriyeliler ile ilgili tartışmalar çoğunlukla, ‘Suriyelilerin 

ülkelerini terk ettikleri ve vatansever olmadıkları’ gibi söylemler etrafında gelişmektedir. Yerli 

halktan bazı katılımcıların ‘dayanabilirlerdi, kalanlar nasıl kalıyor?’ gibi ifadelerine benzer 

olarak, Sennet (2011/2014:67), yabancıların çoğu zaman ‘neden kendin gibi insanlarla birlikte 

memleketinde değilsin?’ şeklindeki sorularla karşılaştıklarını öne sürmüştür. Suriyelilerin 

ülkelerinden ayrılmalarına yönelik bu tür eleştiriler sebebiyle, Suriyeli katılımcılara Suriye’de 

yaşamaya devam eden tanıdıklarının olup olmadığı, eğer varsa Suriye’de kalan bu kişilerin 

gerekçelerinin neler olabileceği sorusu yöneltilmiştir.   

 Suriyeli katılımcılardan bazıları, yaşanılan yerlerin görece daha güvenli olması, sınırların 

kapalı olması ya da sınırın güvenli olmaması gibi sebeplerle tanıdıklarının Suriye’de kalmaya 

devam ettiklerini dile getirmiştir. Bazı Suriyeli katılımcılar ise, ‘onlar bizden daha çok 

dayanabildiler’ şeklinde ifadeler kullanmıştır. Suriyeli katılımcılara göre, göç yolculuğu için 

gereken maddi güce sahip olmamak, gidilecek ülkede doğacak ihtiyaçların ekonomik sebeplerle 

karşılanamayacağı düşüncesi ya da Suriye’de yaşamı devam ettirmeye yetecek kadar paranın 
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kazanılıyor olması gibi durumlar, Suriye’de kalanların göç etmemelerinin sebeplerinden 

birisidir.  

 
Belki bizden daha çok dayanabildiler. Kocam olanlara dayanamadı. Ev bombalandı, 
kahve soyuldu. Dayanacak bir şeyimiz kalmadı. (Kadın, 42, kadın kuaförü, Halep). 
Şu an büyük bir risk var, sınır kapalı. Buraya kaçak geleceksen dağlardan, bir Esad’ın 
bölgesinden geçeceğin, ikinci muhalifin bölgesinden geçeceğin, üçüncü sınıra 
geleceğin. Sınırda da şu an çok büyük sıkıntılar var. Mümkün değil, kimse geçemez şu 
an. Türkiye’nin de bir yandan hakkı vardır. Bilmezsin IŞİD mi geçiyor, hainler mi 
geçiyor, Türkiye’ye düşmanlar mı geçiyor? Benim ortancım hala Lazkiye’de. O 
gelemedi, bir buçuk sene cezaevine koydular biz burada olduğumuz için. Yahu adam 
bir buçuk sene cezaevinde yatmış, gözü korkmuş. Kaçacak olsa, buraya gelse, Beşar 
O’nu vurur. Sadece bizle ilgili, senin abilerin kaçmışlar, Türkiye’ye gitmişler. 
Türkiye’de ne iş yapıyorlar? Savaşa gitmişler mi? Annemi görmemişim, babamı 
görmemişim. Gelemediler çünkü babam yaşlıdır. Babam rahmetlik oldu bir yıl önce. 
Ertesi iki ay sonra annem öldü. Onları da göremedim. Parçalandık, anneden oğlunu 
ayırdılar. Ablalarımı görmemişim ben beş yıldan beri. Telefonla konuşamıyoruz. 
Kendilerine çok büyük sıkıntı var. Allah’a şükür benim ayağım karada ama 
kendilerinin ayakları ateştedir. (Erkek, 43, taksi şoförü, Lazkiye).  
 
Suriyelilerin Türkiye’ye ulaşmak için bazı durumlarda kaçakçılara başvurmak zorunda 

kalmaları, bu yolculuk için belli bir birikime sahip olunmasını gerekli kılmaktadır. Suriyeli 

katılımcıların bazıları, göçün bu tür maliyetlerini karşılamak için gerekli maddi güce sahip 

olmayan kişilerin Suriye’den ayrılamadıklarını vurgulamaktadır. Suriyeli katılımcıların bazıları 

ise, özellikle yaşı büyük olanların toprağa bağlılıklarının daha fazla olması sebebiyle göç etme 

konusuna sıcak bakmadıklarını dile getirmiştir. 

Benim dede var ama haberim yok. Beş sene oldu. Başka yok yani bizim akraba. Yaşı 
büyük. Dedi ‘ben Halep bırakmam’. (Erkek, 27, kâğıt toplayıcısı, Halep).  
Yaşlılar toprağa daha bağlı oldukları için onlar çıkmadılar Suriye’den. (Kadın, 40, ev 
hanımı, Humus). 
Belki maddi durumları pek iyi değildi. Bazı insanlar da meçhul gelecekten korkarlar, 
meçhul bir ülkeye gitmekten korkarlar. Bir de Lazkiye’de durumlar pek tehlikeli 
değil. (Erkek, 40, işletmeci, Lazkiye).  
Ablam kaldı eşiylen, çocuklarıylan. Eşi çıkası gelmiyor buraya. Korkuyor şimdi 
buraya gelirse, orada kirada oturmuyor. Herhalde düşünüyor iş ben bulamacağım. 
Üç tane de çocuğu var, onların yaşaması zor. Şimdi de bir şey yoktur diye gelmiyorlar. 
Sadece az bir korku var yani. (Kadın, 25, ev hanımı, Lazkiye). 
Arkadaşlar var. En çok maddi sebeplerden dolayı çıkmadılar. Maddi durumları zor 
olanlar için başka bir ülkeye gitmek çok masraflı olur. Bir de onlar artık savaşa 
alıştılar. (Kadın, 40, anaokulu sahibi, Halep). 
Arkadaşlarım, kardeşlerim, annem Suriye’de yaşıyor. Bizim Suriye’de maddi 
durumumuz çok iyiydi, benim karım ve çocuğum yaralandığı için geldik. Oturdukları 
mahalle bombalanmasına rağmen akrabalarımın işleri ve maddi durumları iyi 
olduğu için orada yaşıyorlar. (Erkek, 49, eczacı, İdlib).  
 

 Suriyeli katılımcılar, çeşitli gerekçelerle Suriye’de kalan tanıdıklarının yanında, 

yaşadıkları bölgede savaşın şiddetinin azalması gibi sebeplerle,  Suriye’ye geri dönenlerin de 

olduğunu dile getirmiştir.   Basım İlan Kurumu’nun 31 Temmuz 2018 tarihli haberi, Fırat 
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Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonları ile Suriye’nin bir bölümünde güvenlik ve istikrarın 

sağlanmasının ardından, bu bölgelere Türkiye’den 190 bin Suriyelinin gönüllü geri dönüşünün 

gerçekleştiğini belirtmektedir.  

Onlar geri döndüler. Hatta şimdi Suriye’den dışarıda hiçbir akrabam yok. Bir halam 
kaldı. Hiç çıkmayı istemedi çünkü 80’lerde böyle bir olay yaşadılar. O başka bir yere 
çıktı. Onun bir lafı vardı, ‘insan evinden çıkınca sürünür’ gibi bir laftı. O yüzden evde 
kalmayı daha çok tercih etti. Ne kadar tahammül edebilirsem, kalırım dedi. Şimdi 
durumlar son günlerde çok iyi. Başka bir yerlerde sürüneceğime burada öleyim daha 
iyi diye düşündü. (Kadın, 19, üniversite öğrencisi, Halep). 
Şehirden şehre kaçıyorlar. Halep’ten, Lazkiye. Lazkiye, Tartus. Tartus, Türkiye’ye 
geliyorlar yine gidiyorlar bazen. (Erkek, 71, diş hekimi, Halep). 
Bütün kardeşlerim orada yaşıyor. Büyük olan köyde kaldı. Abim zaten yaşlı, karısı da 
hasta. O yüzden onun çıkmasına gerek yok. Fırat Operasyonu’yla Özgür Ordu ve Türk 
Ordu’su girince elhamdülillah oralar güvenli oldu. (Erkek, 49, çalışmıyor, Halep). 
Yakınlarım, abilerim falan dönenler var. Evleri var, biraz durumları daha iyi olduğu 
için geri döndüler. (Kadın, 30, ev hanımı, Kobani).  
Humus artık Esad’ın şehri olduğu için akrabalarım gidip geliyor. Çünkü bu 
olaylardan sonra Şam yolu açıldı ve onlar oraya gitmişler. Çalışıyorlardı hiç sorunla 
karşılamadılar, orada kalmayı tercih etmişler. (Kadın, 26, öğretmen, Humus). 

 

5.3. GÖÇ SİSTEMLERİ TEORİSİ ve TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİLER 

5.3.1.  Suriyelilerin Türkiye’yi Seçme Sebepleri 

 Göç süreçlerini açıklamaya çalışan teorilerden biri olan göç sistemleri teorisine göre bir 

göç sistemi menşe ve hedef ülke başta olmak üzere birden fazla ülke tarafından oluşturulur. Göç 

sistemleri teorisi, göç hareketlerinin genellikle menşe ve hedef ülke arasında siyasal etkileşim, 

ticaret, yatırım ve kültürel bağlara dayanan ve önceden var olan bağlantılar üzerinden ortaya 

çıktığını öne sürmektedir. İki ülke arasında önceden var olan bağlantıların araştırılması 

gerektiğini vurgulayan bu teoriye göre, ülkeler arasında yer değiştiren muhtemel göçmenlere 

yolculuk araçları, giriş ihtimali, göçün maliyeti gibi birçok konuda bilgi sağlayan sosyal ağlar 

kurulmaktadır. Göçmenler çoğunlukla gidecekleri yerdeki akrabalarından ve arkadaşlarından 

yardım almaktadır. Aileye veya ortak kökene dayanan bu ağlar barınma, iş bulma ve bürokratik 

işlemleri halletme gibi konularda yardımcı görevi üstlenmektedir. Sosyal ağlar böylece, 

göçmenler ve aileleri açısından göç sürecinin güvenli ve daha kontrol edilebilir olmasını 

sağlamaktadır. Böylece, göç hareketleri bir kez başladığında artık kendi kendini sürdürebilir 

sosyal bir sürece dönüşmektedir (Castles&Miller,2003/2008:35-38). 

Çoğu zaman hızlı bir şekilde göç kararı almak zorunda kalan mültecilerin gidecekleri 

ülkeyi seçerken tarihi, kültürel ve ekonomik bağları paylaştıkları kişilerin yaşadığı bölgelere 

gitme eğilimi gösterdikleri söylenebilir (Dona&Ackerman,2006:220). Gruptaki veya ağ 
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örgüsündeki her bir birey, göç akışına katılmadan önce diğerlerinin ne yaptığını göz önüne 

almaktadır (Faist,2000/2003:202). Potansiyel göçmenler göç edecekleri ülkeleri seçerken o 

ülkenin yaşam tarzını ve güvenlik ortamını, göç veren ve alan ülkeler arasındaki ilişkiyi, coğrafi 

yakınlığı ve sınır kontrollerini de göz önünde bulundururlar. Gideceği ülkede rahat ve güvende 

hissedeceğini ve yaşam tarzına uyum sağlayacağını düşünen kişinin o ülkeye göç etme kararı 

alma olasılığı artacaktır.  

Faist (2000/2003:22), uluslararası göçmenlerin tek yönlü caddelerde değil, çift yönlü 

ana yollarda seyahat ettiklerini iddia ederken, Tilly (1990:65), göç edenlerin insanlar değil, 

ağlar olduğunu vurgulamaktadır. Göç alan ülkede kalmakta olan insanlar sadece yeni yerleşim 

yerlerinde ilişkiler kurmazlar, aynı zamanda ayrıldıkları ülkede de bağlar geliştirirler. Göçmen 

ağlarını, göç veren ülke ile göç alan ülkedeki hareket edenleri, hareket etmişleri ve 

hareketsizleri toplumsal bağlar yoluyla birleştiren akrabalık, arkadaşlık ya da uzak tanışıklık 

gibi bir takım kişiler arası bağlar olarak tanımlayan Choldin’e (1973:167) göre bu göçmen 

ağları, kalmak ya da gitmek yönündeki kararlar üzerinde de etkilidir. Göçmenler, göçün 

yöneldiği ülkede çalışma, barınma ve kendilerine uygun kültürel ortamı bulmak için de bu 

bağlara ihtiyaç duymaktadır. Toplumsal ihtiyaçları karşılamayı kolaylaştıran göç ağları, uzak 

mesafeli uluslararası göçle birlikte gelen ekonomik ve psikolojik risk ve maliyetleri de 

azaltmaktadır (Faist,2000/2003:139).  

Liebkind’in (2006:78), gerçek ya da hayali atalara ve paylaşılan kültüre atıfla tanımladığı 

etnik aidiyetler, mültecilerin gidecekleri ülkeye karar verme aşamasında önemli unsurlardan 

biridir. Suriyeli katılımcılara Türkiye’yi seçme sebepleri sorulduğunda bir kısmı, ‘Türk soylu’ 

olmalarını gerekçe göstermiştir. Türkiyelilerle ortak bir kökene sahip olduklarını dile getiren 

katılımcıların birçoğu Türkiye’de yaşayan akrabalarının da vasıtasıyla Türkiye’ye gelmeyi tercih 

ettiklerini belirtmiştir. Gidilecek ülkenin seçiminde, o ülkede konuşulan dilde iletişim 

kurabilmenin yanında, ev sahibi ülkede yaşamı devam ettirmeye yardımcı ilişki ağlarının varlığı 

da önemli bir unsurdur. Katılımcıların ifadesinden yola çıkarak, Kürt kökenli Suriyelilerin 

çoğunlukla Mersin’de Kürt nüfusun yoğun olduğu mahallere göç etmeyi tercih ettikleri 

söylenebilir. Türkiye’yi seçmelerinde Türkiye ile olan geçmiş bağlarının eskiye dayandığını 

belirten katılımcılar, ‘biz zaten her bayram Türkiye’ye geliyorduk’ şeklinde ifadeler kullanmıştır. 

Kilis’e yakın Azez’den geldiğini belirten Suriyeli bir katılımcının, ‘Kilis’te ezan okunduğunda biz 

evden duyardık’ sözleri iki ülke arasındaki sınırın birçok yakın ilişki örüntülerini de içermesi 

sebebiyle Suriyelilerin Türkiye’yi seçmelerini örneklendirmektedir.   

 
Bizle Türkiye atalarımızdan beri gidip geliyordu. Dedelerimiz birbirinin komşusuydu. 
Eskiden beri Türkiye ile herhangi bir husumetimiz yoktu. Biz onlardan bir kötülük 
görmemiştik. Belki de Türkiye’den gitmeyiz. Türkiye’den memnunuz, ondan razıyız. 
Barzani Kürt değil mi? Niye oraya gitmedim? Ben dedim Türkiye’ye gideceğim. Ben 
Türkiye’de halkla kendimi bir görüyorum. (Kadın, 69, ev hanımı, Kobani). 
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Biz karışık, hem Arap hem Türk. Türk soyluyuz. Esas biz Kilis. Anneanneler Türk. 
Osmanlı Devlet’i zamanında Suriye, Türkiye aynı. Yani yüz sene önce Halep, Türkiye 
beraber yaşadık yani. (Erkek, 71, diş hekimi, Halep). 
Ben eskiden Türkiye’ye sık sık geliyordum. Benim dayımın eşi Türk. Yani Türkiye’yi 
biliyordum. (Erkek, 40, işletmeci, Lazkiye). 
Akrabalarımız Türkiye’de oturuyor, burası çok uygun dediler. Benim dedem aslen 
Türk. (Kadın, 42, kadın kuaförü, Halep). 
Abim var, bir de akrabam var benim burada. Öz amcam 60’larda buraya gelmiş, 
Adana’da. Zaten Bayır-Bucak hepsi akraba. Bakıyorsun bizim nenemiz buralı, annem 
buralı. Babam Türkmen’di ama nereden gelmece? Zaten Türkiye’den gelmece. Biz 
Bayır-Bucaklı olduğumuz için… Suriyeliler Arap’tır. Türk’ün yanına gitsem de aynı, 
onun yanına gitsem de aynı. Benim memleketli olsa bile işte şeyler farklı. Ben 
Türkmen olduğum için buranın dili aynı bizim dil. Yaşlı bir amca var Türk’tür, ‘ya 
sizin diliniz var ya dedi bizim atalarımız, Osmanlı dili aynı. O dili şu an siz 
kullanıyorsunuz’ dedi. Yani benim ikinci vatan olarak Türkiye. Zaten bizim 
anavatanımız. Suriye’de bize Türk dili yasaktır. Örnek diyelim ben eşimi almışım, 
çarşıya gideceğiz. ‘Sakın, sakın canım benim, Türkçe konuşma sakın’ derim. (Erkek, 
43, taksi şoförü, Lazkiye).  

  

 Suriyeli katılımcıların göç edecekleri ülke olarak Türkiye’yi seçme sebepleri arasında en 

çok dile getirilen unsurlardan biri, Türkiye ile Suriye’nin komşu iki ülke olmasıdır. Katılımcıların 

birçoğu Suriye’nin komşusu diğer ülkelerle Türkiye’yi kıyasladıklarını, güvenlik gibi sebeplerle 

Türkiye’yi seçtiklerini dile getirmişlerdir. Suriyeli katılımcıların bir kısmı ise Suriye’den ilk 

çıktıkları zaman Mısır, Lübnan gibi ülkelere gittiklerini, o ülkelerde yaşadıkları olumsuzluklar 

sebebiyle tanıdıklarının ya da akrabalarının tavsiye etmesiyle Türkiye’ye geldiklerini ifade 

etmiştir. Dil konusu göç edilecek ülkenin seçiminde önemli bir unsurdur ancak Suriyeli 

katılımcılarının bazıları, Türkiye’den önce gittikleri ülkelerde Arapça konuşulmasına rağmen 

ekonomik ya da güvenlik gibi sebeplerle yaşamlarını devam ettirmek konusunda zorlandıklarını 

ifade etmiştir.   

 
Bize çok yakın Türkiye, 20 km mesafe var. Lübnan’a sığınan çok akrabamız var. 
Televizyondan seyrediyoruz, orada yaşam çok kötü. Burada yaşam güzel, burada 
yardım veriyorlar. Eskilerin dedikleri gibi, Suriye toplumu ve Türkiye toplumu 
benzer. (Erkek, 49, çalışmıyor, Halep). 
Savaştan önce Türkiye ve Suriye arasında çok iyi bir ilişki vardı. Ondan önce biz tatil 
olarak geliyorduk Türkiye’ye. Savaş yüzünden buraya geldik. Çünkü coğrafi olarak ve 
siyasi olarak çok yakındı. (Erkek, 49, eczacı, İdlib).  
Irak da savaş içinde, Lübnan’a da savaş sıçramış durumda. Ürdün var yakınlarda 
ama Ürdün de politik olarak uyuşmuyor Suriyelilerle. Türkiye en yakın ülkeydi ve 
savaş biterse geri dönmek için en rahat yerdi. Çoğu insan Mısır’a gitti. Biz onlara 
‘yakın yerlere gelin ki savaş biterse hemen geri dönelim’ derdik. Mersin-Humus arası 
Mersin-İstanbul kadar. Bir de benim büyük dedem Türk. Annem telefonda 
konuşurken, ‘Türklerle aran nasıl? Onlar bizim ecdadımız’ der. (Kadın, 40, ev hanımı, 
Humus). 
Mısır’da sadece bir yıl oturduk. Mısır’da biz eğitimsiz kaldık. Babamın arkadaşı 
burada oturuyordu, tavsiye ettiler. Buraya gelince lise aldım. Yani buraya gelmek 
amacımız eğitimdi. Mısır güvenli bir yer değildi. (Kadın, 19, üniversite öğrencisi, 
Halep).  
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Lübnan’da ailemin evleri var. Lübnan’da yerleşecektik ama yapamadık. Hayat orada 
çok zor ve çok masraflıydı. Bir de orada insanlar kin ve nefret dolular. Mesela kızımı 
okul müdürü kabul etmedi ve dedi ki ‘çocuklarını kamptaki okula kayıt et sonuçta siz 
sığınan insanlarsınız bizim okulumuzda ne işiniz var?’ O günden sonra buraya 
gelmeye karar verdim. Ben Lübnan’daydım, kocam burada çalışıyordu. Burada okul 
açmayı düşünmüştük. Lübnan’da da Arapça konuşulmasına rağmen burası yaşam 
tarzı olarak Suriye’ye daha yakın. (Kadın, 40, anaokulu sahibi, Halep). 
Önce Lübnan geçtim. Lübnan iyi değil. Bir ay çalış, para vermiyorlar. Bıraktım 
buraya geldim. Esad ayrı, muhalif ayrı, hırsız ayrı. Her yeri kapatmışlar. Bir tek 
Türkiye açık. Ne tarafa gideceğiz? Öldürecekler bizi. (Erkek, 27, kâğıt toplayıcısı, 
Halep). 
 

Çağlayan (2015:200), Suriye ve Türkiye arasındaki tarihsel bağlar açısından, iki ülke 

arasındaki sınırın ne kültürel, ne etnik, ne de coğrafi bir sınır olduğunu dile getirmektedir. 

Türkiye ve Suriye arasındaki tarihsel bağ, Osmanlı yönetimine dayanan siyasi ortak geçmiş, 

Türkmen, Kürt, Arap, Sünni, Alevi gibi etnik ve dini gruplara dayanan benzerliklerle devam 

etmektedir. İlişki ağları perspektifinden Suriye’den Türkiye’ye doğru gerçekleşen göçe 

bakıldığında, Türkiye ve Suriye’nin sınır bölgelerindeki ağ ilişkisinin tüm Türkiye’ye yayılmaya 

başladığı söylenebilir. Suriye’den ayrılanların Türkiye’nin farklı şehirlerine varışlarıyla göçmen 

ağlarının da temelleri atılmaktadır. 2011’den bu yana Suriye’den Türkiye’ye devam eden 

mülteci hareketinde göçmen ağlarının farklı boyutlar kazandığı görülmektedir. Bu durumun 

göstergelerinden biri, Müslümanlığın dini bayram günlerinde Türkiye’den Suriye’ye giden 

Suriyelilerin ziyaret hareketliliğidir. Sınırın kapalı olduğu savaş döneminde, bayram ziyaretleri 

dolayısıyla sınır kapılarının karşılıklı açılması iki ülke arasında kurulan ilişki ağlarının 

dönüşümünü de gözler önüne sermektedir (Çağlayan,2015:203). 

5.3.2.  ‘Elin Memleketinde Tavuk Olacağına, Kendi Köyünde Horoz Ol’ 

 Suriyelileri ülkelerinde yaşanan savaştan kaçarak, başka bir ülkeye sığınmaları 

konusunda eleştiren gündelik söylemler karşısında, yerli halktan katılımcılara Suriyelilerin 

Türkiye’ye gelmeleriyle ilgili düşünceleri sorulmuştur. Yerli halktan katılımcıların bir kısmı 

savaş ortamından uzaklaşmayı insani bir tepki olarak değerlendirirken, ‘ülkelerinde kalıp 

savaşsalardı’ söyleminin anlamsız olduğunu dile getirmiştir. Türkiye’ye gelen Suriyelilerin 

belirli şartlara göre ülkeye kabul edilmiş olmalarının gerektiğini savunan yerli halktan 

katılımcılar ise, Suriyelilerin Türkiye’ye yayılmalarının engellenmemesinin yanlış olduğunu 

savunmaktadır. Kadınların, yaşlıların, çocukların ve yardıma muhtaç insanların ülkelerinde 

yaşanan savaştan kaçmalarının anlaşılabilir olduğu, kendini savunabilecek olanların özellikle de 

erkeklerin ülkeye kabul edilmesinin yanlış olduğunu savunan düşüncelerin ise çoğunlukta 

olduğu söylenebilir. 
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Ne yapsın adam çıkmayıp ölecek mi? Bomba atılıyor. Yaşama şansı yok. Kadın, çocuk 
nasıl savaşacak ki? Ya ölecek ya kaçacak. (Erkek, 47, imam, Kayseri doğumlu).  
Çok mantıklı buluyorum. Ben de olsam aynı şeyi yaparım. Ölmek o kadar basit değil 
ki niye öldüğün belirsizken. Günlük olarak bir muhabbet dönüyor geldiler, 
ülkelerinde savaşmadılar diye. Tabi onlar empati yapmadan biraz da milliyetçi 
yaklaşıyorlar. Ama orada olan vatan savunması değil. (Erkek, 36, emlakçı, Hatay 
doğumlu). 
Yani çok doğal aslında. İnsan hakları evrensel bildirgesinde de var, savaş durumunda 
sığınma hakkı. Bizim milletimiz olsaydı kaçmazdı, savaşırdı falan filan. Bizim 
milletimiz böyle bir şeyle karşılaşmadığı için çok da büyük konuşmamak gerekiyor. 
Ben hak veriyorum açıkçası ama böyle tüm şehirlerin olmasından ziyade tampon 
bölge yapılabilirdi. (Erkek, 26, doktor, Adana doğumlu). 
Suriye’ye yakın gördüklerinden, adetlerine uygun olduğundan Türkiye’yi biz ikinci 
devletimiz olarak görüyoruz diyorlar. Yurt dışına gidenler bile geri döndü. (Erkek, 55, 
Suriyelilere hizmet veren özel bir poliklinikte yönetici, Urfa doğumlu). 
Akrabayız. Bu tarafta biz kalmışız, öte tarafta onlar. Benim halalarım falan hep 
orada. Başına bir şey geldiğinde nereye gidecek bu? Ben akrabasıyım, benim yanıma 
gelecek. Biliyorsunuz burada Arap kökenli çok fazla. Bu bölgede Suriyeli olan çok 
insan var. (Erkek, 52, muhtar, Antep doğumlu). 
Bence çaresizlikten gelmişlerdir, artı geldilerse bile yine onların suçu yok. İnsanlar 
çok zevkten de gelmiş değildir. Orada savaşsınlar falan bana çok boş geliyor bu 
sözler. Çünkü insanların neler yaşadığını yaşamadan bilemeyiz. Ama tabi, ülkede 
veya şehirde bir düzensizlik oldu mu? Oldu ama bunu yine devletin düzenlemesi 
lazım. (Kadın, 35, öğretmen, Adana doğumlu). 
 

Suriyelilerin savaş sebebiyle de olsa ülkelerinden ayrılmalarını vatan hainliği olarak 

değerlendiren yerli halktan bazı katılımcılar, özellikle deniz kenarlarında, alışveriş 

merkezlerinde, spor salonlarında karşılaştıkları Suriyelilerin ülkelerine gidip 

savaşabileceklerini savunmaktadır. Yerli halkın mülteci olma korkusunu ifade eden ‘biz olsak 

kimse bizi kabul etmezdi, Suriye de kabul etmezdi’ söyleminin ise sıklıkla dile getirilmesinin 

yanında, Türkiye’de bir savaş yaşansa bu kadar çok insanın göç etmeyeceği, sadece korunma 

ihtiyacı duyan insanların göç edeceği de iddia edilmiştir.   

Can korkusuyla kaçıp kaçıp geliyorlar zaten. Ama ben olsam, tövbe tövbe yarabbim 
ben olsam demeyeyim. Derler ya, ‘elin memleketinde tavuk olacağına kendi köyünde 
horoz ol’. Bizim şimdi burada Allah korusun bir savaş olsa bizi kim kabul edecek? Ne 
kadar da zengin olsa ikinci sınıf insana düşersin başka yerde. Ülkenin insanıyla seni 
bir tutmazlar yani. Onun için ülkene, milletine sahip çıkacaksın. Bunların boylu poslu 
gençleri var, orada savaşacak kadar. Gidip de Türk askerine destek olabilirdi, 
ülkelerinin her tarafını biliyorlar. (Kadın, 42, temizlik görevlisi, Mersin doğumlu).  
Adamlar çok rahat. Spor salonuna gidiyorum, spor salonuna gelmeyen bir tane 
Suriyeli yok. Alışverişe gittiğim zaman bakıyorum marka takıntıları var. Aynı şeyi 
bizim için de düşünüyorum, o kadar milyon insan ülkeyi terk etmezdi. Çocukları 
alabilirdik, yaşlıları alabilirdik ama bunun bir standarda bağlanması gerekirdi. 
Önüne gelenin çıkıp gelmemesi lazımdı. (Erkek, 27, polis, Karabük doğumlu).  
Biz bu durumda olsak bizi alacak bir ülke tanımıyorum. Hiç olmazsa biz onları kabul 
ettik. İnsanların bir suçu yok ki. Uzaktan böyle boş boş konuşmak kolaydır. Yanı 
başında bombaların patladığı, akrabalarının öldüğünü görmek başka bir duygu. İşte 
o zaman kaçarsın. Ay biz olsak gitmezdik, vatanımızı korurduk falan onlar hikâye. 
Herkes ölümden kaçar, bombadan kaçar ama kadınların, çocukların, korunması 
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gereken varlıkların kaçması doğru. Keşke bu insanlar gidip savaşsalar. Burada deniz 
kenarlarında sefa sürene kadar, ben oraya asker gönderene kadar, onlar gitseler. 
Karşı komşum diyor ki, biz geldik buraya, babam gelmedi diyor. Yanında bombalar 
patlaya patlaya, sığınaklarda yaşayarak yaşıyormuş babası. Tüylerim ürperiyor. Ben, 
vatanımı asla bırakmam diyen bir babası var orada 70 yaşında. Can güvenliği yok 
ama gelmiyor. (Kadın, 60, ev hanımı, Adana doğumlu). 
Biz şu an savaş olsa kaçacak mıyız ülkemizden? Hiç de kaçmam. Savaştan çıkıp 
geliyorlar, bizden keyifliler. Biz bir yere çıkamıyoruz sayelerinde. Ne bir parka 
çıkabiliyoruz, ne bir yere oturabiliyoruz. Çocuklarımıza saldırıyor çocukları parkta. 
Dağdan gelip bağdakini kovmak böylesi. Yakında biz Suriye’ye gideceğiz, Suriye de 
buraya gelecek. Türk vatandaşı olaraktan herkese kalbimiz açık oluyor. Ama karşı 
taraftaki insanlar, o konuda bizden çok yararlanıyorlar. Geldikleri gibi edepleriyle 
durmuyorlar. Çoğunun yuvasını yıktılar, fuhuş çoğaldı. Fuhuş önceden bu kadar 
değildi. Müslüman bir ülkeden gelip böyle yapınca insanın biraz tuhafına gidiyor. 
Kadına ‘biz sizi kabul ettik, ekmek verdik, biz oraya gelsek siz ne yapardınız?’ dedim. 
‘Biz sizi kapıdan bile geçirmezdik’ dedi. (Kadın, 41, ev hanımı, Antep doğumlu). 
Burada nasıl saldırıyorlar insanlara, orada da durup vatanlarını korusalardı. Biz 
nasıl 15 Temmuz’da sokaklara döküldüysek, onlar da kendi memleketinde o şekilde 
davranabilirlerdi. Tamam, bomba falan atılıyor, onlar da aynı şekilde onlara karşılık 
verseydi, böyle kaçıp geleceklerine. (Kadın, 35, ev hanımı, Mersin doğumlu).  
Onların ülkelerini bırakıp buraya gelmeleri anormal bir durum. Ben olsaydım 
vatanım için savaşırdım. Onlar bunu yapmadığı için dışladım onları. Bu yaşıma kadar 
asla ırkçılık yapmadım. Kürdüm ama benim Türk arkadaşlarım, Kürt 
arkadaşlarımdan daha fazla. Özellikle Suriyeliler Türkiye’ye yerleştikten sonra, açık 
ve net her ortamda da bunu dile getiriyorum, ırkçılık yapıyorum, kesinlikle 
dışlıyorum. Asla ve asla bir gün bile arama kabul etmeyeceğim. (Kadın, 26, eczane 
teknisyeni, Siirt doğumlu).  
Bugün buraya gelen Suriyelilerin, orada ortalığı karıştıran kişiler olduğunu 
düşünüyorum. Şamlı olanlar biraz daha farklı. Halep daha farklı. Haleplilerin buraya 
gelmesi de tesadüf değil. Bir yönlendirme sonucunda Türkiye’ye geldiklerini 
düşünüyorum. Çünkü belirli bir akın şeklinde geliyorlar. Zaten buraya gelen insan 
geri dönmesin. Sıkıntı olur. Vatan haini hepsi. (Erkek, 32, müteahhit, Mersin 
doğumlu).  
 

Suriyelilerin Türkiye’ye gelmeleri ile ilgili düşünceleri sorulduğunda yerli halktan 

katılımcılardan bazılarının ‘sahte Suriyeli ve gerçek Suriyeli’ ayrımı yaptıkları görülmüştür. Bu 

ayrımı yapan katılımcılar, savaş öncesinde Suriye’ye gittiklerini ve orada gördükleri Suriyeliler 

ile Türkiye’de yaşayan Suriyeliler arasında farklılıklar olduğunu iddia etmiştir. Yerli halktan 

katılımcıların bazıları, ‘gerçek Suriyelilerin’ hala Suriye’de savaşa rağmen yaşamaya devam 

ettiklerini, Suriye’de savaşa sebep olan ve yerli halktan bazıları tarafından vatan haini ilan 

edilen ‘sahte Suriyelilerin’ ise Türkiye’ye geldiklerini öne sürmüşlerdir. Suriyelileri gerçek ya da 

sahte olarak ayıran yerli halktan katılımcılar ayrıca, Suriye’nin farklı bölgelerinden gelen 

insanların da farklılıklar gösterdiğini dile getirmiştir. Yerli halktan bir katılımcı, Şam’dan gelen 

Suriyelilerin Halep’ten gelenlere göre daha iyi olduğunu vurgularken, diğer bir katılımcı ‘bizim 

burada bir komşumuz vardı Kobane’ye döndüler, çok temiz insanlardı. Sana işin gerçeğini 

söyleyeyim mi? Hani kapı açıldı ya geri dönüş oldu. O gidenlerin hepsi dört dörtlük insanlardı. Şu 

anda kalan ıskartalardır yani’ şeklinde Suriyeliler arasında gördüğü ayrımı ifade etmiştir. 
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Suriyeli katılımcılardan bir kısmı da benzer şekilde, Suriyelilere yerli halktan bazı kişiler 

tarafından gelinen şehirlere göre yaklaşıldığını vurgulamıştır. Suriye’nin Lazkiye kentinden 

geldiğini ifade eden bir katılımcı, Haleplilerin Türkiyelilerden farklı olduklarını dile getirirken, 

Lazkiyelilerin ortak özelliklerinin daha fazla olması sebebiyle uyum sağlamak konusunda sıkıntı 

yaşamadıklarını öne sürmüştür. Bazı işverenlerin ya da ev sahiplerinin Suriyelilere, Suriye’nin 

hangi şehrinden geldiklerinin sorulduğu ve bazı şehirlerden gelen insanların istenmediğini dile 

getiren Suriyeli katılımcılar, bazı durumlarda Halep’ten değil de Şam’dan geldiklerini söylemek 

zorunda kaldıklarını ifade etmiştir.   

5.3.3.  ‘Memleketimizin Kokusu Gibi…’: Suriyelilerin Mersin’i Seçme Sebepleri 

 Abadan-Unat, (2002:18), göçmen ilişkiler ağını, gelinen ülke ile yeni yerleşilen ülkelerde 

eski göçmenler, yeni göçmenler ve göçmen olmayan kişiler arasında ortak köken, soydaşlık ve 

dostluk bağlarından oluşan kişiler arası bağlantılar olarak tanımlar. Crisp (2006:6–7) ise, 

uluslararası göçmen ağlarını dört ayrı kısımda incelemektedir. Uluslararası göçmen ağları ilk 

olarak, potansiyel göçmenler için önemli bir bilgi kaynağıdır ve kurulan bu ağlar göçe katılacak 

kişileri bilgiyle desteklemektedir. Bu bilgi akışı, potansiyel göçmenin varış ülkesine giderken 

kullanacağı transferi ayarlama, ülkeye girişte gerekli olan belgeleri temin etme ve varış 

ülkesindeki göçmenlik yasaları gibi konularda bilgilendirmeye yöneliktir. Göçmen ilişkiler 

ağının ikinci etkisi, potansiyel göçmenin ülkesinden ayrılıp hedef ülkeye gitme maliyetini 

karşılama ve bu maliyeti en aza indirmeye odaklıdır. Bir diğer ifadeyle göçmen ilişkiler ağı, yeni 

göçmenler için finansal bir destek kaynağı olarak da iş görmektedir. Uluslararası göçmen ağının 

bir diğer etkisi, illegal göçü artırma ve illegal göçün organizasyonuna zemin hazırlamaktır. 

Göçmen ilişkiler ağı bir ülkeden diğerine göç edecek olan kaçak göçmenler için gerekli olan alt 

yapı organizasyonunu yapmaktadır. İlişkiler ağının son etkisi ise varılan ülkedeki desteğe 

yöneliktir. Kurulan ağ, göçmenlerin ilk geldikleri dönemdeki geçimlerini sağlamalarına yardım 

ederek, yeni gelenleri bu bağlamda desteklemektedir. 

 Mersin’de yaşayan Suriyeli katılımcılara Mersin’i seçme sebepleri sorulduğunda, 

katılımcıların birçoğu ilişkiler ağı teorisinin işaret ettiği birçok noktaya değinmiştir. Yaşanacak 

şehrin seçiminde katılımcıların dile getirdiği konulardan biri, Mersin’e daha önceden gelmiş bir 

akraba veya tanıdığın varlığı olmuştur. Mersin’de yaşayan bir tanıdığın varlığının Mersin’i 

seçmelerinde etkili olduğunu belirten katılımcıların yanında, savaş öncesi dönemlerde Mersin’e 

turist olarak geldiğini belirten Suriyeli katılımcılar da olmuştur. Savaş dönemi ani bir şekilde 

karar vermek durumunda olunsa da, gidilecek yerin seçiminde çoğu zaman o yerin tanıdık 

olması önemli bir etkendir. 
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Burada akrabalarımız vardı. Yoksa kimseyi tanımıyoruz ki başka şehirden. (Kadın, 
30, ev hanımı, Kobani). 
İş falan kalmadı Suriye’de. Eşimin arkadaşları bura gelmişlerdi. Bir arkadaşı vardı 
bizim Lazkiye’den, o kişi terzi açtı burada. Eşime, arkadaşlarına ‘çalışmak 
istiyorsanız benimle beraber bura gelebilirsiniz’ dedi. Eşim bura geldi çalışmaya, altı 
ay kaldı burada. Sonra bana ‘gelebilirsen gel, ben indisen askere falan alacaklar, 
inemem’ dedi. O yüzden annem falan buraya geldik. (Kadın, 25, ev hanımı, Lazkiye).  
İstanbul çalışmak için uygun bir yer değil. Burası daha sakin ve çalışma potansiyeli 
daha yüksek. Burada abim yaşıyor bizim buraya gelmemizi tavsiye etmişti. (Erkek, 
33, baharat dükkânı sahibi, Halep).  
Vallahi ben Mersin’i seçtim İstanbul’dan daha iyi. Küçük bir şehir. Rahat biraz. Yollar 
tıkalı değil. Sakin biraz. Bir de deniz var, İstanbul var ama burası yani çok kalabalık 
yok. (Erkek, 71, diş hekimi, Halep). 
Kocam burada ticaret yapıyordu ama çok memnundu. Eskiden tatil yapmak için 
Mersin’e geliyorduk ama çok farklıydı. Daha ucuzdu ama şimdi daha gelişmiş. 
(Kadın, 40, anaokulu sahibi, Halep). 

  

 Mersin’de yaşamayı seçme sebeplerinden biri olarak denizin varlığını gösteren Suriyeli 

katılımcıların bazıları, Mersin’in deniziyle Suriye’de yaşadıkları şehre benzerliğini vurgularken, 

bir kısmı denize kıyısı olan şehirde yaşayan insanların yabancılara daha ılımlı yaklaştığını dile 

getirmiştir. Mersin’in seçilmesinde, diğer bir unsur ise Suriye’ye olan yakınlığıdır. Suriyeli 

katılımcılar yakınlık sayesinde, Suriye’de savaşın sona ermesi ve yaşamın görece normale 

dönmesi halinde daha kolay bir şekilde ülkelerine dönebileceklerini düşünmektedir. 

 

Suriye’de içeride olan şehirlerden olan insanlar, özellikle sahilde olan şehirleri 
seçiyorlar. Bir de denizi olan şehirlerde yaşayan insanlar, yabancı kişileri daha kolay 
kabul ediyorlar. (Erkek, 49, eczacı, İdlib).  
Havası Tartus ve Lazkiye’ye çok benziyor. Memleketimizin kokusuymuş gibi geliyor. 
Mersin’e hiç gelmedik ama duymuştuk, balayına gelenler vardı. Mersin bir de çok 
yakın. Mesela Konya’ya giden var, İstanbul’a giden var ama oralar çok uzak 
Suriye’ye. Suriyeli tanıdıklarımız bizden altı ay önce geldiler Mersin’e. ‘Biz Mersin’e 
gelmek istiyoruz, bize ev bulun dedik’. Onlar da bu evi bulmuşlar, evin fotoğrafını 
gönderdiler. Suriye’deki evime benziyor diye bu evi istedim. (Kadın, 40, ev hanımı, 
Humus). 
Çünkü havası bizim Lazkiye. Sahil aynı bizim Lazkiye. Sanki memlekette geziyorsun. 
Mersin o yüzden Lazkiyeli olan mutlaka burayı seçecek. İskenderun da aynı ama 
İskenderun ufak olduğu için Mersin’i seçtik. Mersin’de ben dört yıl oldu. Mersin’e 
gelmeden önce Maraş’a geldim. Maraş’ta bir tane ablam vardı. Maraş’ın havası bana 
farklı geldi ya. Maraş aynı Şam kibi, bizim memleket kibi değil. Ya deniz yok, ben 
yaşayamam. Dostlarımız burada Suriye’den. (Erkek, 43, taksi şoförü, Lazkiye).  

 

 Suriyeli katılımcılar yaşayacakları şehir olarak Mersin’i seçmelerinde, Mersin’de yaşayan 

tanıdıklarının tavsiye etmesi, Mersin’in özellikle diğer büyükşehirlere göre daha az nüfuslu 

olması ve sahip olduğu ılıman iklim şartları gibi birçok farklı sebebi öne sürmüşlerdir. Suriyeli 

katılımcıların Mersin’i seçme sebepleri ele alınırken, yerli halktan katılımcıların da Suriyelilerin 

gelmeye başlamalarından öncesine kıyasla Mersin’de yaşanan olası değişimler, Suriyelilerin 
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yaşadıkları sıkıntılar ve Suriyelilerin sebep olduğu düşünülen sorunlar ile ilgili düşünceleri 

anlamaya çalışılmıştır.    

5.3.4.  Suriyeliler ile Birlikte Mersin’de Yaşanan Değişimler 

 Kentsel nüfusunun çoğunluğu göç sonucu oluşan ve birçok etno-kültürel kimliği 

barındıran Mersin,  tarihi sürecinin çeşitli evrelerinde özellikle de ekonomisinin gereksinimleri 

doğrultusunda çeşitli göç hareketleriyle karşılaşmıştır (Tümtaş,2012:137). Mersin’in göç 

tarihinde kırılma noktası, Kavalalı İbrahim Paşa’nın Osmanlı ordularını yenerek Adana, Tarsus 

ve Mersin’i ele geçirmesi ile olmuştur. Bu dönemde verimli tarım arazilerini tarıma açmak 

amacıyla Suriye ve Mısır’dan fellahlar (çiftçiler) getirilmiştir. Mersin’e gelen Suriyeli fellahlar 

çoğunlukla Lazkiye Mahallesi’ne yerleşirken, Mısırlı fellahlar Bahçe Mahallesi ve Kiremithane 

Mahallesi’ne yerleşmişlerdir. Mısır’dan ve Suriye’den gelenlerle birlikte, bugünkü Mersin’i 

oluşturan ilk göç dalgası başlamıştır. Mersin için ikinci kırılma noktası, Süveyş Kanalının yapımı, 

Amerikan İç Savaşı ve Kırım Savaşının başlaması ile olmuştur. Amerikan İç Savaşı ve Kırım 

Savaşı, dünya pamuk ihtiyacını artırmış, başta İngilizler olmak üzere, İtalyanlar ve Fransızlar 

Mersin’de pamuk üretimi için önemli yatırımlar başlatmıştır. Bu işlerin yapılması için gereken 

işgücü yine Mısır’dan getirilen Araplardan sağlanmıştır. Süveyş Kanalının yapımında kullanılan 

kereste ihtiyacı da Mersin’in dağlarından karşılanmıştır. Kereste ticareti, hem dağ köylülerini 

(Türkmen ve Yörükler) hem de Suriye ve Mısır’dan gelen fellahları yeni bir kent etrafında 

birleştirmiştir. Kentte var olan gayri Müslimler ve Türklere eklemlenen yeni gelenler ile birlikte 

çok dinli ve çok kültürlü Mersin ortaya çıkmıştır (Turgut,2005:13).   

 Cumhuriyet döneminde de bu yapısını koruyan Mersin, tarım ve sanayideki ilerlemeler 

sonucu göç almaya devam etmiştir. Özellikle 1945 sonrasında Sivas, Malatya, Yozgat gibi 

illerden iş bulmak için Mersin’e gelen Anadolu Alevileri, özellikle narenciye bahçelerinde 

çalışmışlar ve Mersin’e yerleşmişlerdir. Önceleri pamuk ve narenciye alanlarında mevsimlik işçi 

olarak çalışan Kürtler, 1980’li yıllardan sonra, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan Mersin’e göç 

etmeye başlamıştır. Bu göç hareketi özellikle 1990’lı yıllarda yaşanan zorunlu göç sürecinde 

artarak devam etmiş ve Mersin’in çok kimlikli yapısına katkıda bulunmuştur 

(Tümtaş,2012:138).  Doğu ve Güneydoğu’dan gelenlerin Mersin’i seçmelerinin belli başlı 

nedenleri arasında, iklim şartlarının iyi olması, tarımın gelişmiş olması, Mersin’in liman kenti 

olması ve Mersin’de daha önceden yaşayan akrabaların varlığı gösterilmektedir 

(Kaya,2009:104).  

 Mersin, Serbest Bölge’nin kazandırdığı ivmeyle, 1984’ten sonra da hızlı bir göçe tanık 

olmuştur. 1990’lardan sonra hem gelen göçün yoğunluğu hem de Mersin’in hazırlıksız oluşu 

sorunları da beraberinde getirmiştir. Özellikle 1990’lardan sonra yaşanan göçe Mersin’in 
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ekonomik açıdan cevap verememesi, daha önce işsizlik gibi bir sıkıntının yaşanmadığı şehirde, 

nüfus artışıyla birlikte iş imkânlarının yetersizliği sorununu ortaya çıkarmıştır. Belli bir süre 

sonra kaynakların yetersizliği sorunu, göç ile gelen grupların kimliklerine yönelik bir 

ötekileştirme sürecini de beraberinde getirerek, Mersin’de yaşayan tüm kesimleri etkilemiştir. 

Bu dönemde, daha önceleri kentin dışında yerleşim alanları oluşturmak gibi bir eğilimi olmayan 

göçmenler, ayrı mahalleler kurarak şehrin çevresine eklemlenmeye başlamıştır. Mersin’de yeni 

gecekondular ve göçmen mahallelerinin kurulması ile etnik temelli kentsel gerilim, işsizlik ve 

yoksulluk gibi bir dizi sorunla birlikte ortaya çıkmıştır (Kaya,2009:107). Develi’ye (2008:69) 

göre, önceleri Demirtaş Mahallesi’nde başlayan göçmen yerleşimleri, daha sonra kentin 

doğusuna yönelmiş ve Çay, Çilek, Akdeniz, Yenipazar gibi mahalleler kurulmuştur.  

Ölçülebilir bir farklılık getiren her değişim, toplumsal hayatın rutin akışında var olan 

toplumsal örgütlenmenin dayandığı alışkanlıkları kırmaya yönelmektedir. Toplumsal hayatı ve 

rutini etkileyen her şey, bir dereceye kadar düzen bozucu olarak algılanabilmektedir. 

(Park,1925/2015b:153). Çok eski dönemlerden beri devletleri ve toplumları şekillendiren sınır 

aşırı insan hareketleri, kaynak ve hedef bölgelerde belirgin değişimleri beraberinde getiren göç 

ağlarını oluşturmaktadır. Göçler demografik, ekonomik, toplumsal yapıları değiştirmekte ve 

ulusal kimliğin sıklıkla sorgulanmasına yol açan yeni bir kültürel farklılığı da beraberinde 

getirmektedir. Castles ve Miller (2003/2008:5-7), uluslararası göçü toplumsal dönüşümün 

belirleyicisi olarak ele almakta ve son yıllardaki insan hareketlerinin küresel çaptaki etkilerine 

vurgu yapmaktadır. Allport’a (1988:227) göre, farklı oldukları görünür olan grupların belirli bir 

alana göç etmeleri çatışma olasılığını arttırmaktadır. Yeni gelenlerin yerleşik nüfusa göre 

oranının fazla oluşu ya da kitlesel akın şeklinde gelenlerin sayısının hızla artması, çatışma 

olasılığını yükseltmektedir.  

 Toplumun kaygılarını ve korkularını gözler önüne seren televizyon haberleri, gazete 

başlıkları, siyasi söylemler ve sosyal medya konuşmaları günümüzde Bauman’ın (2016b:8-9) 

ifadesiyle ‘göç krizine’ odaklanmış durumdadır. İnternetin yabancılara yönelik giderek büyüyen 

saplantısı (Kearney,2003/2012:26), yaşadıkları mahallelerde yabancıların belirmesini yaşam 

biçimlerine tehdit olarak algılayan yerli halkın rahatsızlığını körüklemektedir 

(Elias&Scotson,1994:22). Yeni gelenleri, tehlikeli değişimlerin nedeni olarak görme eğilimi 

politikacılarda da gözlenmektedir. Politikacıların bazıları, konut ve işgücü piyasalarında görülen 

eksiklikleri ve sınır kontrollerinde yaşanan sorunları göçe bağlamaktadır. Bu tür problemlerin 

başka sebepleri de olabilir ancak politikacılar çoğunlukla, toplumsal ve ekonomik problemleri 

açıklarken, sağlam ampirik kanıtlar sunmaya gerek duymadan göçü sebep olarak 

gösterebilmektedir. Faist’e (2000/2003:223) göre, sağlam kanıtlar sunulamamasının nedeni 

göçün ortaya çıkardığı sonuçları saptamanın oldukça zor olmasıdır. Halkın yaşadığı korkulara 

değinen ve seçim bölgelerinin beklentilerine duyarlı olan bazı politikacılar, yabancı düşmanı 
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eğilimleri de pekiştirebilmektedir. Faist (2000/2003:224) tartıştığı şeyin, göç alan ülkedeki 

refah ve güvenliğe yönelen tehditlerin temelsiz olduğu değil, politikanın çok düşük seviyede 

olan tehditlere fazlasıyla önem kazandırdığı durumlar olduğunu vurgulamaktadır. 

Mersin, Göç İdaresi Müdürlüğü’nün 2018 Aralık verilerine göre Suriyelilerin il nüfusuna 

göre en yoğun olduğu iller arasında beşinci sırada yer almaktadır. Farklı yoğunluklarda da olsa 

Mersin’in birçok mahallesinde yaşamlarını sürdüren Suriyeliler, gündelik yaşamda da 

görünürlerdir. Yabancıların gelişi ile birlikte bir kentte birtakım değişimlerin meydana gelmesi 

olasılığından yola çıkarak yerli halka, Mersin’in gündelik yaşamına Suriyelilerin dâhil olmasıyla 

herhangi bir değişim yaşanıp yaşanmadığı sorulmuştur. Mersin, Suriyelilerden öncesinde de İç 

Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu gibi Türkiye’nin birçok yerinden kişilerin iç göç 

yoluyla geldikleri bir şehirdir. Katılımcıların seçiminde de bu çeşitlilik gözetilmiştir. Böylece, 

Mersin’e göç yoluyla gelen bu kişilerin, Suriyelilerin gelişi ile yaşanan değişimleri nasıl 

yorumladıkları anlaşılmaya çalışılmıştır.  

 

Kuralsızlık zaten Mersin’de vardı. Yani Suriyelilerin gelmesi ile bir değişiklik olmadı. 
Sadece kuralı çiğneyenler fazlalaştı. (Erkek, 62, muhasebeci, Mersin doğumlu). 
Mersin zaten kozmopolit bir kent. Güneydoğu’dan, Orta Anadolu’dan, Doğu 
Anadolu’dan birçok insan buraya kültürüyle gelip yerleşmiş. Göç ile gelenlerin 
birçoğu işsiz konumdayken, bir de Suriye’den gelen insanlar bir takım sıkıntılar 
yaşattılar. Üst düzey bir yönetici, ‘Suriye’den gelenlerin artması ile burada 
hırsızlıklar arttı, fuhuş arttı, dolandırıcılık arttı. Bunlar daha önceden de yok muydu? 
Vardı ama bunların gelmesi ile bu katlandı’ dediler. (Erkek, 72, Cem evinde dede, 
Bingöl doğumlu). 

  
Suriyelilerin gelişi ile ‘kendi yaşam alanının sınırlandığını dile getiren bir katılımcı, 

Suriyelilerle ilgili olarak güvenlik endişelerini dile getirmiştir. Mersin’in Şevket Sümer 

Mahallesi’nde 2017 yılında Suriyeli aile ile Türkiyeli komşusu arasında yaşanan tartışma 

sonucunda Türkiyeli bir kişi öldürülmüştür. Katılımcının bu mahallede yaşaması, olaya şahit 

olması ve öldürülen kişiyi çok yakından tanımasının güvenlik endişesi taşımasında önemli bir 

etken olduğu söylenebilir.   

 
Yaklaşık iki yıldır adım atmadım sahile. Adamlar savaştan kaçıp gelmiş. Ölümüne 
giriyorlar kavgaya. Benim alanlarım kısıtlandı. Sokağımızda Suriyeli yok ama diğer 
sokakta önünden geçemiyorum. Akşamları mesaiye kaldığım zamanlar oluyor, korka 
korka hareket ediyorum. Kendi mahallemdeki insanlardan en fazla laf atanlar olur. 
Onlarla savaşırsın ama bunlar direk saldırıya geçtikleri için can güvenliğin kalmıyor. 
(Kadın, 26, eczane teknisyeni, Siirt doğumlu).  

  

Yerli halktan katılımcıların yaşanan değişimlerle ilgili vurguladıkları bir diğer konu ise 

temizlik olmuştur. Katılımcılardan bazıları Mersin’in özellikle sahil kesiminde Suriyelilerden 

kaynaklı bir kalabalığın oluştuğunu ve kendilerinin artık deniz kıyılarını kullanamadıklarını dile 
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getirmiştir. Yerli halktan birçok kişi, sahillerde yaşanan kirlilikten Suriyelileri sorumlu 

tutmaktadır.  

 
Adam dördüncü kattan çöpü sokağa atıyor. Çok düzensiz bir yaşam tarzları var. 
Sahile gidiyoruz, adamlar oturmuş on beş kişi. Almışlar yemeklerini, çaylarını 
içiyorlar. Ama kalktıktan sonra bir de siz gidin o manzarayı görün, utanç duyarsın. 
Metropol bir kentte, sahiliyle turizm kenti olması gereken bir kentte bu görüntü 
kirliliği vatandaşı çok rahatsız ediyor. Kız Kalesi’ne gidiyorsunuz. Yüzlerce insan 
kara çarşaflı denizin içinde. Bir turist gelip o bölgede denize girmez, rahatsız olur. 
Hem kültürel, hem sosyal, hem ekonomik Mersin’e tek katkısı olmamıştır. (Erkek, 50, 
emekli, Tunceli doğumlu).  
Ben onların burada yaşamasını istemiyorum. Şoray tatil sitesi, yazlıkçılar 
oturuyorlar burada. Bunlar Mersin’de yaşamasınlar demiyorum ama burada değil. 
Ben mayomu giyip denize giderken kara çarşaflı insanlar veya Suriyeli erkekler ile 
aynı asansöre binmek istemiyorum. O insanlar çok kapalılar. Bizde de var o kapalılar 
ama onlar genellikle burada yaşamaz. Çık Mezitli’ye iğrenç. Çok kötüsü de var çünkü 
bu halkın. Çok sefili, köşe başlarında dileneni. Ha bu bizde de vardı ama bizim 
görselliğimiz bu kadar bozuk değildi. Ben çocuk parkındaki Suriyelilerin 
terbiyesizliğine, Türklere de dayanamıyorum. Salıncakların oturulmaması gereken 
yerlerini Türklere söylediğim zaman iniyorlar. Suriyeli dil bilmiyorum falan yapıyor. 
Bizim eşyalarımıza, bizim vatanımıza, bizim bahçemize zarar vermek için 
çalışıyorlarmış gibi geliyor bana. Saygı, terbiye bilmeyen çocuklar çok fazla. Acaba 
biz mi onları hor görüyoruz? Biz yapmıyoruz ama onlar yapıyor gibi geliyor. (Kadın, 
60, ev hanımı, Adana doğumlu). 

  
Suriyelilerle birlikte Mersin’de yaşandığı düşünülen değişimlerden biri de nüfustaki 

artıştır. Yerli halktan katılımcıların bir kısmı Mersin’in kalabalıklaşmasından duyduğu 

rahatsızlığı dile getirmiştir. Yerli halktan kadın bir katılımcının da belirttiği gibi yaşanılan yere 

yoğun bir yabancı nüfusun gelişi ile birlikte hizmetlerin diğerleriyle paylaşıldığı düşüncesi yerli 

halkta huzursuzluk yaratabilmektedir.  

Sadece onlar yüzünden değil. Ondan önce de zenciler vardı. O insanlar Türkiye’ye 
girdikçe mutlaka bir kıtlık yaşıyoruz. Şu anda Suriyelilerden dolayı yaşıyoruz. (Kadın, 
40, kadın kuaförü, Mersin doğumlu). 
Çok kalabalık oldu Mersin. Önceden mesela bir yabancı görürdün, bilirdin. Ama şimdi 
öyle bir şey yok. Kendi memleketimizde yabancı kendimizmiş gibi dolaşıyoruz 
içlerinde. Bütün her yerde Suriye yazıları olmaya başladı, tabelaların hepsi değişti. 
(Kadın, 35, ev hanımı, Mersin doğumlu). 
 

Suriyelilerin gelişinin Mersin’e olumsuz etkilerinden söz eden yerli halktan 

katılımcıların yanında, olumlu yöndeki değişimlere değinen katılımcılar da olmuştur. 

Suriyelilerin Mersin’e katkılarını vurgulayan katılımcıların mesleklerinin de bu konuda etkili 

olduğu söylenebilir.  Suriyelilerin olumlu etkilerini dile getiren üç katılımcı arasında müteahhit, 

emlakçı ve Suriyeli doktorların çalıştığı bir sağlık kurumunun müdürü bulunmaktadır. Üç 

katılımcıdan ikisi anadillerinin Arapça olduğunu ve Suriyelilerle iletişim konusunda bir sorun 

yaşamadıklarını, Suriyelilerle yakın ilişki içinde olduklarını belirtmiştir. Müteahhit olan 
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katılımcı birçok Suriyeliye ev sattığını belirtmiştir. Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı 

Üniversite Caddesi’nde emlakçılık yapan diğer bir katılımcı ise büyük oranda Suriyelilere 

yönelik iş yaptığını ve hiçbir sorunla karşılaşmadığını görüşme esnasında dile getirmiştir. 

Suriyelilerin Mersin’e olumlu etkilerinden söz ederken sadece ekonomik sebeplere değinen 

katılımcılara göre, Suriyelilerin Mersin’e katkıları ‘sıcak para girişi’ şeklinde olmuştur.   

 
Fiyatlar arttı, piyasa çok canlandı. Gelen doların haddi hesabı yok. Bunların çoğu 
akrabaları Avrupa’ya kaçanlar. Dolar şu an 3.45, onlar olmasaydı 5’i görürdü. Hazır 
parayı yiyorlar şu anda. Aslında iyi bir fırsat ama bunun farkında olmayan insanlar 
var. Bunlar gittikten sonra anlayacak ama geç olacak. İnşaat patlama yaptı, boş ev 
yok. Mezitli onlar gelmeden önce köy gibiydi, şimdi Pozcu’yu geçti. Bunun sebebi 
Mezitli tarafına yerleşmiş olmaları özellikle o parası olan kişiler. Viranşehir’i 
canlandırdılar. Yıllardır buradayım, hayatımda Viranşehir’e iki, üç kere gitmişimdir. 
Bu Suriyeliler geldikten sonra o kadar hareketlendi ki haftada bir gidiyorum. 
Olumsuz yönleri de var değişimin. Ben sevmiyorum mesela kara çarşaflı birini 
görmeyi ya da başlarını örtüp kot giymelerini. (Erkek, 36, emlakçı, Hatay doğumlu). 
Çok ciddi bir nakit akışı oldu. Bundan bir yıl önce yaklaşık 4 milyar dolar bir paradan 
bahsediyorlardı Mersin’e sadece. Ufak tefek sanayi amaçlı kendi fabrikasını 
getirenler de var. Bunun çok büyük rakamlar olduğunu sanmıyorum. Büyük oranda 
gayrimenkul üzerine bir yatırım yaptılar. Özellikle GMK Bulvarı’nın altında denize 
yakın yerlerde ciddi bir fiyat artışına sebep oldu bu. Gıda sektöründe sirkülasyon 
arttı. Gezmeyi, tozmayı da seviyorlar. Tam krizin eşiğindeyken, bundan iki yıl önce 
konut sektörü özellikle. Suriyelilerin gelmesi ile ciddi bir şekilde sorunu çözmüş olduk 
Mersin olarak. Kültürel anlamda değişim yaşanmıyor çünkü hala kendilerini yabancı 
olarak hissediyorlar. Bir süre sonra Suriyelilerin buralılarla eğer olursa kız alıp 
verme vs. artarsa bu bizi biraz daha Araplaştırabilir belki. Yüzümüzü daha çok 
doğuya dönmemize sebep olabilir ama şu an için böyle bir şey yok. Kalabalıklaştı 
şehir biraz daha. Önceden de Mersin kozmopolit bir şehirdi. Onun için çok belli 
olmuyor. Yoldaki SA plakalı araçlar belli ediyor onları. (Erkek, 32, müteahhit, 
Mersin doğumlu). 
Suriyelilerden, ben Mersinliyim deyip şikâyetçi olan tanımadım. Halkımız faydalandı.  
Lokantalarımız Suriyeli dolu, kiralar arttı Suriyelilerin sayesinde. Çarşıda esnafın 
yüzü gülüyor. Kartla alışverişleri yok. Bizim Türk halkı kredi kartına yükleniyor. 
(Erkek, 55, Suriyelilere hizmet veren özel bir poliklinikte yönetici, Urfa doğumlu). 
 

Elias ve Scotson (1994:96), bazı yerleşiklerin göçmenlerin sebep olduğunu düşündükleri 

olumsuzluklardan söz ederken, olumlu özelliklerini çoğunlukla görmezden geldiklerini 

vurgulamaktadır. Göçmen grupların bir bölgeye varışı sonucunda barınma maliyetlerini 

yükselttikleri, yaşam kalitesini düşürdükleri ve toplumsal huzuru bozdukları gibi iddialarla 

suçlanmaları söz konusu olabilmektedir. Yerli halktan bazı katılımcılara yaşanan değişimler 

sorulduğunda, çoğunlukla olumsuz gördükleri değişimleri dile getirdikleri vurgulanması 

gereken bir noktadır. Yerli halktan bazı katılımcılar, belirli sorunların Türkiye’de Suriyelilerden 

önce de var olduğunu ancak Suriyelilerle birlikte bu sorunlarda bir artışın meydana geldiğini 

dile getirmişlerdir. Yerli halktan katılımcıların Suriyelilerin gelişi ile birlikte Mersin’de meydana 

geldiğini düşündükleri değişimlerden en çok vurguladıkları konuların başında güvenlik 
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gelmektedir. Yaşam koşullarındaki değişimleri birçok yönden yeni gelenlerle ilişkilendiren yerli 

halk tarafından Suriyeliler güven ortamını tehdit eden bir unsur olarak görülebilmektedir. 

5.3.5.  Diken Üstünde Bir Yaşam: Suriyelilerin Karşılaştıkları Sorunlar 

 Göç, özellikle de savaş yüzünden evlerinden ayrılmak zorunda kalan kişiler için belirli 

sıkıntıları da beraberinde getiren bir süreçtir. Yerli halktan katılımcılara Suriyelilerin yaşadığı 

sorunlarla ilgili fikirleri sorulduğunda en çok ‘gurbetlik, ‘geçim sıkıntısı’, ‘ucuza çalıştırılma’, 

‘maaşlarını alamama’, ‘dil bilmeme’, ‘eğitim alamama’, ‘ikinci sınıf muamelesi görme’, ‘sitelere 

kabul edilmeme’, ‘site havuzlarının yasaklanması’, ‘hastalık taşıdıklarının düşünülmesi’, ‘yüksek 

kira ödemek zorunda kalma’, ‘adapte olamama’, ‘tepki çekmemek için sürekli tetikte olmak 

zorunda kalma’, ‘küçümsenme’, ‘dışlanma’, ‘sokakta laf atılması, ‘göze batma’ gibi ifadeler 

kullanmışlardır.  

 Yerli halktan katılımcılar, Suriyelilerin yaşadıkları sıkıntılarından söz ederken 

ülkelerinden ayrılmalarının yarattığı zorlukların yanında, geldikleri yerde karşılaştıkları ayrımcı 

tavırlara da vurgu yapmışlardır. Suriyelilerin bazı durumlarda sözlü tacize uğradıkları, dâhil 

olmadıkları bir suçla bile ilişkilendirildikleri dile getirilen sıkıntılardan bazılarıdır. Yerli halktan 

bazı katılımcılar ise, Suriyelilerin yaptıkları her hareketin büyük tepkilerle karşılandığını, bu 

sebeple de tepki çekmemek için ‘diken üzerinde’ hareket ettiklerini ifade etmiştir.  

 
Gurbetlik tabi. 25 yıl oldu Mardin’den çıkmışım, ara sıra gidip geliyoruz ama hala 
oranın özlemini çekiyorum. İller arası bir özlem varsa ülkeler arası özlemi düşün 
artık. Onlar da yani işin gerçeğini söylemek gerekirse çok cefa çektiler. Savaş başlı 
başına bir mağduriyettir. Kimisi eşini, kimisi çocuğunu kaybetti. Bak bu acılar 
üzerine bir de gurbetlik zor. Onlarla ben empati kurabiliyorum ama artıya artı, 
eksiye de eksi demek zorundayım. (Erkek, 36, hamal, Mardin doğumlu). 
Burada ikinci sınıf insan muamelesi gördükleri oluyor. Adam mesela Suriyelilere 
kinli, ‘ülkemizden gidin, siz ülkenizi sattınız’ tarzında. Daha çok böyle olaylardan 
kavga çıkıyor. Kızlara laf atmalar falan. Böyle olaylar ilk geldiklerinde yoktu ama 
şimdi yeni yeni oluyor ve bu olaylarda Türk bir insana yapılan muameleyle onlara 
yapılan muamele bir değil. Atıyorum bir kız bana asıldı diye bağırdığı zaman direk 
linç etmeye dönüyor olay. İşte dışardan gelmişsin, benim ülkemde anama, bacıma 
bakıyorsun meselesine dönüştürüp üzerlerine saldırıyorlar. (Erkek, 27, polis, 
Karabük doğumlu). 

  

 İnsanların hoşlanmadıkları gruplarla kurdukları ilişkiler her zaman onlara yönelik 

düşünceleri ya da hisleri ile paralel gitmeyebilir. Allport (1988:14) bu konuya, farklı eylemlerde 

bulunan iki işvereni örnek olarak vermektedir. İşverenlerin ikisi de Yahudilerden 

hoşlanmamaktadır. İşverenlerden biri Yahudilerle ilgili hislerini kendine saklayarak Yahudi 

birisini işe alabilir ve böylece Yahudi cemaati içinde bir saygınlık kazanmak gibi bir amaç 

güdebilir. Diğer işveren ise hislerini işe alım politikalarına yansıtmakta ve Yahudi birini işe 
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almayı reddetmektedir. Allport (1988:14) iki iş verenin de ön yargılı olduklarını ancak birinin 

dışlayıcı tutumlar içinde olduğunu öne sürmektedir. Çoğunlukla Suriyelilere yönelik iş yaptığını 

belirten emlakçı bir katılımcı da bu doğrultuda fikirler öne sürmektedir. Katılımcıya göre bazı 

işverenler ‘Suriyelilerden hoşlanmasa’ da Suriyelilerin daha ucuza çalışmayı kabul etmeleri gibi 

sebeplerle Suriyelileri işe almaktadır.  

 
Çok gördüm ben ezmeye çalışanları. Suriyeli kız oldu mu direk laf atıyorlar. Biliyor 
çünkü burada kimi kimsesi yok. Nereye gitseler farklı gözle bakılıyorlar, dalga 
geçerek bakılıyorlar. Dil olmadığı için adam iş bulamıyor. Bazı iş kolları var sadece 
kol gücü gerektiriyor. Orada işte sigorta olmadığı için genelde tercih meselesi oluyor 
Suriyeli. Bundan faydalanıyorlar ama o adamla muhabbet ettiğinde Suriyeliden 
nefret ediyor. Her şeyinden faydalanıyorsun, hala beğenmiyorsun. Söz konusu 
menfaat olunca sıkıntı yok. (Erkek, 36, emlakçı, Hatay doğumlu). 
En başta dilde yaşıyor, derdini anlatamıyor. Bazı hadiselerden kaynaklı toplumun 
önyargılı bakış açısı var. Suriyeliyi gördüğü zaman bizimkiler biraz burun kıvırıyor. 
Sanki başımıza bir bela gibi bakmaya başladık bu insanlara. Bazı küçük çocuklar 
özellikle Viranşehir tarafında parklarda oynarken Suriyelilerle oynamayalım, onlar 
pistir diyorlar. Bu ebeveynlerden kaynaklıdır. Evde o çocuklara anlatılmış ki, o 
çocuklar böyle davranıyor. Yoksa çocuk çocuğa pis der mi? Tecavüzler, tacizler, 
öldürmeler, ev sahibini evde kesmesi, bunların hepsi toplum üzerinde büyük bir 
travma bırakmıştır. Aslında halk Suriyelilerden korkuyor. Suriyeliler de kendi 
hayatlarından korkuyor. Bir yere girdikleri zaman çok çekingen giriyorlar. Acaba 
nasıl bir tepki ile karşılaşırım endişesi gözlerinden okunuyor. (Erkek, 50, emekli, 
Tunceli doğumlu). 
Bazı durumlarda Suriyeli diye dışlanabiliyor. Özellikle kendi çalıştığım ortamdan 
söyleyeyim. İnsanlar Suriyeli tarzında sanki küçümser bir hitap tarzıyla karşı karşıya 
kalıyorlar. Onun dışında sağlık güvenceleri ile ilgili büyük sıkıntılar var. Çoğunlukla 
ücretli bakılıyorlar. Sadece ücretsiz bakıldığı bir Şehir Hastanesi var. Oraya da 
erişemeyebiliyorlar her zaman. (Erkek, 26, doktor, Adana doğumlu). 
En büyük sıkıntıları eğitim sorunu. Çocuklarını okula veriyorlar, çocuklar Türkçe 
bilmiyor. Başta kendi okulları vardı. Fakat onda da mutlaka devlet bir takım olumsuz 
şeyler tespit etti ki bunları kaynaştırma yöntemiyle, buradaki şeye alıştırmayı 
amaçladı. Bu doğru, bir eğitimci olarak ben de haklı buluyorum. Onu kendinize 
alıştırmazsanız ilerde, kendi okulunda Türkiye aleyhine kazandığı değerleri bizim 
aleyhimize kullanabilecek. İkinci sorunları çok zenginleri burada, refah içinde 
yaşıyorlar. Bakıyorsunuz Forum’da, sahilde, restoranlarda gezip, dolaşabiliyorlar. 
Ama bunun yanında çöp kutularından kâğıt toplayarak, ekmek toplayarak geçimini 
sağlamak zorunda olanlar var. Kucaklarında bebekleri gencecik kadınların 
dilendiklerini görüyorum. (Erkek, 72, Cem evinde dede, Bingöl doğumlu). 

 
 Goffman’a (1963/2014:23-33) göre damgaya, dolayısıyla da beklenilenin dışında, 

istenmeyen bir farklılığa sahip olan bir kişi, sosyal açıdan tamamen kabul görme vasfından da 

men edilmiş kişidir. Sıradan bir sosyal ilişkide takdir toplayabilecek bir kişinin bir özelliğinin 

diğer niteliklerini ikinci plana iterek, söz konusu kişiyle karşılaşanların ona sırt çevirmesine 

sebep olabileceği düşüncesine dair görüşe benzer olarak, yerli halktan bazı katılımcılar 

Suriyelilerin yaşadığı bu tür örnekleri dile getirilmiştir.  
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Suriyeli bir iş adamı geldi Arabistan’dan. Adam araç kiraladı. Adam profesör. 
Arabayı kiraya veren adam kumandaların hepsini aldı aracın. Dedim ‘Niye?’. ‘Bu 
Suriyeli’ dedi. ‘Ya sen kiraya veriyorsun kardeşim’ dedim. Suriyeli veya neyse. ‘Senin 
bunu yapmaya hakkın yok’ dedim. Adam Arabistan’da başhekim, profesör ama 
kimliğinde Suriyeli. (Erkek, 55, Suriyelilere hizmet veren özel bir poliklinikte 
yönetici, Urfa doğumlu). 
Hiçbir zaman kendilerini buraya ait hissedemeyecekler. Bizim onlara 
hissettirmememizle alakalı değil, onların bunu hissedememesi ile alakalı bir şey. 
Çünkü sığınmacı olarak geldiler. Hiçbir zaman kendi aksanlarını bizim 
konuştuğumuz hale getiremeyecekler. Yemek sorunları mesela. Yemek kültürümüz 
farklı onlardan. Merak edip girdim, yemeklerini tattım. Hijyenik değil yiyecekler. 
Birkaç baharatı çok fazla kullanıyorlar. Bizde bunları bulamıyorlar. Bulamayınca 
hoşlarına gitmiyor. Dikkat edersen Türk restoranlarına Suriyeliler çok fazla 
gitmezler. (Erkek, 32, müteahhit, Mersin doğumlu). 

 
 Suriyelilerin yaşadıkları sıkıntıları dile getiren yerli halktan katılımcıların yanında, 

‘bizden iyiler’, ‘çok rahatlar’ ya da ‘sıkıntı çekenler var ama çok iyi durumda olanlar da var’ 

şeklinde ifadeler de bulunan katılımcılar da olmuştur.  

 
Sıkıntı çekene daha hiç denk gelmedim. Bizim insanlarımız çok vicdanlı. Mahallede 
olan olaydan sonra ilk bir hafta çok büyük bir tepki oldu. Daha sonrasında çocuktur 
karışmayalım, kadındır karışmayalım. Ciddi anlamda çok fazla sarsılmadılar, çok da 
rahatlar. Hatta benden daha rahat olduklarına inanıyorum. Buraya gelip açıldılar. 
Adamlar kendi ülkelerinde eşleriyle el ele dolaşamıyorlardı. (Kadın, 26, eczane 
teknisyeni, Siirt doğumlu).  
Valla bizden rahatlar. Biz ikinci sınıf vatandaşız. Hiç sıkıntı çekmiyorlar. Yasalara 
uyma yok, vergi vermemeye çalışıyorlar, hep kaçak dövüşüyorlar. İş yok, esnaf 
olabilen açmış dükkânını falan ama olmayan boş geziyor. Zora gelmiyorlar, sabah 
erken kalkıp çalışmak istemiyorlar. Belki şundan da dolayı olabilir, ücret de düşük. 
(Erkek, 62, muhasebeci, Mersin doğumlu). 

 
 Yerli halktan katılımcıların yanında Suriyeli katılımcılara, kendilerinin ve çevrelerindeki 

Suriyelilerin yaşadıkları sıkıntılar sorulmuştur. Suriyeli katılımcıların en çok dile getirdikleri 

sıkıntılar şu şekildedir: ‘dil sorunu’, ‘yerli halk Suriyelilerden hoşlanmıyor’, ‘her hareketimiz 

batıyor’, ‘geri dönmemiz bekleniyor’, ‘düzenli bir işte çalışamıyoruz’, ‘işsizlik’, ‘ucuza 

çalıştırılıyoruz, emeğimizin karşılığını alamıyoruz’, ‘Türkiye çok pahalı’, ‘kiralar çok yüksek’, ‘ev 

vermiyorlar’, ‘yardımlar az’.  

 
Özellikle Mersin’de, yerli halk pek Suriyelilerden hoşlanmıyor. Ben görmedim bizim 
oturduğumuz binada Türkler çok iyiler ama duyduğuma göre bazen laf atıyorlar 
ama bence biz de az değiliz. (Kadın, 26, öğretmen, Humus). 
Kiralar ve işsizlik. Türkiye’de kadın ve erkeğin çalışması lazım çocuklarına iyi bir 
hayat sağlamak için. Burada aldığın maaşla ancak faturalarını ödeyebilirsin. Bana 
gelen bazı aileler geç ödeme yapıyorlar çünkü Türk patronla çalışan bir Suriyeli 
maaşını doğru düzgün almaz. Suriyeli biri işine bir saat geç kalsa günlükleri 
vermezler. (Kadın, 40, anaokulu sahibi, Halep). 
En çok dil bakımından sorun yaşıyorlar. Bir de başka bir toplumdan geliyor, başka 
bir adetten, başka bir sistem görüyoruz. Hiç alışık değiliz. Bu sisteme alışmak biraz 
zaman alacak. (Kadın, 19, üniversite öğrencisi, Halep). 
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Suriyeli katılımcıların bazıları, sokakta yürürken çoğunlukla da çocukların ‘Suriye 

Suriye’ şeklindeki alaycı tutumlarıyla karşılaştıklarını ifade etmiştir. Ahmed (2004/2015:76), 

insanların nefretlerini gösterme biçimlerinin birbirinden farklı olabileceğini savunmaktadır. 

Bazıları rahatsızlık duydukları insanlara karşı şiddet uygulama eğilimindeyken, diğerleri isim 

takma ya da tacizci bir dil kullanma yoluna gidebilmektedir. Ahmed (2004/2015:118-119), 

hoşlanılmayan gruba isim takma durumunu, ‘Suriyeli Suriyeli’ örneğine yakın bir kullanımı olan 

‘Paki’ (İngiliz argosunda Pakistanlı) sözcüğü üzerinden tartışmaktadır. ‘Paki’ örneğinde olduğu 

gibi, bir kelime sürekli olarak belirli bir şekilde kullanıldığında, artık o kullanım esas olmakta ve 

atfedildiği kişileri gösterme şeklini almaktadır. Bu durumda ‘Paki’ gibi sözcükleri aşağılama 

olarak duymamak zorlaşmaktadır. Kelimenin tekrarı, ötekileri ‘Paki’ olarak üretir ve kendilerini 

bu hitabın nesnesi gören kişiler üzerinde de belirli etkiler bırakmaktadır. Zamanla bu kelime, 

başka küçümseme biçimlerini çağrıştırma yoluyla hakaret haline gelebilmektedir. Gösterge bir 

kez diğer küçümseyici kelimelerle temas ettiğinde, artık o küçümseyici kelimeleri kullanmaya 

gerek kalmaz. Böylece, ‘Paki’ kelimesi söylenmeyen ‘göçmen’, ‘yabancı’, ‘kirli’ gibi kelimeleri 

anımsatıcısı görevini üstlenmektedir.  

Allport (1988:50), alay etmenin temelinde düşmanca duyguların olabileceğini 

belirtmiştir. Şakalardan bazıları görece ılımlı bir şekilde ifade edilen mizahla iç içe geçmiştir ve 

hakkında konuştuğu gruba yönelen düşmanlığı tam olarak hissettirmez. Şakalar arkadaşça ve 

eğlenceli görünseler de, çoğu zaman düşmanca tavırları gizleyerek, karşıt gördükleri grup 

karşısında kendi gruplarının üstünlüğünü kanıtlama çabasına girerler. Çocuklar çevrelerinde 

gördükleri bu tür şakalara masum bir şekilde katılır ancak tam olarak neye hizmet ettiklerinin 

farkında olmazlar. Çocuklar, oyunlarının bir parçası olarak ya da eğlenme amaçlı ortalıkta 

dolaşarak ‘Suriyeli Suriyeli’ diye bağırabilirler. Çocukların dile getirdikleri ‘Suriyeli Suriyeli’ 

ifadesi ise bu durumun altında yatan dışlamanın göstergelerinden biri olabilir.  

 
Bazen yürürken bakıyorlar ya da laf atıyorlar Suriyeli diye. Önyargı bir şey bence bu. 
Daha bizi tanımadılar ya da bazıları kötü bir imaj verdiği için böyle bir şey çıkabilir. 
Bazı erkekler, Suriyeli yani ucuz bir şekilde atıyorlar laf. Kadınlar hatta yaşlılar, 
‘yüzsüzler’ diye bir kere dediler. Otobüste bir kere yaşlı bir kadın arkamda 
oturuyordu, bana ayağını vurdu birkaç kere. Ama ben yanlış bir şey yapmadım 
sadece oturdum o kadar. Hatta çok basit bir şey giymiştim, öyle süslü bir şey 
giymedim. Yani süslü olunca belki o da bir şey olabilir. Bir kerede üniversitede bir 
bayramınız vardı, bayrak falan asılmıştı. Daha önce ablamla kalkmıştık, saygı duruşu 
var ya. Yanımızda oturan bir kız dedi ki ‘sizin kalkmanıza gerek yok çünkü o sizin 
bayrağınız değil’. Biz de oturduk. Sonra yine bir şey vardı. O zaman öyle dediği için 
kız bu sefer kalkmadık. Bu sefer de başkaları bize laf attılar. Artık şaşırdık, kalkarız 
yoksa otururuz bilmedik. Ama dediler ki ‘bari ona saygını göster, oturmamanız lazım’ 
diye laf attılar. Hatta kalkınca da sandalyeye ayağıyla vurdu. Çünkü baya yüzümüze 
söyledi. Bence yanlış bir şey yaptık, o haklı. Ama geçen öyle bir şey olduğu için, belki o 
bilmiyordu biz öyle bir şey yaşadık.  (Kadın, 19, üniversite öğrencisi, Halep). 
Bastonlu bir kadın vardı. Ne zaman bir Suriyeli görse hem beddua ediyordu hem de 
vurmaya çalışıyordu. Ben çok kötü oldum, ağlamaya başladım. ‘Geldiniz buraya, sizi 
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istemiyoruz’ gibi şeyler söyledi. Bir tane de yaşlı bir amca vardı. Ne zaman bir 
Suriyeli görse, ‘Türkçe öğrenmen lazım’ diyordu. (Kadın, 40, ev hanımı, Humus). 
Üç yıl önce bir arkadaşımın yanına gelirken iki, üç erkek çocuğu çağırıyorlardı 
‘Suriyeli Suriyeli’. O zaman çok sinirleniyordum. ‘Bakardım, ne var derdim 
kendilerine. Evet, Suriyeliyim, niye bağırıyon? Aaa bu Suriyeli Türkmen. Öyle olunca 
seslerini keserler. Sanıyorlar ben Arap’ım, ben kendilerini anlamayacağım. 
Çocuklardan çektim yani. Ama yok şimdi iki yıl oldu artık yapmıyorlar. Bazen 
pazarda domates alıyom mesela bir tanesi Suriye Suriye çağırıyor. Ya ben Arap 
olsam, Türk olsam, ben görüyorum ne var ne yok. Bazısı, Suriye Suriye, gel gel lera 
lera derler bana yani bir milyon. Ağlacım mı, iyi mi davrancam şaşıyorum yani. Çok 
sinirlenirim bana böyle Suriye bir lera dedikleri zaman. Ben senlen Türkçe 
konuşuyorum, sen de benlen Türkçe konuş. O vakit, bu Türkmen derler. Ama ne 
yapacaz, mecburuz. Zaten bir şeye ağzımı açamam. Ben kadınım, yalnız gidiyim 
pazara çocuklarımla. (Kadın, 25, ev hanımı, Lazkiye). 
Pazarda poşet alabilir miyim diyorum, anlamıyor. Poşeti alıyorum, dolduracağım, 
hepsi gülüyor. Anlıyorum, poşeti atıyorum, gidiyorum. Birkaç defa kavga ettim 
pazarda. Yaşlı bir kadın geldi. Satmıyorum dedi satıcı. Yaşlı kadın yani Suriyeli, 
bedava almayacak, para verecek. Suriyeli bırak bırak, git git diyorsun. (Erkek, 36, 
elektrik teknisyeni, Halep). 

 
 Goffman’a (1963/2014:47-49) göre, diğerlerinin ilgi ve alakası sonucu anlaşılır 

olabilecek bir damgası olan kişi, rahatsızlık hissedeceği ihtimali ile karma temaslardan 

kaçınabilmektedir. Damgalı kişi, bu durumu en açık ve anlamlı haliyle çocuklar gözlerini ona 

diktiğinde deneyimler. Damgalı kişi için teşhir edilmenin beraberinde getirdiği 

memnuniyetsizlik, diğerlerinin onunla rahatlıkla giriştiği sohbetlerde, şahsına yönelik rahatsız 

edici bir merak sergilediklerinde de artış gösterebilmektedir. Karma bir sosyal ortama 

girdiğinde karşılaşabileceği şeyleri önceden kestirebilen damgalı birey, sinerek kendini 

koruyabileceği gibi sert bir tavırla da karma temaslara iştirak edebilir. Bu tavır ise, diğerlerinin 

bir dizi rahatsız edici karşılıklar vermesi ile sonuçlanabilmektedir. Damgalı bireyin bu iki taktik 

arasında gelgitler yaşadığı, her an birinden diğerine geçtiği karma temaslar, damgalı bireyler 

için olduğu kadar diğerleri için de rahatsız edici olabilmektedir. Karma temaslarla diğer 

insanlar, damgalı bireylerin ya oldukça saldırgan ya da fazlasıyla mahcup olduğu hissine 

kapılabilmektedir. Goffman’ın damgalı birey kavramı, Suriyeliler üzerinden düşünüldüğünde, 

görüşmelerle de ortaya konduğu gibi, Suriyelilerin yerli halk ile karşılaşmalarında çoğu zaman 

nasıl davranacaklarını bilememe durumunda kaldıkları söylenebilir. Suriyeli katılımcılardan 

bazıları, kendilerini rahatsız eden tavırlarla sürekli karşılaşmaları sebebiyle, rahatsızlık 

hissettikleri bir durumda öfkelerini yansıttıklarını dile getirmiştir.  

5.3.6.  Suriyelilerin Sebep Olduğu Düşünülen Sorunlar 

 Freeman (1995:888), göçten elde edilecek yararların kolayca kişiselleştirilebilirken, 

göçün algılanan maliyetlerinin ortak bir hal alma eğiliminde olduğundan söz eder. Örneğin, 

işverenlerin ucuz ve uysal iş gücüne erişmesi sadece işverenlerin yararına bir durum olarak ele 
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alınırken, eğitim veya sosyal yardımlar üzerinde oluşan baskılar sosyal uyuşmazlıklar üzerinden 

değerlendirilmektedir. Yerli halktan katılımcıların bir kısmının, Suriyelilerin başa çıkmak 

zorunda kaldıkları sıkıntılardan söz ederken, Suriyelilerin sebep olduğunu düşündükleri 

sorunlara da değindiği görülmüştür. Suriyelileri ‘başlı başına sorunlar’ şeklinde başlayan 

cümlelerle açıklayan yerli halktan bazı katılımcılar sorun alanlarını şu şekilde ifade etmiştir. 

‘Onlar öncelikli’, ‘uyum sağlamıyorlar’, ‘kurallara uymuyorlar’, ‘Suriye’deki kuralları buraya 

taşıyorlar’, ‘evleri kötü kullanıyorlar’, ‘gürültü yapıyorlar’, ‘mahalle bakkallarını bitirdiler, ucuza 

satıyorlar, Suriyeli esnaflar vergi ödemiyor’, ‘ucuza çalışıyorlar’, ‘her şeye zam geldi’, ‘işsizlik 

yarattılar’, ‘bizden daha özgürler’, ‘aşırı özgüvenleri var’, ‘milliyetçiler’, ‘suçlar arttı’, ‘havuz adabı 

bilmiyorlar’, ‘cinayet işliyorlar’, ‘kavga ediyorlar’, ‘millete laf atıyorlar’.  

 
Yasalara da pek uydukları yok. Trafik kurallarına uymuyorlar. Korna çaldığın 
zaman, artık küfür mü ediyor ne yapıyor Arapça bir şeyler söylüyor, bilmediğimiz için 
bir şey diyemiyoruz. Mekân içinde sigara içmek yasak, adam hayır bizde yasak değil 
diyor. Söz dinlemiyorlar. Bizim için değil diyor o yasalar, sizin için diyor. Suriyeli bir 
aile var, buradaki halkı sıkıntıya sokuyor. İmza toplandı mahallede. Gece geç saate 
kadar gürültü yapıyorlarmış. Uyarmışlar birkaç defa, ters cevap almışlar. O yüzden 
kavga etmişler mahalle sakinleriyle. (Erkek, 62, muhasebeci, Mersin doğumlu). 
Viranşehir tarafında bir Türk’e silahla ateş etmişler. İki, üç ayda bir böyle kavga 
mutlaka oluyor. İki tane Türk’ün birbirini vurmasında ortalık karışmıyor, bir Suriyeli 
bir Türk’ü vurduğu zaman olay direk milliyetçilik bazında alındığı için halk da 
galeyana geliyor. İki taraflı ama daha çok Suriyelilerden kaynaklı. Sahildeki insanlar 
şikâyet etmişler, denize giremiyoruz diyorlar. Nargilesini alıyor sahile iniyor, millete 
bakıyor, laf atıyor tarzında şeyler. Orada şezlong bile kiralamaya başlamışlar 
belediyeden izinsiz. Adamlar artık gün geçtikçe işportacıdır, alt mesleklerdir onları 
bile yapmaya başladılar izinsiz bir şekilde. Kadının biri’ Viranşehir’de benim dairem 
500 milyardı, bunlar geldi dairemi şimdi 300 milyara satamam’ diyor. ‘Denize girmek 
istese Suriyeli dolu, kimse ev almıyor’ diyor. (Erkek, 27, polis, Karabük doğumlu). 
Viranşehir Caddesi’nde çok vururlar birbirlerini, silah çekerler birbirlerine. Kendi 
içlerinde de mafyaları var. Birbirlerini kazıklamayı çok seviyorlar. Ben sağlam birine 
rastlamadım içlerinde. (Erkek, 32, müteahhit, Mersin doğumlu). 

 
 Yabancılarla ilgili basmakalıp suçlamalarda bazı suçlara öyle sık rastlanır ki, yalnızca 

bunların anılması bile hem suçlayanlarda hem de suçlananlarda şiddet çağrışımı yapmaktadır. 

İlk aşamada suçlama konuları oldukça çeşitlidir ancak günah keçisine yönelik bu suçlamalar 

birlik oluşturmakta ve aynı amaca hizmet etmektedir. Bu suçlamaların başında, saldırılması en 

büyük suç sayılan kişilere yönelik şiddet suçları vardır. En zayıf ve en savunmasız olanları 

örneğin çocukları hedef alan şiddet bu türden bir suçtur. Bu suçların ardından ensest ve tecavüz 

gibi cinsel suçlar gelmektedir. En sık sözü edilen suçlama, içinde bulunulan kültüre göre en 

mutlak tabuları ihlal eden suçlar etrafında gelişmektedir. Günah keçisine atfedilen bu suçlar, 

kültürel düzenin temellerine, ailevi ve hiyerarşik farklılıklara saldırı olarak ele alınmaktadır. Bu 

suçların işlenmesi ise, toplumsal bağları gevşetmekle kalmayıp tamamen yok etmekle tehdit 

etmektedir. Yabancılar ise, çoğu zaman bu suça karıştıkları için değil, bir biçimde suçla 

64 



Bilge Deniz Çatak, Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

ilişkilendirildikleri için itham edilen kişiler olabilmektedir (Girard,1972/2003:20-21). 

Görüşmeler esnasında, yerli halktan bazı katılımcılar Suriyelilerin işlediklerini düşündükleri 

tecavüz vakalarından söz etmişlerdir. Bu tür olayların gerçekten yaşanmış olup olmadığı 

yönündeki tartışmaların yanında, yerli halktan bazı katılımcıların bu suçu işleme olasılığının 

bütün Suriyelilerde olduğunu düşünmeleri ve bu sebeple Suriyelilerden korktuklarını, onlardan 

uzak durduklarını dile getirmeleri de üzerinde durulması gereken başka bir sorun alanıdır.   

 
Geldiler tecavüz olayları ikiye katlandı. Mahallemde iki tane tecavüz olayı oldu, ikisi 
de çocuk. Cinayetlerin sayısı arttı. On beş yıldır bu mahallede oturuyorum, ölümle 
sonuçlanan bir kavga görmedim. Ayda iki tane duyar olduk. Kendi yakınıma yapılan 
cinayet dışında çok cinayet oldu. Bir anne ile çocuğunu öldürdüler, bir ev sahibini 
öldürdüler. Biri bir ev sahibinin çocuğunu kaçırdı. Kavgaları kendi aralarında çok 
oluyor. İki yıl önce evde oturuyordum, akşam saat 9’dan sonraydı. Bir kavga, dövüş. 
Baktım yerde kalbinden bıçaklanmış biri yatıyordu. Kendi kuzeni öldürüp kaçtı. Bir 
şey olmaz dedim, birbirlerini bitirsinler. Benim halkıma bir şey olmasın da. Suriyeli 
ile evlenene destek veriliyor. Haberlerde izlemiştim. Ailesi ile birlikte aldığın zaman 
paranın miktarı değişebiliyor. (Kadın, 26, eczane teknisyeni, Siirt doğumlu).  
Mezitli’de bir hadise yaşandı. 6 yaşındaki bir erkek çocuğuna tecavüz ediliyor Suriyeli 
tarafından. Olay infiale sebep olmasın diye aile susturuluyor, olay gizleniyor. Daha 
sonra bunu haber alan bir sivil toplum kuruluşu yöneticisi ortaya çıkardı, kıyamet 
koptu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı devreye girdi. Dosya yeniden açıldı ve bunu 
yapan kişiler bulunup, tutuklandı. Toplumda büyük bir infial var. Normalde o 
sapıklığı bir Türk yapsa on gün sonra geçiştirilir. Ama duysalar ki bir Suriyelinin 
böyle bir şey yaptığını, o mahalledeki Suriyeliler ile oradaki tüm vatandaşlar karşı 
karşıya gelmiş olacak. Kontrolsüzlük, nefret tohumlarını beraberinde getiriyor. 
Münferit olaylar her zaman oluyor ama bu Suriyeliler konusunda da dikkatli olmak 
lazım. Potansiyel suçlu olarak görmemek lazım. (Erkek, 50, emekli, Tunceli 
doğumlu). 

  
 Suriyeli katılımcılardan bazıları ise, yerli halkın Suriyelilerin gelişi ile ilişkilendirdikleri 

ücretlerin düşmesi, kiraların artması gibi sorun alanlarıyla ilgili olarak, bu durumdan zarar 

gören yerleşikler kadar faydalananların da olduğunu dile getirmiştir. Suriyeli katılımcıların bir 

kısmı, özellikle gürültü sebebiyle komşuları tarafından uyarıldıklarını ancak aldıkları tepkilerin 

fazla olduğunu, en ufak bir karmaşanın bile Suriyelilerden beklenmemesi gerektiğini ifade 

etmiştir. Suriyeli katılımcıların bazıları ise, Türkiyeli komşularıyla ve iş arkadaşlarıyla sorunsuz 

ilişkiler geliştirdiklerini belirtmiştir.  

Mecburen Suriyeli de iş yapacak. Eşini getiren, çocuğunu getiren, evde oturan kiralık. 
Devlet de bir karşılık vermediği an ne yapacaksın? Lübnan İsrail savaşı vardı. 
Suriyeliler sınıra kendileri gittiler. Ne kadar aile varsa getirdiler, evlerine taşıdılar. 
(Erkek, 43, taksi şoförü, Lazkiye).  
Türkler içinde bizi ne kadar istemeyen varsa, isteyenler var. Bizim burada ödediğimiz 
kirayı Türk biri olsa o kadar ödemez. Geçenlerde evimizin yanında bir bomba sesi 
çıktı. Türklerin ilk söylediği şey, biz Suriyelileri istemiyoruz. Ama biz zaten savaştan 
çıktık, böyle seslerden kaçtık. (Kadın, 42, kadın kuaförü, Halep). 
Bize selam vermiyorlar. Suriyeliler, Suriyeliler diyorlar. Başta Antepliyik dedik ama 
anlamışlar sonradan. Yanda bir komşu vardı, çok adilik yaptı bize, bağırdı. ‘Bu 

65 



Bilge Deniz Çatak, Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

gürültü ne?’ Hiç seslenmedik. Hapse attırırım sizi dedi, seslenmedik. O zaman okul 
yoktu, uşakların sesi çıkıyordu yani yalan değil. (Kadın, 72, ev hanımı, Halep). 
Türk komşularımızla ilişkimiz hiç iyi değildi. Oturduğumuz binada herkes ailecek 
oturuyordu, sadece biz beş kızdık. Gürültümüzden rahatsız oluyorlardı. Bazen haklı 
olabilirler ama bazen fazla tepki gösteriyorlardı. (Kadın, 28, öğretmen, Halep). 
Türk komşularımız var, biz de aynı dildeyiz, aynı dindeyiz. Öyle bir sıkıntım yok. 
(Erkek, 43, taksi şoförü, Lazkiye).  
Beni çok severler. Türkler çok tanıdıklar var. Belki Suriyeliden daha fazla. İstediğin 
bir kişiye sor, beni tanıyor bu mahallede. (Kadın, 25, kadın kuaförü, Halep). 
Komşularım çok iyi. Bir günden bir güne hiç demediler çocuklarının sesleri çıkıyor 
diye. Komşum var, oğlum geçenlerde hastadı. Bana dedi ‘oğlunun sesini duydum’. Eşi, 
‘çocuk hasta mı, hastaneye falan götürelim mi?’ demiş. Bunu duydum çok sevindim. 
Bizi düşünüyorlar. Eşimin arkadaşları çalıştığı yerde çok iyiler. Bir arkadaşı var, bir 
şey alacaksak evimize, maaşımız yetmez diyelim ki. Der ki ben alırım, sen de ayda 
taksitle verebilin. Arkadaşlarım Türk yoktur ama eşimin çalıştığı yerde 
arkadaşlarından yardım görüyor. Suriyelilerden değil de Türklerden. Eşimi gören de 
diyor sen Türklere benziyorsun. Çoğu bilmiyor Suriyeli olduğunu. (Kadın, 25, ev 
hanımı, Lazkiye). 

  
 Yerli halktan katılımcıların Suriyelilerin sebep olduğunu düşündükleri sorun alanlarının 

çok çeşitli olduğu söylenebilir. Yerli halkın sözünü ettiği bu sorun alanları bir kural ihlalinden 

cinayet işlemek gibi ciddi suçlara kadar geniş bir yelpazeye sahiptir. Gündelik yaşamdaki her 

aksiliği Suriyelilere atfeden yerli halktan katılımcıların yanında, Suriyeliler gelmeden önce de bu 

tür problemlerin yaşandığını ancak Suriyelilerin bu sorunları arttırdığını dile getiren 

katılımcılar da olmuştur. Suriyeli katılımcılar ise, dile getirilen sorunlara rağmen Türkiyeli 

komşularıyla iyi ilişkiler içinde olduğunu belirtmiştir. Yerli halktan katılımcıların bir kısmının, 

Mersin’de yaşayan Suriyelilerin sebep olduklarını düşündükleri sorunları ve Suriyelilerden 

duydukları bazı rahatsızlıkları yaşadıkları olumlu ilişkilerin dışında tutarak yorumlamaları 

Suriyeliler Ve Yerli Halkın İlişkisinde Önemli Bir Noktadır.   

5.4. TEMAS NOKTALARINDA GELİŞEN İLİŞKİLER: ‘KARIŞMA KORKUSU’ ve GÜNAH KEÇİSİ 

İLAN ETME 

Yabancı olanı damgalayıp, kurban etme ile ilgili mitler eski zamanlara özgü değildir. 

Artık çok daha karmaşık ve gizli kapaklı olsalar da, hala yürürlüktedir (Kearney,2003/2012:55). 

Bauman’a (2016b:3) göre modernizm huzursuzluk, çatışmalar, politik ya da sosyal 

dönüşümlerin yarattığı çekişmeler ve güç ilişkileri sonucu reddedilen, tahammül edilemez 

görülen yabancıların üretimini içermektedir. Kearney (2003/2012:89), yabancı kavramını 

yabancılarla kurulan deneyime atıfla açıklamaktadır. Burada sözü geçen deneyimler, belli göç 

politikaları veya yerlileri yabancılardan ayırma girişimleri şeklinde meydana gelen ‘ayrımcılık’, 

davetsiz bir misafir olarak görmeyle başlayan ‘işkillenme’ ve son olarak yabancı düşmanlığı 

veya ırkçılık şeklinde gelişen ‘günah keçisi yaratma’ süreçlerinden oluşmaktadır. Adorno’ya 
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(1973/2016:21) göre günah keçisi, kendi rolünü yerine getirebilmek için yeterince elle tutulur 

olmalı ama kendi gerçekliğiyle yok olup gitmemesi için de fazla elle tutulur olmamalıdır. Günah 

keçisi ayrıca, yeterli bir tarihsel arka plana sahip olmalı ve abartılmış inançlardan oluşan katı 

klişeler içinde tanımlanmalıdır. Allport’un (1988:244) şamar oğlanı ya da günah keçisi olarak 

ifade ettiği kişiler, yaşanan bütün sorunlardan sorumlu tutulan, en ufak bir aksilik anında 

öfkenin yöneldiği kişilerdir. Kearney’e (2003/2012:61) göre, günah keçisi stratejilerinin başlıca 

amacı, toplumsal krizin sorumluluğunu birine yıkmak ve suçlu olduğu varsayılan yabancıyı 

siyasi topluluktan atarak toplumsal düzeni yeniden sağlamaya çalışmaktır.  

Girard (1972/2003:58), modern toplumların hiçbirinin günah keçisi ilan etme 

eğiliminden tümüyle kurtulmadığını iddia etmektedir. Dolayısıyla her modern toplum, kıt 

kaynaklar için rekabete girmekte ve ortak bir düşmana karşı ortak bir davada birleşmektedir. 

Geniş toplumsal tabakalar, veba kadar ürkütücü felaketlere ya da daha az görünür güçlüklere 

karşı mücadele vermektedir. Genellikle ulusal güvenlik sebebiyle ortaya çıkan kurban seçme 

stratejileri üzerinden işleyen fantezi, su kaynaklarını zehirleyen, siyasi topluluğu ve gençliği 

yozlaştıran, ekonomiyi kemiren, barışı sabote eden, toplumun genel ahlakına zarar veren, halkın 

içinde ya da dışında olan şeytani bir düşmandır. Günah keçisini belirleme stratejileri, popüler 

medyada da, yabancı yaftası altında birleştirilen birey ve azınlıkların dışlanmasında asli bir role 

sahiptir. Campbell’e (2011/2013:16) göre insanlar, yanlış giden şeylerle ilgili sorumluluk alma 

söz konusu olduğunda, suçluluk duygularını özellikle de azınlık ve marjinal gruplar olmak üzere 

başka yere yönlendirdikleri ortak bir eğilime sahiptir. Girard’a (1972/2003:24) göre etnik ve 

dinsel azınlıklar çoğunlukla, diğerlerinin kendilerine karşı kutuplaşmasına yol açarlar. Kurban 

seçme ölçütü her topluma göre değişiklik gösterse de, bu ölçüt ilke olarak kültür aşırıdır. 

Neredeyse hiçbir toplum yoktur ki kendi azınlıklarını, düzgün entegre olamamış ya da sadece 

ayrı duran gruplarını bazı ayrımcılık biçimlerine tabi kılmamış olsun.  

Girard (1972/2003:8) ‘Günah Keçisi’ kitabında, suçlama basmakalıplarını yanılsamalar 

olarak ele alır ve bu yanılsamaların her zaman çok sayıda insan tarafından paylaşıldığını 

vurgular. Bu büyülü inançlar, belirli bir toplumsal uzlaşma içinde gelişirler. Bu uzlaşı, mutlak 

olmasa da bazı çevrelerde özellikle yaygındır. Girard’ın (1972/2003:55) kıyımcı mekanizma 

olarak adlandırdığı durumla birlikte kolektif sıkıntı ve tatminsizlikler, entegre olmakta güçlük 

çeken ve aidiyetleri nedeniyle karşılarında kolayca birleşilen azınlık gruplarının hedef alınması 

ile teskin edilir. Böylece çeşitli suçlar atfedilen bu kişiler günah keçisi ilan edilir. Günah keçisi 

terimi, Girard’ın (1972/2003:56) kurbanlar diye adlandırdığı günah keçilerine karşı 

gerçekleşen kutuplaşmaya ve bu kutuplaşmanın kolektif ereğine işaret eder. Toplumsal yaşama 

çeşitli sebeplerle yük oldukları düşünülen günah keçileri, yaşanan değişimlerde kısmen bir 

etkiye sahip olabilir veya tamamen masum olmayabilir ancak Allport’a (1988:246) göre, bu 

kişiler her zaman daha çok suçlamayı, önyargıyı ve düşmanlığı üzerlerine çekerler. 
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Nefret duygusu, sıradan olanı kriz içinde, sıradan insanı ise mağdur olarak 

gösterdiğinde, insanları harekete geçirebilir ve fantezileri gerçek kılabilir. Sıradan insan 

böylece, bir kişiye ya da bir yere yaklaşmaları bile suç olan ötekiler tarafından tehdit edilen biri 

haline dönüşmektedir. Sıradan insan, ötekilerin istilası yüzünden incinmiş biri olarak yeniden 

üretilirken, ötekiler acı söylemi vasıtasıyla nefret edilene dönüşür. Nefretin yöneldiği bu kişiler, 

kayıp (kayıp iş olanakları, kayıp toprak) ve kirlenme (saf ırkın bozulması, kanın karışması) 

tehdidi ile anılmaya başlarlar (Ahmed,2004/2015:61). Dış grubun davranışlarını kötü niyetle 

ilişkilendirme eğiliminde olan yerleşiklerin kuşkuya kapılması sonucu beliren düşmanlık 

önyargıları da beraberinde getirir. Önyargı, karşıt grupların gerçek ya da hayali kusurlarını 

abartırken, dış grubun niyetinin iyi olabileceği ihtimalini görmezden gelir. Önyargılarla günah 

keçisi ilan edilenlerin eylemleri öyle bir yorumlanır ki, her yaptıkları imgelerini daha da kötü 

hale getirir. Bauman’a (1996/2010:58) göre, bu şekilde tanımlanan yabancılar ne yaparlarsa 

yapsın, ne söylerlerse söylesinler her şey onların aleyhine kullanılmaya başlar. Kutuplaşma, 

kutuplaşanları öyle kısıtlar ki, günah keçisi ilan edilenlerin kendilerini açıklamaları 

olanaksızlaşır (Girard, 1972/2003:56).  

Allport (1988:7) önyargıyı, bir grubun sahip olduğu düşünülen kötü niteliklerin o gruba 

mensup herkese atfedilmesi ve bunun sonucunda grubun üyelerine düşmanca tavırlar 

sergilenmesi olarak açıklar. İnsanlar arası ilişkinin husumet içeren bir örneği olan önyargılar, 

yeni bilgilerle aksi ispatlanmayan peşin hükümlerden meydana gelmektedir. Burada 

vurgulanması gereken, ayrımcılığın önyargıya göre daha ciddi sosyal sonuçlarının olmasıdır. 

Olumsuz bir yargı, çoğu zaman kendisini eyleme dönüştürme eğilimindedir. Bazı insanlar, 

diğerlerine yönelik nefretlerini sadece kendilerine saklar ya da aynı düşüncedeki yakınları ile 

paylaşırlar. Bu kişilerin kullandığı kelimeler, önyargıları ve düşmanlığı kolaylıkla gözler önüne 

sermektedir. Allport’a (1988:14-15) göre bu aşama, karşı grup üyelerine yönelen olumsuz 

tavırlar arasında en hafifidir ve bazı insanlar bu aşamanın ötesine geçmezler. Önyargının daha 

yoğun olduğu diğer bir durumda ise, kişi hoşlanmadığı grubun üyelerinden uzak durur ve 

onlarla arasında oluşacak herhangi bir etkileşim olasılığını ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. 

Kişi olumsuz duygularını eyleme döker ancak çoğu zaman amacı fiziksel bir zarar vermek 

değildir.  Önyargıların ayrımcı tutumlara dönüştüğü durumda ise, kişi önyargılı düşüncelerini 

eyleme dökerek karşısındaki gruba zarar verme amacını taşımaktadır. Karşıt olarak gördüğü 

grubun bütün üyelerinin istihdam, barınma, siyasi haklar, eğitim, sağlık ve ibadet mekânları gibi 

birçok alandan dışlanması için çabalar. Allport’a (1988:51) göre, insanların kendilerine yakın 

görmedikleri kişilerden uzak durmaya çalışması ayrımcılık değildir. Ayrımcılık, bir grup 

üyelerinin herhangi bir mahalleye, okula, iş koluna ya da ülkeye erişimlerini engellemeye 

yönelik atılan adımlarla gerçekleşmektedir.    
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Mültecilerin savaştan, açlıktan ve despotizmden kaçarak diğer ülkelerin kapılarını 

çalması insanlık tarihinin bir gerçeğidir. Kapıyı çalan bu insanlar bugün de olduğu gibi diğer 

zamanlarda da ev sahipleri tarafından çoğu zaman yabancı olarak görülmüştür.  Bu yabancılar, 

her zaman karşılaşılan, davranışları önceden kestirilebilir olan kişilerden farklıdır. Gündelik 

yaşam içinde kişiler mahallede, şehrin caddelerinde ve iş yerlerinde karşılaştıkları insanları 

dostlar veya düşmanlar olarak sınıflar ve onlara yönelik davranışlarını bu sınıflamaya göre 

belirler. Ancak yabancılar söz konusu olduğunda, onların davranışlarını okumaya ve anlamaya 

dair çok az bilgiye sahip olunduğundan, bir eylemdeki niyetlerinin ve bir sonraki 

davranışlarının ne olduğu kestirilemeyebilir. Haklarında çok az şey bilinen bu kişilerle 

karşılaşma ev sahibi toplulukta kontrolün kaybedildiğinin sinyali olarak algılanmakta, korku ve 

endişe yaratmaktadır (Bauman,2016:8-9). 

Yerliler için güvenli bir yuva olan yer, yabancının girmesi ya da sadece girmeye 

niyetlenmesi ile birlikte güvensiz bir mücadele alanına dönüşmektedir. Bu yüzden yabancının 

girişi, girdiği kültürün ihlali anlamına gelmektedir. Yerli kültür yabancıyı bir suçlu olarak, yaşam 

dünyanın sınırlarını çizen müphem olarak tanımlar. Kendine mal etmek istediği kültürel alanda 

yabancıya verilecek bir statü yoktur (Bauman,1991/2003:105). Yabancılar hakkında o kadar az 

şey bilinir ki, onlarla ancak yüzeysel ve üstünkörü etkileşimlere girilir. Böyle bir durumda en 

uygun olanı, karşılıklı olarak etkileşimden uzak durmaktır. Temastan kaçınmak tek çıkış 

yoludur ancak tam bir kaçınmanın olanaklı olduğu durumda bile endişe ve tereddüt devam eder 

(Bauman,1993/1998:83). Dışarıdan gelerek yaşam alanını güvensiz bir yere dönüştürdüğü 

varsayılan yabancıdan ise ahlaki, siyasi, kültürel ve düşünsel alanda tam bir karantina 

beklenmektedir (Waldenfels,2008/2010:13-14).   

Suriyelilerin özellikle Suriye sınırına yakın bir yerde kamplara yerleştirilip, ülkenin 

geneline yayılmalarının engellenmesi gerektiğinin sıklıkla vurgulanmasının altında, yabancıların 

geçemediği, aşina olunmayandan arınmış güvenli bir çevre kurma isteği yatmaktadır 

(Bauman,2001/2016b:121). Suriyelilerin gelişi ile birlikte gündeme gelen bu belirsizliğin 

yarattığı kaygılardan kurtulmak için en çok dile getirilen çözümlerden biri onları görünür 

oldukları yerlerden tecrit etmektir. Böylece yerli halk Suriyelileri içine almamış olacak ve sorun 

baştan çözülmüş olacaktır. Yerli halktan katılımcıların birçoğuna göre, en başından Suriye içinde 

güvenli bir bölgede ya da Türkiye içinde sınıra yakın yerlerde kamplar yapılıp Suriyeliler 

buralara yerleştirilmiş olsaydı, hem ülkeye dağılmaları engellenmiş olacak hem de onlarla 

birlikte başladığı düşünülen sorunlar yaşanmayacaktı.  

 
Suriye’de bir yer yapmış olsalardı, bütün Suriyelileri oraya alsalardı, Türkiye’ye 
girmeselerdi. Suriyelilerin iyisi de var, kötüsü de var. Güvenemiyor insan. Çocuk 
kaçıranı var, bilmem neyi var. Ama gitseler her şey düzene girer, eski hayatımıza geri 
döneriz. (Kadın, 40, kadın kuaförü, Mersin doğumlu). 
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Çok cazgır insanlar, yobaz insanlar, cani insanlar. Hatay sınırlarında herhalde bir 
kamp var. Alıp hepsini, kampa koyması gerekiyor, iç içe olmaması gerekiyor. Benim 
beş yüz tane evim olsun Suriyeliye vermem. Bunu yapan insanlarımız çok fazla. 
Almayın aranıza. Bu kadar çok olaylar da çoğalmasın. İş yerlerimizi veriyoruz, 
evlerimizi veriyoruz, sofralarımızı açıyoruz. Yardım edeceksen dışardan yardım et. 
Halkımızın da bu kadar destek çıkmaması gerekiyordu, bu kadar çok içimize 
almamamız gerekiyordu. Geçen yaz Mersin’de bir siteye gittim. Site sahiplerinin 
neredeyse tamamı Suriyeliydi. Onlarla aynı yerde yüzemedim, çok rahatsızlık 
duydum. (Kadın, 26, eczane teknisyeni, Siirt doğumlu).  
  
Bauman (2016:90-91), mültecilerin vicdanları rahatsız etmeden göz önünden 

kaybolmalarını sağlayacak olan kampların inşa edilmesinin dünya genelinde ortak bir eğilim 

olduğunu ileri sürmektedir. Gözün görebileceğinden çok uzağa yapılan bu kamplar yüksek 

duvarlarla, dikenli tellerle çevrilmiştir ve etrafında da yine mültecileri yerli halktan ayırmaya 

yarayacak büyük, boş alanlar mevcuttur. Kamp içinde yaşayanlar bir şekilde yerleşiklerin yaşam 

alanına girdiklerinde bakteri ve virüs taramalarından, kameralardan ve parmak izi okuyan 

cihazlardan geçerek bunu başarmak zorundadır. Ancak gündelik yaşam içinde mültecilerle karşı 

karşıya gelinen anlarda, bu yöntemlerin ne kadar geçersiz ve çağdışı kaldığı görülmektedir. 

Gündelik yaşam içinde yabancıların varlıklarının hissedilmesi, iki farklı dünya arasında var olan 

ancak hep inkâr edilen ve görmezden gelinen bağların fark edilmesi ile başlamaktadır. Farkına 

varma şeklinde beliren bu durum, yabancıların toptan bir şekilde kapı eşiklerinde belirmesi ve 

daha önce var olan güvenli yaşam gerçekliğini yerle bir etmesi ile kendini gözler önüne 

sermektedir.  

 
Kimse kamplara gitmek istemiyor. Burada bir odada kalmaya razılar. Komşum bana 
bir tabak yemek de getirse ben kampa gitmem diyorlar. Devlet ne yapacaktı bunu? 
Şehrin içine sokup hiçbir yeri öğretmeyecekti. Çadır verecekti, hiçbirini ülkeye 
sokmayacaktı. (Kadın, 41, ev hanımı, Antep doğumlu). 
 

 Castles ve Miller’a (2003/2008:360) göre, çoğunluk toplumunun birçok üyesi için 

kültürel farklılık, sahip olduklarını düşündükleri kültürel homojenliğe ve ulusal kimliğe bir 

tehdittir. Göçmen dilleri ve kültürlerinin diğer öğeleri, sözü edilen tehdit algısının, ötekiliğin ve 

ayrımcılığın sembollerine dönüşebilmektedir. Yerli halktan katılımcılardan bazılarının 

Suriyelilerle ilgili dile getirdikleri şikâyetlerden birisini de Arapça tabelalar oluşturmaktadır. 

Yerli halktan katılımcıların gündelik yaşamda karşılaştıkları ve çoğu zaman Suriyeli birisine ait 

olduğu çıkarımını doğrudan yaptıkları tabelaların, farklı bir kültürün varlığının sembollerinden 

biri olarak algılandığı söylenebilir.   

 
Kültür olarak etkileri oldu ister istemez, insanların arasına çok karıştılar. Etkileşim 
oluyor, sokakta giderken bile ayırt edebiliyoruz onları. Ama bizim Türkiye’nin 
yapısını bozamadıklarını düşünüyorum. Mesela düşünce tarzı olarak, giyim, kuşam… 
Suriyelilere özenen kimse görmedim yani. (Erkek, 27, polis, Karabük doğumlu). 
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Türkiye’nin tabii ki kapısını açması lazım ama kapıyı açarken de ölçülü bir sistem 
olması lazım. Kamplar kurulacaktı, o kamplarda insanlar insanca yaşayacak şekilde 
istihdam edilecekti. Şu an orta yerde, başıboş insanlar şaşkın bir şekilde dolaşıyor. 
Türkiye’nin Suriyeli mülteciler ile ilgili politikası son derece yanlış. Kendi içindeki 
halklar arasında büyük çatışmalara sebebiyet vermiştir, ölümlere neden olmuştur. 
Suriyelilerin savaş bittikten sonra mutlaka ülkelerine geri dönmeleri gerekir. Bir de 
dükkânlarına Arapça tabelalar asıyorlar, Kürtçe de asmıyorlar. Mersin’de İstiklal 
Caddesi’ne, Silifke Caddesi’ne ya da Viranşehir sahiline gidin hangi levhaya 
bakarsanız Arapça yazılar. (Erkek, 50, emekli, Tunceli doğumlu). 
 

 Savaştan kaçan insanları ülkeye kabul etmenin insani bir zorunluluk olduğunu dile 

getiren katılımcılar, bu sorumluluğun yerli halkın yaşamında bir farklılık yaratmayacak şekilde 

yerine getirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Katılımcılar, Suriyelilerin özel alanlara 

hapsedilmesi ve yalıtıcı ritüelin katı yöntemleriyle zararsız hale getirilmesi gereken geçici bir 

konuk olarak ağırlanması gerektiğinden söz etmektedir (Bauman,1998:184). Burada söz 

konusu olan yerli halkın kültürel yapısının ve sosyal refahının tehlikeye girmemesi için 

kalabalık olan mülteci nüfusunun ülkeye dağılmasını engellemek ve yerli halk ile karışmalarına 

izin vermeden savaşın mağdur ettiği insanlara vicdani sebeplerle yardım etmektir.   

 
Savaştan kaçan insan durup dururken kaçmaz. Bombaların patladığı, çocukların 
öldüğü, insanların evsiz kaldığı bir yerden kaçan insanları kucaklamak, barındırmak 
hem insani bir görevdir hem Türk milletinin bir değer yargısıdır. Türkiye 
Cumhuriyeti de kucak açtı, kamplar kurdu ve bugün Türkiye’nin neredeyse her ilinde 
Suriyeli var. Buraya kadar olan kısmı doğal ama bundan sonrasına bakmak lazım. 
Suriye’de bir barış ortamının sağlanıp, o ülkenin refaha kavuşması için Türkiye’nin 
de bu konuda destek vermesi lazım. Böyle olduğunda buraya gelen insanların süreç 
içerisinde oraya gitmeleri daha kolaylaşır. Gelen insan burada vatandaşlığa kabul 
edilirse, buna iş verilirse, buna aş verilirse, buna şirket kurma imkânı sağlanırsa bu 
adam orada huzur da yoktur bahanesiyle bu ülkeye yerleşir. Bir ülke işsizlikle 
boğuşurken, birçok üniversite mezunu iş bulamazken, aileler çocuklarına harçlık 
vermede zorlanırken bizim Suriyelileri vatandaş olarak kabul etmemiz doğru bir şey 
değildir. (Erkek, 72, Cem evinde dede, Bingöl doğumlu). 
Bir konteyner ev yapabilirlerdi bir köşeye. Onları dağıtmayacaklardı, 
yerleştirmeyeceklerdi. Tarla, ev aldırtmayacaklardı. Savaş bitince gitsinler. 
Türkleştiler, çoğu evlendi de. Ülkemizde birçok insanın psikolojisi bozuluyor. Adam 
askere gitmekten soğudu. Suriyeliler buraya karışınca halkla karşı karşıya getirildi. 
Suriyelilere de bir şey demiyorum. Onlar nasıl yürüyeceklerini, nasıl konuşacaklarını 
bilmiyorlar, tedirgin olduklarını biliyorum. Belki bir yerde toplansalardı, insanlar 
onları daha iyi görebilirlerdi. (Kadın, 42, temizlik görevlisi, Mersin doğumlu). 
 

 Sürekli yüksek seyreden göç hareketi, göçmenlerle göç alan ülkenin sakinleri arasında 

istihdam, konut ve sosyal hizmetler gibi konularda rekabete ve nihayetinde de yabancı 

düşmanlığına yol açabilmektedir (Faist, 2000/2003:224). Türkiye’de yaşayan ve resmi olarak 

3,6 milyon olarak açıklanan Suriyeli nüfusu ile birlikte birçok tartışma da gündeme gelmiştir. 

Gelen nüfusun çok yoğun olmasının da bir etmen olması ile birlikte Suriyelilerin sağlık, eğitim 

gibi temel insani ihtiyaçlarını karşılamak için devletin yaptığı harcamalar ve yapılan yardımlar 

gündelik yaşamı meşgul eden sorunlar haline gelmiştir. Yerli halktan birçok katılımcı, 
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‘Suriyelilerin ülkemize gelmesi her alanda bize zarar vermiştir’ şeklinde serzenişlerde 

bulunmuştur. Yerli halkın Suriyelilere yönelen tepkilerini, Suriyelileri ilgilendiren birçok alanda 

dile getirilen ön yargıların ve dedikoduların beslediği söylenebilir. Suriyelilerin gündelik 

yaşamda görünürlüklerin artması, yerli halkta kaynaklarımızı elimizden alıyorlar korkusu 

yaratmaktadır, böyle bir durumda ise yerli halkın çoğunun isteği Suriyelilerin onlardan uzakta 

bir yerlerde yerleşmelerinin sağlanmasıdır.  

5.4.1.  ‘Çoğu Yerde İş Gücü Suriyeliye Geçiyor’  

Mersin’de yaşayan yerli halk ile Suriyelileri karşı karşıya getiren alanlardan biri çalışma 

yaşamıdır. Yerli halktan katılımcıların, Suriyelilerin çalışma yaşamına girmeleri konusunda 

şikâyet ettikleri konulardan biri, Suriyelilerin daha ucuza çalışmayı kabul etmelerinden dolayı 

özellikle vasıf gerektirmeyen işlerde yaşanan rekabet sebebiyle, çalışanların ücretlerinin 

düşmesi ve çalışma koşullarının kötüleşmesi olmuştur. Yerli halktan katılımcılara Suriyelilerin 

iş ararken ve iş yerlerinde maruz kalabilecekleri sıkıntılar sorulduğunda, katılımcılar 

Suriyelilerin maruz kalabilecekleri ayrımcı tutumlardan ziyade, Suriyelilerin iş yaşamında sahip 

olduklarını düşündükleri ayrıcalıklardan söz etmişlerdir. Örneğin, daha ucuza çalıştırıldıkları 

için Suriyeliler daha kolay iş bulmaktadır ve yerli halkın büyük çoğunluğu bunu avantaj olarak 

görmektedir. Hem Türkiyeli hem de Suriyeli çalışanları mağdur eden böyle bir durumda 

Suriyeliler suçlanmaktadır. ‘Ekmeğimizi elimizden aldılar’, ‘benim gencim işsiz geziyor’ gibi 

cümleler yerli halk tarafından sıklıkla dile getirilmiştir.   

 
Düşük ücret ile hemen iş buluyorlar. Ben bulamıyorum. Ev taşınacak yan binada. 
Kamyoncu iki tane Suriyeli bulmuş. Sabah başladı, öğlen oldu daha bitmedi. Getirmiş 
ucuz diye. Ev nasıl taşınır bilmiyorlar. En sonunda kamyon şoförü kovdu. Yerli buldu, 
geldi adamlar işin erbabı, tık tık taşıdılar. Onlar da fiyatı kırınca gayet güzel iş 
buluyorlar. Bizim yerliler de adam başı 75 lira vermezsen ben taşımam diyor. Suriyeli 
olmasa mecbur verecek o 75 lirayı. Ama kendi eşyasına verdiği zarar var, o ayrı. 
Yanımda Suriyeli bir çocuk çalışıyor. Okuldan çıktığı zaman gelip burada çayları 
falan getiriyor. Yok, Suriyeli işçi almam. Bizim yasalarımızı bilmesi lazım, Suriyeli 
bilmez. Zaten bizim işimizde olmaz Türk Vergi Kanunu’nu bilmesi lazım. Benim 
gencim boş geziyor, bir sürü işsiz var. Bir de şu var, her an geri dönebilirler. (Erkek, 
62, muhasebeci, Mersin doğumlu). 
Çoğu yerde iş gücü artık Suriyeliye geçiyor. Sigorta yaptırmıyorlar doğru düzgün. 
Mobilya, mermer, inşaat sektöründe karşılaştığım şey bu. Suriyeli çalıştırıyorum 
demiyor. Sanıyoruz ki Türk’le çalışacak. Şantiyede Suriyelilerle muhatap olmak 
zorunda kalıyorsun. İş yerinde Suriyelilerin olmaları iyi oldu bence. İhtiyacı olan 
insanlar daha çok çalışma heveslisi oluyor. Suriyelilerin gerçekten ihtiyacı 
olduğundan, mağduriyetlerinden dolayı hem piyasa düşük hem de daha disiplinli 
çalışıyorlar. Diğer çalışanlara ayak uydurursa, ayrımcılığa uğraması söz konusu 
olmaz. İnsanların tavuğuna kışt demediği sürece Suriyeli bir ayrımcılığa uğramaz. 
Bir de kalifiye olmama durumları var. Adam diyor ki ben pencereciyim, PVC 
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ustasıyım. Yalan, hayatında hiç eline pencere almamış. (Erkek, 32, müteahhit, 
Mersin doğumlu). 
Tekstil işleri olsun, dışarda kaçak olan işlere bile girip çalışıyorlar. ‘O Suriyeli, sen o 
kadar para istersen seni de çalıştırayım’ Türk biri diyor bunu, benim arkadaş ya. Yani 
en çok ekmeğimizden ettiler bizi. (Kadın, 40, kadın kuaförü, Mersin doğumlu). 
Onlar daha çok ilgi görüyor. Onlara daha çok destek oluyorlar. Çünkü ne versen 
çalışır. Bir işveren için ne kadar az gider olması onların işine gelir. Bir Türk ile bir 
Suriyeli iş görüşmesine gittiği zaman hani bu tabii ki resmi dairelerde geçerli değil. 
Hal ortamı olsun, sanayi ortamı olsun onlar daha çok kapışılıyor ucuz işçi olduğu 
için. (Kadın, 26, eczane teknisyeni, Siirt doğumlu).  
 

 Mersin’de yaşayan Suriyelilerin birçoğu hiçbir güvenceleri olmadan, gayri resmi yollarla 

ve diğer Türkiyeli çalışanlardan çok daha düşük ücretler karşılığında çalıştırılmaktadır. Yerli 

halktan katılımcıların bir kısmı, Suriyeli çalışanları yerli halkı mağdur edenler olarak suçlarken, 

bazı katılımcılar Suriyelilerin iş yaşamı içinde emeklerinin sömürüldüğünü dile getirmektedir. 

Birçok Suriyelinin standartların altında çalışmak zorunda kalmaları ile birlikte düşük ücretler 

karşılığında çalışacak kişilerin arzının fazlalaşması sonucunda, her iki taraftan çalışanların da 

sosyal hakları zarar görmektedir. Castles ve Miller (2003/2008:264-265) göçün, farklı sosyal 

katmanlar üzerinde son derece eşitsiz sonuçlar doğurduğunu belirtmiştir. Bazı gruplar yabancı 

emek gücünden kazanç sağlarken, diğer gruplar kaybetmektedir. Genellikle kazananlar emek 

piyasasının kontrolsüzleşmesinin bir parçası olarak göçün artmasından yararlanan 

işverenlerdir. Kaybedenlerse istihdam ve sosyal koşulları bu tür politikalarla kötüleşebilecek 

olan mevcut emek gücünün bazı üyeleri olmaktadır.  

 
Düşük ücretle çalışılıyorlar, bu bir ayrımcılıktır. İkincisi çoğu fabrika da Suriyelileri 
işe almıyor. Suriyeli sigorta yaptıramıyor zaten. Devlet bir yasa çıkaracak ki, işveren 
de sigorta gösterebilsin. Bir de fazla çalışıyor adamlar. Adamlar kendilerini ifade 
edemiyor, baskı altında çalışıyorlar. Adamlar bunları biriktiriyorlar, bir yerde 
patlıyorlar. (Erkek, 36, hamal, Mardin doğumlu). 
Suriyeli bir çocuk görmüştüm ben tantunicide çalışan. Çocuğun savaşta annesi ölmüş, 
kardeşleri ölmüş, babasıyla beraber buraya gelmişler. O çocuğun numarasını 
almıştım, numaramı vermiştim bir sıkıntın olursa ara diye. Eğitimini 
tamamlayamamış, burada çalışmak zorunda kalmış. Sordum ‘ne kadar 
kazanıyorsun?’ diye. ‘20 lira kazanıyorum’ dedi. Türkiye’de hiçbir garson sabah 8’de 
işe gelip, akşam 12’ye kadar çalışmaz. Ama o çocuk o paraya çalışmak zorunda 
olduğu için onu tercih ediyorlar. O tantunici benim olsa orada çalışan bir garson 40 
liraya çalışıyorsa 40 liraya çalıştırırdım. Ama mesela Türkçe konuşması gerekir öyle 
bir işte çalıştırmazdım. (Erkek, 27, polis, Karabük doğumlu). 
Türkiyeli biri Suriyeli birinin lokantasına gidiyor, garson arıyor musunuz diye. Adam 
yarı Türkçe diyor ki ‘biz yabancı çalıştırmıyoruz’. Arkadaş kahkahalarla anlatıyor. 
Diyor ‘vay be geldiğimiz hale bak, adam mekân açmış, ben iş arıyorum, diyor yabancı 
çalıştırmıyoruz’. Bütün lokantalarda, bütün turistik yerlerde rahatlıkla bir Suriyeli 
bulabiliyorsunuz. Ama şu da haksızlıktır, sırf Suriyeli diye onların emeğini 
sömürmeye de gerek yoktur. (Erkek, 50, emekli, Tunceli doğumlu). 
Ayrımcılığa uğradıklarını düşünmüyorum. Çalışıyorlar ama ücretlerinin tam 
verilmediğini düşünüyorum. Yeter ki işten anlasın, her yerde çalışma şansı var. Adam 
dükkân açmış, teknik servis açmış. Açsın kardeşim adam yapabiliyorsa yapsın. Adam 
işçi çalıştırıyor Suriyeliyi 50’ye çalıştırıyor, Türk 100 alıyor. Bu Müslümanlık mı? 
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Sigortası da yok. Ondan sonra diyor ki Suriyeliler geldi biz ekmek bulamadık. Yalan 
söylüyorlar. Şuradan gitsen, bir çay ocağına varsan bir kişi arasan çalışmaya kimse 
gelmez, iş beğenmez. Ama o insanlar her işi yapıyor. Bizim insanımızda biraz 
çıkarcılık da var, ırkçılık da var. (Erkek, 47, imam, Kayseri doğumlu). 
Biz bu ülkenin vatandaşıyız, haklarımız var. İşe başladığımızda sigortasız kolay kolay 
almazlar. Suriyeliler sigortasız alınabiliyorlar, düşük maaşla çalışabiliyorlar. Bu 
onların da zararına oluyor, bizim vatandaşımızın da zararına oluyor. Sadece suçu 
Suriyeliler de bulmuyorum. (Erkek, 26, doktor, Adana doğumlu). 
 

 Suriyeli katılımcılara iş arama ve çalışma yaşamları ile ilgili deneyimleri sorulduğunda,  

iş bulma konusunda sıkıntı yaşamadıklarını dile getirmişlerdir. Suriyeli çalışanların en çok 

şikâyet ettikleri düşük ücretler karşılığında çalışmayı kabul etmek zorunda kalmaları ve bunun 

iş yeri sahipleri tarafından kullanılıyor olmasıdır. Suriyelilerin bir kısmı çok düşük ücretlerle, 

uzun saatler çalıştırılmalarının yanında bazı iş yerlerinden paralarını alamadıklarını da ifade 

etmişlerdir. Kötü tecrübelerini dile getiren Suriyeli katılımcıların yanında, çalıştığı yerden 

memnun olduğunu belirten Suriyeli katılımcılar da, ücretlerin düşük olmasından şikâyet 

etmektedir.   

 
Sizin patronlar daha ucuz arıyorlar. Bizim erkekler sadece ekmek parası arıyorlar. 
Eşim çok usta. Onun atölye Halep’te kırk beş eleman var elinde. Şimdi 1200 alıyor, 
onun gibi Türk usta 2500’den aşağı kabul edemiyor. Salon açmadan önce bir yere 
gittim kuaföre Türk. O kuaför bir şey bilmiyor sadece salon açacak, her şeyi ben 
yapacağım, ne kadar verecek biliyor musun? 400. On bir saat çalışacağım 400 için. 
Ne gerek var? Çocuklarımı bırakacağım, terbiye edemeyeceğim. (Kadın, 25, kadın 
kuaförü, Halep). 
Oğlumun ustaları ondan çok memnunlar. Fabrika Antep’e taşınacaktı, oğlumu da 
götürmek istediler. (Erkek, 49, çalışmıyor, Halep). 
Yevmiyeler az. Bu Suriyelidir bunu çalıştırmam diyen yok. Eskiden bahçeye de gidip 
çalışıyorduk. Mesela benim eşim, insanlar onu tanıyorlar, çağırıyorlar işe, gelmesin 
falan yapmıyorlar. (Kadın, 30, ev hanımı, Kobani). 
 

 Suriyeli çalışanlar ucuz iş gücü olmanın yanında, ev sahibi konumundaki toplumun 

yapmak istemediği işleri de üstlenmek durumunda kalabilmektedir. Kristeva’nın (1991:17) 

belirttiği üzere yabancılar, bir yere sadece zaman geçirmek için gitmezler, aynı zamanda 

çalışmaları gerekir. Yabancı, gittiği yerde kendisini yönlendiren belirli hırslara sahiptir, kıt 

kaynaklar için çaba sarf eder ve kimsenin istemediği işleri de yapmak durumunda kalır. Bazı 

istenmeyen ya da yeni icat edilen işlerin öncüleri haline gelip, bu işlerde çaba sarf edebilirler. 

Yerli halktan bir katılımcının ‘Kâğıt toplama işinde artık bizimkiler patron olmuş, Suriyeliler 

kâğıt topluyor’ ifadesi bu durumu özetlemektedir. Yabancı, kendisi için hayati bir ihtiyaç ve 

zorunluluk olan işi, temel bir hak olarak talep eder ve bu işin itibarını çoğu zaman düşünmez. 

Kristeva’ya (1991:19) göre hiçbir şeyi olmayan biri olan yabancı, her şeyini feda etmeye 

hazırdır ve bu çalışma ile başlamaktadır. 
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Bizim asıl kâğıt toplayanlar, bunları yevmiye ile çalıştırıyor. Bizim eski çöp 
toplayanlarımız şimdi patron oldu. (Erkek, 55, Suriyelilere hizmet veren özel bir 
poliklinikte yönetici, Urfa doğumlu). 
Bulaşık yıkamak, tuvalet temizlemek gibi işler veriyorlar Suriyelilere. Orada 
üniversite mezunu olan, diplomasını kurtarabilmiş olanlar daha iyi işlerde 
çalışabiliyorlar. Diyelim ki ben üniversite mezunuyum ama bunu kanıtlayamadığım 
için daha kötü işlere razı olmak durumunda kalırım. Kaptan bir akrabam var, ona iş 
vermediler Suriyeli olduğu için, Türkiye dışına çıkmasın diye. Şimdi de amelelik 
yapıyor, portakal falan topluyor. (Kadın, 40, ev hanımı, Humus). 
Senin dilin yok, sen nerelisin? Halep git, Lazkiye gel. Bu ayırım var zaten. Suriyeliler 
nerede çalışıyorsa hakları yenebiliyor. (Erkek, 43, taksi şoförü, Lazkiye).  
52.kat yanında çalıştım, araba tamiri. Zor para aldım. Sonra gittim, ‘vermeyecen 
sonra bela çıkacak, benim hakkım, ver benim para’. Benim çocuk var, ben ekmek 
alacam. 20 gün çalıştırdı, 5 milyon verdi. ‘İdare et’. Ben gördüm bir şey, ama 
susuyum. Kimse susmaz, ben sustum. Her gün üç tane, dört tane tamir yapıyi. Her gün 
en aşağı iki yüz milyon parasını kazanıyi. (Erkek, 27, kâğıt toplayıcısı, Halep). 
Eşimin çalıştığı yer iyi, arkadaşları hepsi iyi. Benim kardaşlarım Osmaniye’de 
oturuyor. Biliyorlar buradakiler kardaşlarım çalışıyor diye, ya gel mesela iş var 
diyorlar. (Kadın, 25, ev hanımı, Lazkiye). 
İlk önce herhangi biri işçi ararken Suriyeliye hiç yaklaşmıyordu. Çünkü Suriyelilerin 
çalışmaları ile ilgili çalışma kanunları daha yeni çıkıyor. (Erkek, 49, eczacı, İdlib).  
 

 Yerli halktan katılımcılara, Suriyeli birini işe almayı tercih edip etmeyecekleri 

sorulduğunda, katılımcıların bir kısmı ‘kendi insanım dururken Suriyeli birini işe almazdım’ 

diye cevaplamıştır. Suriyeli birini işe almayacağını belirten katılımcılar, Suriyelilerin Türkçe 

konuşamamaları ve Türkiye’de geçerli kuralları bilmemeleri gibi gerekçeler öne sürmüşlerdir.  

Yerli halktan katılımcıların büyük bir kısmı, Türkiyeli birini bulamadıkları takdirde, zorunluluk 

halinde Suriyeli birini işe alabileceklerini dile getirmişlerdir.  

 
Her yerde Suriyeli çalışıyor. Ama bazı yer de almıyordur. Bir sanayiye git, çalışanların 
yüzde sekseni Suriyeli. En basiti çöp toplama, herkes Suriyeli. Benim çevremde 
çalışmıyorsa insanlar, mecbur kaldıktan sonra Suriyeli çalışan alırdım. Bu insanlar 
da mecburiyetten alıyor. (Erkek, 36, apartman görevlisi, Adıyaman doğumlu).  
Kimse iş vermezse adamlar ne yapacak? Hırsızlık yapar ya da aç kalır. Çocukları var 
ne bileyim çalışan insandan zarar gelmez. (Kadın, 35, öğretmen, Adana doğumlu). 
Onun da ihtiyacı var belki ama sevsem de benim insanımın da ihtiyacı varsa, öncelik 
her zaman bizimdir. (Kadın, 19, üniversite öğrencisi, Mersin doğumlu). 
Valla Türklere veririm, onu yine almam. Sevmiyorum bir kere. Bana fırsat verseler 
mahalleden değil Türkiye’den gönderirim onları. Ona 25’e verene kadar, 30’a Türk’e 
çalıştırırım, Türk biri yesin diye. Bana biri yetkiyi versin, ben hepsini temizlerim. 
Mersin’i de gezerim, başka şehirleri de gezerim. O kadar çok genç var ki açıkta kalan, 
İŞKUR’ların önünde… Daha geçen bir öğretmen intihar etti. Yazık, günah değil mi bu 
gençlere? (Kadın, 57, emekli hemşire, Sivas doğumlu). 
Haberlerde gördüm. Adam oto tamircisi, adam yanına almış, oto tamirinde yatırıyor. 
Levyeyi adamın kafasına vuruyor, cebinde ne kadar parası varsa alıp kaçıyor. Ben 
habercilerin yalancısıyım. Birisi evini kiraya vermiş, demişler bir erkeğiz dört beş 
tane bayanız, aileyiz yani. Bir bakmışlar bir tane bayan, on tane erkek varmış. 
Adamın da karısı şüpheleniyor bunlardan. Cüzi bir miktara da vermiş evi ha, yardım 
babında. Bir gün adam eve geliyor, kadının bütün parası, altınları ne varsa alıyorlar. 
Kaynamış suyu da üzerine döküyorlar. Sırra kadem basıyorlar. Yani bazen iyilikten 
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maraz doğuyor. Gerçek bir olay, yalan değil yani. (Erkek, 36, hamal, Mardin 
doğumlu). 
Örneğin dil bilmedikleri için yeterince o işe adaptasyon sağlamayacakları 
düşünülürse o işe alınmayabilirler. Ama bugün Mersin’in birçok sektöründe sigortası 
yapılmadığı için çalışan Suriyelidir. Lokantalara gidin, kasaplara gidin, fabrikaya 
gidin çoğunluğu Suriyelidir. Bu insan hırsızlık yapmıyorsa, kötülüğe bulaşmamışsa, 
çoluk çocuğunun rızkı için emeğiyle çalışıyorsa niye almayayım ki? Elbette ki alırım. 
(Erkek, 72, Cem evinde dede, Bingöl doğumlu). 
Milliyetçilik yapıp almayanlar var. Vatan haini olarak görüp almayanlar var. Ama 
almamasının en büyük sebeplerinden biri de dil bilmedikleri için. Aslında dil bilseler 
belki değerlendirilecek. Özellikle Suriyeli olduğu için yapan da var ama az bir kesim. 
Mesela öyle bir kişiyi çıkarmak zorunda kaldım. Sürekli aşağılıyordu, ben de izin 
vermiyordum. Diyor işte pis, şöyle böyle. Ben de o yok yani, sen Türk’sün veya 
Suriyelisin çok bir şey değişmiyor benim için. (Erkek, 36, emlakçı, Hatay doğumlu). 
 
Yoğun bir göçmen nüfusun bir ülkeye yönelmesi ile birlikte, ev sahibi ülkede daha 

önceden yaşayan kişilerin hizmetlere ulaşmasında bazı zorluklar yaşamaları olası bir durumdur. 

Yoksul göçmenler ya da yardıma muhtaç mülteciler yeni bir topluluğa girdiklerinde, daha 

önceden de kısıtlı kaynaklara sahip bölgeler üzerinde baskı yaratabilmekte ve bazı gruplar için 

rakip olarak görülmeleri sebebi ile yeni gelenler bir tehdit olarak algılanabilmektedir. 

(Philo&Briant&Donald,2013:134;Castles&Miller,2003/2008:347). Hizmetlere erişimde 

yaşanılan aksaklıkların bütün günahının yeni gelenlere yüklenilmesi ise mülteciler ve yerli halkı 

karşı karşıya getirebilmektedir. Allport’a (1988:230) göre bir grup, yüksek doğum oranlarıyla, 

yaşam standartlarındaki düşüşle, vergilerdeki artışla, hastalık ve suçla ilişkilendirildiğinde 

tehdit olarak algılanırlar. Bauman,(1996/2010:74) sakınmanın devamlı olarak kirlenme 

korkusuyla başa baş gittiğini öne sürmektedir. Yabancıların bulaşıcı hastalık taşıdıklarına, 

temizlik kurallarına uymadıklarına ve dolayısıyla sağlık için tehlike oluşturduklarına ya da 

zararlı alışkanlıklar ve ahlaksızlar yaydıklarına inanılmaktadır. Böylece yürüyüş biçimlerine, 

kılık kıyafetlerine, dinsel ritüellerine, sevdikleri yemeklerin kokusuna kısacası yabancıları 

çağrıştıran her şeye hınç duyulur. Gruplar arası bu çekişmelere yol açan ön yargıların ne derece 

gerçekçi olduğu ise tartışmalı bir konudur. 

5.4.2.  ‘Suriyelilere Ev Vermiyorlar’  

İnsanlar, ait oldukları gruba atfedilen damgadan bireysel olarak kurtulamazlar. Elias ve 

Scotson (1994:103), insanların ait oldukları klan veya kabileler üzerinden değerlendirildikleri 

bağların eskiye nazaran zayıfladığını ancak bu bağların etkisini bir dereceye kadar 

sürdürdüğünü vurgulamaktadır. Mersin’de yaşayan Suriyelilerin tek bir kalıp içinde 

değerlendirildiği ve dışlayıcı tutumların yaygın olduğu alanlardan birini barınma 

oluşturmaktadır. Suriyelilerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için ev sahibi toplulukla 

kurdukları ilişkilerin bazı yönlerden sorunlu olduğu söylenebilir. Ev sahibi konumundaki yerli 
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halkın, yabancı olarak gördükleri Suriyelilerle karşılaşma ihtimallerini azaltmaya yönelik 

stratejilerinden bazıları Suriyelileri mahallelerinde istememek, onları komşu olarak kabul 

etmemek ve Suriyelilere ev kiralamamak şeklinde sıralanmaktadır. Barınma söz konusu 

olduğunda hem Suriyeliler hem de Türkiyeliler, deneyimledikleri veya çevrelerinden duydukları 

sıkıntılardan söz etmişlerdir. Suriyelilerden bazılarının toplum kurallarına herhangi bir aykırı 

davranışı, bütün Suriyelilere atfedilebilmekte ve ne zaman o aykırı davranış söz konusu olsa 

beraberinde Suriyeli kimliği de anılabilmektedir. Suriyeliler ile ilgili varılan yargılar ise, 

herhangi bir kanıta gerek duymaksızın yerli halktan bazı kişiler tarafından kabul görüp gündelik 

yaşam içinde dolaşıma sokulmaktadır.  

Yerli halktan katılımcılara ‘evinizi Suriyeli birisine kiralar mısınız?’ sorusu 

yöneltildiğinde, katılımcıların çoğu çeşitli sebepler yüzünden evlerini Suriyeli birisine 

kiralamayacaklarını ifade etmiştir. Suriyelilerin ev kirasını ödemeden kaçtıkları, çok kalabalık 

aileler şeklinde yaşadıkları, gürültü yaptıkları, eve zarar verdikleri, ev sahiplerini öldürdükleri 

şeklinde sıralanan sebeplerle, birçok ev sahibi evlerini Suriyeli birisine vermekten 

çekindiklerini ifade etmiştir. Suriyelilerin kiraladıkları evlerdeki yaşam biçimlerine yönelik bu 

ve benzeri söylentiler, ‘evimi kesinlikle bir Suriyeliye kiralamam’ diyen bir kişi için kötü bir 

deneyim yaşamadan veya bir olaya şahit olmadan böyle bir karar vermesi için yeterli 

olabilmektedir. Görüşmelerde, evini Suriyelilere vermek istemeyen ev sahiplerinin yanında, 

Mersin’de bulunan birçok site yönetiminin de Suriyelilere ev kiralamama kararı aldıkları 

görülmüştür.   

 
Adamlara diyoruz Suriyeli olur mu? Direk hayır diyor. Suriyelilerin yaşam tarzı bize 
uymuyor ama helal, haram yönünden bizden çok daha hassaslar. Geneli yıllık ödeme 
yapıyorlar. Çıkarken bir masraf varsa onları da yapıyorlar. Hiç kimseyi arkalarından 
konuşturmuyorlar. Tabi ben büyük çoğunluk için konuşuyorum. Türklerde de büyük 
çoğunluğu tam tersi, ödemeyi geciktiriyorlar. O yüzden müşterilerimin Suriyeli 
olması benim açımdan iyi. Suriyelilerden nefret edenler de var. Vatanını bırakıp 
giden, vatan hainlerine ben ev vermem diyenler de var. Diğer bir sıkıntı da site 
kararıyla alınmayan Suriyeli. Ev sahibi olabilir diyor ama site kararı olmaz diyor. Ev 
az, talep çok olunca mecburen evlerin fiyatları da yükseldi. Bazen ev sahipleri 
Suriyelilere daha fazlasına verir misin diye teklif ediyor. ‘Yok, abi öder öder, onların 
parası var’ diyor. Bunu nasıl düşünebiliyorsun? Adam buraya mülteci olarak gelmiş, 
vatanını bırakmış. (Erkek, 36, emlakçı, Hatay doğumlu). 
Benim arkadaşımın kiracıları Suriyeli. Dedi ki, ‘yıllarca evimi bizimkilere verdim. 
Türk de oturdu, Kürt de oturdu, Mersin Arap’ı da oturdu, hiç memnun kalmadım. 
Ama adamlar elektriğini, suyunu o kadar düzenli yatırıyorlar ki, çok memnunum. 
Evde pişirdiklerini mutlaka bir tabağa koyup getiriyorlar’ dedi. Bizim ülkemizde kötü 
insan yok mu? Suriyelileri veba olarak görmek, Türk toplumuna yakışmayacak bir 
davranıştır. (Erkek, 50, emekli, Tunceli doğumlu). 
Yeni apartman yaptılar, ilk şart koyuyorlar Suriyeliler istemiyoruz. Herkes aynı değil. 
Çok Türkler Suriyelilerden memnun belki. Bir adam vardı, dedi ki ‘benim abim 
emlakçı, elinde çok dükkânlar var, istersen gidebilirsin’. Aslında o adam emlakçı 
değilmiş, benden bir de dükkân sahibinden komisyon almış. (Kadın, 25, kadın 
kuaförü, Halep). 
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Birçok apartman Suriyelilere ev vermiyor. Kalabalık oldukları için çocukların 
rahatsızlık yaratabileceğini düşünüyorlar. Gece on ikiden sonra bile muhabbet edip, 
müzik dinliyorlar. Birçok apartman da hiç önemli değil diyor. Kendi evim olsa tabi ki 
onun gelirine, nüfusuna, güvencesine bakar değerlendiririm. Eğer şartlarıma 
uyuyorsa elbette ki veririm. (Erkek, 72, Cem evinde dede, Bingöl doğumlu). 
 

 Yerli halkın Suriyelilere evlerini kiralamak istememelerinin yanında, görüşülen Suriyeli 

katılımcıların bir kısmı, barınma konusunda ayrımcılık yaşanmasında bazı Suriyelilerin payının 

olduğunu, onların yanlış davranışları yüzünden yerli halkın evlerini Suriyelilere kiralamak 

istemediğini ifade etmişlerdir. Suriyeli katılımcılar, bazı Suriyeli kiracılar yüzünden, suçsuz 

olmalarına rağmen kendilerinin de aynı tavırla karşılaşmalarından yakınmakta ve ‘beş 

parmağın beşi bir değil’ cümlesini sıklıkla tekrarlamaktadır. Yaşanan kötü tecrübelerin yanında, 

ev sahipleri ile ilişkisinin iyi olduğunu dile getiren Suriyelilerin sayısı ise oldukça fazladır.    

 
Mağdur olduğunu bile bile biraz da onlar mağdur etti. Hani böyle elime düşmüş falan 
gibi oldu. Benim kiracım var Suriyeli. Eğitimli insanlar, çok düzgünler. Mesela 
kiracılarım 15 sene İstanbul’da yaşamışlar. Babası profesör olmuş İTÜ’de, çocuk 
doktoru. Türkçeleri çok güzel, eğitimli, kendi avukat kiracımın. Ben bu insanlara kötü 
diyebilir miyim? Çaya geliyorlar, beni çağırıyorlar. Biz birbirimize Ramazan’da 
yemekler veririz. Adana’ya geldiler, onları kebapçıya götürdüm. Onlar burada 
yaşıyorlar ama bura benim vatanım. Bunu unutmayacaklar bir. İkincisi benim 
kurallarıma uyacaklar. (Kadın, 60, ev hanımı, Adana doğumlu). 
Ablam ve çocukları ev bakıyorlar. Dediler biz Suriyelilere kiralık vermiyoruz. Kötü 
davranan Suriyeliler çok olduğu için böyle oldu. Suriyelilere vermeyiz diyen evde 
önceden Suriyeliler oturuyordu. Çıktılar, elektrik faturasını ödemediler. Bu yüzden 
Suriyelileri istemiyorlar. Arıyorsun, kaç kişisiniz diye soruyor sana. Diyorsun mesela 
yedi kişi, vermiyoruz diyorlar. Ama benim ev sahibim çok iyi. Bana, ‘benim de sekiz 
çocuğum var bu yüzden benim için sorun değil’ dedi. Evden taşınırken komşularımız 
bizi Suriye’ye dönüyoruz sanmışlar, üzüldüler. (Erkek, 49, çalışmıyor, Halep). 
Diyorlar ki Suriyeli isen vermezler. Benim tuttuğum evde beni tanıdıkları için 
güvendiler ve ev verdiler. Ama haklılar Türkler, herkes tanımadığı biri gelince 
endişelenir. (Kadın, 42, kadın kuaförü, Halep). 
Hemen ev vermiyorlar, çocukları olan ailelere özellikle. Benim çocuklarım yoktu. Üç 
yıldır buradayım, kadın ‘bana sen kal, çıkma’ diyor. (Kadın, 30, ev hanımı, Kobani). 
Ev sahibi bize evini verdi. Şimdi de aramız çok iyi. Arabası ile oğlumu dolaştırıyor. 
Sorsanız onlar da bizden memnun. Siz de bizim ailemiz gibisiniz diyorlar. Tatlı dille 
yaklaşıyorlar bize. Bundan daha büyük iyilik olmaz. (Kadın, 69, ev hanımı, Kobani). 
Bizim insanlarımız Suriyeliler mağdur olmuşlar, bir de biz tekme vuralım diyorlar. 
Emlakçılar da, nasıl çarpabilirim gayreti içerisindeler. Ev sahiplerinin de sütten 
ağızları yanmış, yoğurdu üfleyerek yeme zorunluluğu gelmiş. Çeşmelerini söküyorlar, 
pencerelerini kırıyorlar. Bir bakıyorsun ev taşınmış. Kimlik yok, kim olduğunu da 
bilmiyorsun. Bazıları bunları duyunca ben vermeyeyim diyor. Verenler de ben bu 
zararı kiradan çıkarayım diyor. Kiralar birden yükseldi. Hem Suriyeliler kabahatli, 
hem de bizimkiler maddi yönden faydalanma yoluna gidiyorlar. Diyor ki ‘Suriyeli 
olduğum için bana ev vermiyor’. Temiz kullanmıyorsun. Ne evimi kiralarım, ne 
eleman alırım, ne eş alırım, ne de kızımı veririm. Bir de biz pis olaraktan şey 
yapıyoruz. Bizler temiz miyiz? Ama ben çok titizim. (Erkek, 62, muhasebeci, Mersin 
doğumlu). 
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Elias ve Scotson (1994:81) göçmen grup imajının çoğunlukla, sosyal gerçekliğin 

basitleştirilmiş bir sunumu olduğunu öne sürmektedir. Bu sunum, göçmen imajını siyah ya da 

beyaz gibi keskin bir şekilde belirlemekte ve göçmen gruplar arasında farklılıklar olabileceği 

olasılığına yer vermemektedir. Ev sahibi topluluk sahip olduğu güçlü konumu ile kendi 

ötekilerini sadece kanunları ve normları ihlal edenler olarak değil, temiz olmamakla da 

etiketlerler. Yerleşiklere göre yeni gelenlerin evleri, özellikle de mutfakları olması gerektiği 

kadar temiz değildir. Elias ve Scotson’a (1994:27) göre, ötekilerden daha temiz olduklarını dile 

getirerek gururlanma, kendi grubunun sınırlarını çizme amacında olan yerleşiklerin genel 

eğilimidir. Göçmen gruplara karşı önyargıları olan bir kişinin bir dizi göçmen ailenin evini 

ziyaret etmesi ve aslında göçmen ailelerin ev standartlarının ve temizliğinin diğer mahalle 

sakinlerinden çok farklı olmadığını görmesi bile bu önyargının ortadan kalkmasına 

yetmeyebilir. Yerli halktan bir kişinin şahit olduğu herhangi bir kötü örnek bile, göçmen aileler 

hakkında sahip olunan imajın ne kadar doğru olduğuna yönelik genel bir kabullenişe sebep 

olmaktadır. Böylece onların evleri bizimkilerden pis, çok dağınıklar ya da çocukları çok gürültü 

yapıyor gibi söylemler güçlenmiş olacaktır. Örneklerle de pekiştirilen ve çoğaltılan böyle bir 

önyargının varlığı ise göçmen ailelerin kendilerini savunmaları için bir yol bulmalarını 

zorlaştırmaktadır. Mersin’de yaşayan bazı ev sahiplerinin de Suriyelilerin ev içi yaşam tarzları 

ile ilgili benzer düşüncelere sahip oldukları söylenebilir. Yerli halktan katılımcılara bir eviniz 

olsa Suriyeli birine kiralar mısınız şeklindeki soruya katılımcıların büyük bir kısmı, evimi 

kiralamam çünkü ‘evi çok pis kullanıyorlar, çok kalabalıklar, evde nargile içiyorlar’ şeklinde 

cevaplar vermişlerdir. Yerli halktan katılımcılar, Suriyelilerle komşuluk ilişkisi üzerinden 

yaşadıkları kötü deneyimlerinden de söz etmişlerdir. Bazı katılımcıların ise böyle bir tecrübeye 

gerek duymadan, başkalarından duydukları üzerinden Suriyelilere ev verme konusuna mesafeli 

yaklaştıkları görülmüştür.   

 
Bir de ne diyorlar biliyor musun? ‘Siz hiç kendinize bakmıyorsunuz, ancak evinize 
bakıyorsunuz’. ‘Ben de biz hem evimize bakıyoruz hem kendimize bakıyoruz ama 
sizin evinizde bir bardak su içileceği yok’ dedim. Adam ev sahibiymiş, kirasını istemiş. 
Adamı doğramışlar, enerjinin içine atmışlar. Kadın diyor, benim kocam Suriyeli 
kiracılardan kira almaya gitti, sonra da gelmedi. Polisin biri geliyor, enerjinin 
musluğunu açıyor ki kan akıyor. Yukarı çıkıp enerjinin içine bakıyorlar ki adam 
enerjinin içinde. Geçen yine Çetinkaya’nın orada kuyumcuyu öldürdüler. Suriyeliler 
hiçbir yardımı hak etmiyorlar. Bunlar orada çok rahatmış, burayı beğenmiyorlar. 
Suriyeli biri bir adamla evlenmiş, gece ilaç içirip uyutmuş, altınları alıp kaçmış. 
Metropolün orada yaşlı, iki büklüm, amca dolanır. Adamın önünde az para varmış. 
Suriyeli karı koca, adamın önündeki üç kuruşu almış, gitmiş. Bizim de kötülerimiz var 
ama böyle dışardan da karıştığı zaman içeri de karışıyor. (Kadın, 41, ev hanımı, 
Antep doğumlu). 
Ben titizlik hastasıyım o yüzden evi vermezdim. Çok pisler. Bir bulaşık bile 
yıkatmazdım ben. (Kadın, 35, ev hanımı, Mersin doğumlu). 
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En başta titizlik konusundan ötürü vermem. Onların verdikleri para daha yüksek 
oluyor bizim insanımıza göre ama benim evimde benim insanım otursun isterim. 
(Kadın, 19, üniversite öğrencisi, Mersin doğumlu). 
Annemin evi var ya bu Suriyeliler gelmeden önce beş ay boş kaldı. Annem artık dua 
ediyordu bir kiracı gelsin diye. Şimdi bir gün bile boş durmuyor. Bazı insanlar 
ayrımcılık yapıyor, ben Suriyeliye ev vermem diyor. Ama bazı insan da parayı çok 
veriyor diye vermek istiyor. Temiz bakmıyorlar diye ev vermek istemiyorlar. (Kadın, 
40, kadın kuaförü, Mersin doğumlu). 
Çok pisler. Evi iki, üç kişiye veriyorsun. Arkadan on beş kişi oluyorlar. Ev sahibinin de 
haberi olmuyor. Mesela karşı evi daha önceki tutanlar tek aile olarak tuttular, üç 
ailelermiş. Fazla para vermemek için. (Kadın, 35, ev hanımı, Mersin doğumlu). 
Benim apartmanda beşinci kattakiler. Sorduk bunlar neyin nesi diye. Demişler ki diş 
doktoru. Bir de yalan söyleyerek ev tutuyorlar. Onun ilk ev sahibi ile arkadaş 
görüşmüş. Hayır diş doktoru falan değil demiş o da. Bir Türk dururken niye ben 
Suriyeliye vereyim? Türkler ev bulamıyor biliyor musunuz? Biz dedik apartmanda 
Suriyeliye evini kiralayan kadına. Ben parama bakarım diyor. Kendi açısından kendi 
haklı, benim açımdan da ben haklıyım. Apartmanımda istemiyorum. Ben ev 
sahibiyim, Suriyeliye ev veriyorum. Kira vermiyor. Ben gidiyorum, diyorum ki ‘ya 
benim kiramı neden ödemediniz?’. Ya hortum, hortum. Makata sokulur mu? 
Mersin’de olmuş bu olay. (Kadın, 57, emekli hemşire, Sivas doğumlu). 
Bazı evin sahibi diyor bir Suriyeliye evi verdim, çıktıktan sonra evi berbat 
yapıyorlarmış. Ondan sonra bir Suriyeli daha gelip benim evimi istiyor, ben de 
güvenip de vermiyorum diyor. Bazısı da, iyi davranıyor eve, kendi evi gibi. Bazısı da 
Türkmen diye veriyor. Bazısı, Araplara vermiyor. Bazısı da, hiç Suriyelilere vermiyor 
Türk olsa, Arap olsa. (Kadın, 25, ev hanımı, Lazkiye). 
Kaç tane çocuğun var? Dört tane mi? Ben iki çocuk istiyorum’. İlk baştan sana 
soruyor, kaç tane çocuğun var diye. Fazla varsa almıyor. Bazısı da ‘nerelisin?’ diye 
soruyor. Mesela Lazkiyelilere veriyorum Haleplilere vermeyeceğim, Şamlılara 
veriyorum Humuslulara vermeyeceğim. (Erkek, 43, taksi şoförü, Lazkiye).  
Ben eminim bütün Suriyeliler için söylemiyorum, şikâyetler alır. Bir, iki hafta 
içerisinde belki çıkarılabilir. Yaşadıkları kötü evleri gördüm. Ben ev ararken emlakçı 
bana eski evler var, Suriyelilere verilecek tarzda dedi. Zaten onlar olmasa kimse 
girmez o evlere. Ki zaten insanların aklında da Suriyeli denildiğinde şu zenginlerin 
dışında genellikle kötü evler geliyor. (Erkek, 26, doktor, Adana doğumlu). 
 
Suriyeliler ile ilgili en çok şikâyet edilen konulardan biri de gelmeleri ile birlikte 

Mersin’de kiraların artmış olmasıdır. Hem yerli halk hem de Suriyeli katılımcıların çoğunun dile 

getirdiği ise kiraların artmasında Suriyelilerden ziyade bu durumu fırsat bilen ev sahiplerinin 

payıdır. Bu durum evlerini yüksek fiyata kiraya verme fırsatını bulan ev sahiplerinin aksine hem 

yerli halkı hem de Suriyelileri mağdur etmektedir.  

 
Bazı siteler ev kiralamak istemiyorlar. Bir ev sahibi var, diyor ki Suriyeli olsun, ev 
600’se 1000 liraya vereyim. Adamın biri mesela geçen şahit oldum 1+1 eve yıllık 30 
bin lira istedi. Onlar da kabul ettiler. Zorluk yaşamamak için miktarı arttırdığı için 
genel fiyatlara da yansıyor. Bu bizim halkımızın onlara karşı fırsatçılığı. Bir de bir 
kesim var kavga, dövüş olmasın diye vermek istemiyorlar. Evi tutarken ya çok 
zorlanıyorlar ya çok kolay oluyor. Ben kiraya vermezdim evimi. Biraz da evimin 
olduğu muhite bağlı. Suriyelilerin çok olduğu bir sitede evim olsa o evi kiralardım. 
Ama böyle nezih, Suriyelilerin olmadığı bir yere de bir Suriyeli sokmak istemezdim. 
Çünkü şikâyet alacağımı biliyorum. (Erkek, 27, polis, Karabük doğumlu). 
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Burada bir üçüncü kat var. Ben aradım, ‘ne kadar?’ dedim. ‘1800 TL’. ‘Tamam dedim, 
iki doktorumu gönderiyorum’. ‘Nerelisin?’ ‘Suriyeli’ dedim. ‘2500 TL’. ‘Hayırdır’ 
dedim. ‘Yok, oturacak olan Suriyeli’ dedi. (Erkek, 55, Suriyelilere hizmet veren özel 
bir poliklinikte yönetici, Urfa doğumlu). 
Yüksek fiyata veriliyor. Ama evden çıktıktan sonra eve masraf ediyorsun. Adamların 
evine giremiyorsun, içeri almıyorlar. Kimse vermiyorsa, Suriyeliye vermem ben de 
evimi. Birkaç tanesinin ev sahiplerini öldürdüklerini biliyorum. Televizyondan 
duyduğumuzu söylüyoruz, gözümle görmedim. Geldiğimden beri 5-6 tane Suriyeli 
aile görmüşümdür. Sorun yaşadım mı? Yaşamadım. (Erkek, 36, apartman görevlisi, 
Adıyaman doğumlu). 
Çok zor, kimse vermiyor. Yüksek fiyat vereceğim ancak öyle. Mecbur biz de tutuyoruz. 
Geçen bir abi dedi ‘bak kiralar arttı, hepsi sizin yüzünüzden’. Ne bizim yüzümüzden. 
Tamam, almayalım evi, nerede yatacağız? Benim binamda bir Iraklı oturuyor, bir 
tane Suriyeli. Iraklı daha ses yapıyor, misafir çok geliyor. Kimse şikâyet etmiyor. Bir 
kadın, iki çocuk Suriyeli var, bütün bina şikâyet yaptı. (Erkek, 36, elektrik teknisyeni, 
Halep). 
 
Adorno (1973/2016:49-52) yerli halkın Suriyelilere yönelik yaklaşımında da görülen 

ikilemi, yargı ile yaşantı arasındaki uyumsuzluğa bağlamaktadır. Örneğin, zayıf olarak görülen 

mülteciler, aynı zamanda baskın olmaya çalışan, iktidar dürtüsü taşıyan kişiler olarak da 

düşünülebilir. Önyargı ile yaşantı arasındaki uzlaşmazlık, kişilerin kendi kaygılarıyla ilintili 

olduğu ölçüde işlevseldir. Ev sahibi topluluk yabancılarını aynı anda hem güçlü, hem de zayıf 

olarak tanımlayabilmektedir. Yerli halk, bir yandan Suriyelilerin gelmesi ile birlikte kiraların 

artması ve bazı Suriyelilerin yüksek kira bedellerini ödeyebilecek maddi güce sahip olduklarını 

görmeleri ile birlikte onların birçok alanda etkili ve suçlu olduklarını düşünürken, Suriyelilerin 

bir yandan da savaş mağduru olarak sosyal dışlanmaya maruz kalmalarından söz etmektedir.  

 
Adamların altında son model araba, istedikleri evde oturuyorlar. Bizim Türk 
milletinin de parası olan insanlara karşı bir ilgisi var. Adamlara kötü davranmam 
ama evimi de vermem. Çünkü komşunun da hakkını yiyorsun, onu rahatsız edecekler. 
(Kadın, 35, öğretmen, Adana doğumlu). 
Beyaz bir bayrak (başörtüsü) görünce üstümüzde, Suriyeli misin diye soruyor, 
öğrenince Suriyeli olduğunu vermiyoruz diyorlar. Mesela bir ev baktık, 40 bin 
istiyordu yıllık. Biz daha az olur mu diye sorunca laf attı, siz Arap’sınız sizde para yok 
mu diye. Sizde Arap genel bakımından bir fikriniz var sanki. Suriyeli farklı, Iraklı 
farklı diye bakmıyorsunuz. Biz ilk geldik buraya Türk biri, dedi ki ‘Arap demek bizde 
parası çok demek. Petrolden geliyorsunuz’ dedi. (Kadın, 19, üniversite öğrencisi, 
Halep). 
 

 Yerli halktan katılımcıların bir kısmı, Suriyelilerin barınma konusunda mağdur oldukları 

durumları dile getirirken, Suriyelilerin haksız olduğunu düşündükleri konuları da eklemektedir.  

Yerli halkın birçok alanda olduğu gibi barınma konusunda da Suriyeliler ile ilgili ikileme 

düştükleri söylenebilir. Mersin genelinde bazı sitelerin Suriyelilere ev vermeme kararları ve 

yaşanan diğer kötü tecrübelerin yanında Suriyeli katılımcılar ve onlara ev veren yerli halktan 

kişiler, yaşadıkları olumlu tecrübelerden de söz etmişlerdir. Suriyeli kiracısı olan 

katılımcılardan hiçbiri Suriyeli kiracıları ile ilgili herhangi bir şikâyette bulunmamıştır. Aynı 
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şekilde Suriyeli katılımcılar da ev sahipleri ile ilişkilerinin iyi olduğunu dile getirmiştir. Ancak 

Hughes’ın (1948/2016:104) da ifade ettiği üzere, bir kişinin diğerlerinin gözünde kendisinin iyi 

biri olduğunu kanıtlaması, diğerlerinin o kişinin mensubu olduğu gruba olan saygısını 

arttırmaya yetmeyebilir. Allport’a (1988:23) göre insanlar, düşüncelerine uymayan durumlarla 

karşılaşsalar bile bu durumu istisna olarak kabul edip önyargılarına sahip çıkma 

eğilimindedirler. ‘İyi Suriyeliler de var fakat…’, ‘benim Suriyeli iyi arkadaşlarım da var ama...’ 

şeklinde kurulan cümleler, olumlu anlamlar taşıdıklarını düşündürse de, olumlu örnekleri 

dışarıda bırakan ve geriye kalanların olumsuz imajlarını koruyan bir yaklaşım da içermektedir. 

Genellemelerin aksini ispatlayan bir örnek, göstermelik bir şekilde kabul edilir ancak grupla 

ilgili önyargıları değiştirmez. Adorno’nun (1973/2016:40) da altını çizdiği üzere, diğer grup 

üyeleriyle klişelerin işaret ettiğinden farklı deneyimler yaşansa da, ötekiler yine de klişelerin 

merceğinden algılanmaya devam ederler.  

5.4.3.  ‘Suriyelilere Hastanelerde Ayrımcılık Yapılmıyor, Öncelik Tanınıyor’ 

 2014 yılında çıkarılan ‘Geçici Koruma Yönetmeliği’ ile Türkiye’de bulunan Suriyelilerin 

erişebilecekleri sağlık hizmetlerinin Sağlık Bakanlığının kontrolü ve sorumluluğunda 

yürütülmesine karar verilmiştir. Yönetmeliğe göre Suriyeliler, temel ve acil sağlık hizmetleri 

kapsamındaki tedavi ve ilaçlar için ücret ödemezken, ikinci ve üçüncü basamakta sunulan sağlık 

hizmetleri için sağlık hizmeti bedeli ödemek durumundadır. Yönetmelik ayrıca, bulaşıcı hastalık 

riskine karşı gerekli taramaların yapılıp, tedbirlerin alınması, geçici korunanların üreme 

sağlığıyla ilgili bilgilendirilmelerin yapılması ve çocukların aşılarının yapılması gibi hükümleri 

de içermektedir (Geçici Koruma Yönetmeliği, 2014).  

Suriyelilerin yoğun olarak yaşadıkları şehirlerde, toplum sağlığı merkezlerine bağlı 

‘Göçmen Sağlığı Birimleri’ oluşturulmuştur. Göçmen Sağlığı Birimlerinde, birinci basamak 

koruyucu sağlık hizmetleri verilmektedir (T.C. Kamu Denetçiliği Kurumu,2018:153). Türkiye’de 

yaşayan Suriyeliler, en temel insani haklardan biri olan sağlık hizmetlerine belirli devlet 

hastaneleri aracılığıyla erişebilmektedir. Yerli halktan bazı kişiler eğitim, barınma ve çalışma 

gibi alanlarda olduğu gibi sağlık kuruluşlarında da Suriyelilerin bir takım ayrıcalıklara sahip 

olduğunu düşünmektedir. Aynı sağlık kuruluşlarına giden Suriyeliler ile yerli halkın 

karşılaşmalarında yaşanan olumlu ya da olumsuz deneyimleri ve iki grubun birbirlerine karşı 

tepki geliştirip geliştirmediklerini anlamak için her iki gruptan katılımcıya sağlık kuruluşlarında 

diğer gruplarla yaşadıkları deneyimler sorulmuştur.   

 
İsmini öğrenmeye bile tenezzül etmeyen, ‘Suriyeli’ tarzında, direk etiketlemeler. 
Onlar da çekinerek geliyorlar zaten hastaneye. Ben acil görmeyip, üç saat bekletsem 
de bir şey demezler. Ha böyle bir şey yapmam da. Ama korkarak girmelerine rağmen 
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her zaman olmasa da kötü muamele görüyorlar. Bizim orada çalışan Arap 
arkadaşlarımız var, onlar yardımcı oluyorlar dil konusunda. Ayrımcılık yoktur 
demiyorum sonuçta insan bu, yanlış yapabilir. Kendileri muayenehane açıp 
işletiyorlar Suriyeli doktorlar, ruhsatsız bir şekilde. Sağlık hizmeti vermek doğru bir 
şey ama bunu devletin denetimi dâhilinde yapmak gerekiyor. Sonuçta bizim ülkemiz 
Dünya Sağlık Örgütü’ne rapor gönderen bir ülke. Bazı hastalıkları aşılamayla vs. 
sıfırladık. Bu hastalıkların görülmesi insan sağlığına zarar verdiği gibi bizim 
ülkemizin itibarına da zarar verecek. Kızamık bizim ülkemizde hemen hemen hiç 
görülmüyordu. Suriyeliler geldikten sonra çok arttı vakaları. Çocuk felci sıfırlandı, 
2002 yılında biz sertifikamızı da almıştık. Suriyeliler geldikten sonra vaka 
bildirilmeye başlandı, hiç T.C. vatandaşı yok. Bu ülkenin nasıl diyeyim, iyi bir unvanı. 
Onlar T.C. vatandaşı olmadıkları için hala var ama sağlık denetimleri sıkı bir şekilde 
yapılmazsa eğer T.C. vatandaşlarından bir tane de bile görülürse, o unvanı 
kaybediyoruz. (Erkek, 26, doktor, Adana doğumlu). 
 
Mersin’de yaşayan Suriyeliler, devlet hastanelerine gidebildikleri gibi Suriyeliler 

tarafından açılan ve Suriyeli doktorların çalıştığı özel polikliniklerde de muayene 

olabilmektedir. Bu özel sağlık kuruluşları ise, yerli halktan bazı kişilerin tepkisini çekmektedir. 

Yerli halktan bazı katılımcılar, ‘Suriyeliler zaten kapalı bir topluluk, kendi doktorları, 

hastaneleri, okulları var, oralara gidip bize karışmıyorlar’ şeklinde cevaplar vermiştir.   

 
Ayrımcılık hastanelerde yok, öncelik tanınıyor. Sadece tercüman yetersizliği var. 
Hastaneye gönderiyorum, hasta geliyor, diyor ki muayene olmadım. Arıyorum hocayı, 
hocam ‘Hayır, şu evrakı doldur, gel dedim’ diyor. Bizim verdiğimiz sağlık hizmeti de 
Suriyeli doktorlar kendi vatandaşına ücretsiz veriyorlar. Yani burayı devlet açmadı, 
devlet bize bir kuruş ödeme yapmadı. Suriyeli zenginlerden topladığımız parayla 
açtık. Buraya ücretsiz sağlık merkezi yazmıştık, Türkler kapımıza dayandı. Niye siz 
ücretsiz? En son sağlık müdürlüğüne söyledim, ücretsizi sildik. Doktorların personel 
çalışma belgeleri var, Sağlık Bakanlığı’ndan aldıkları. Burada mesul Türk 
doktorumuz var. Hocalar, diplomaları ile bize başvuruyor. Biz buradaki sağlık 
müdürlüğüne gönderiyoruz. Sağlık, Ankara’ya gönderiyor. Ankara’dan onay geliyor. 
(Erkek, 55, Suriyelilere hizmet veren özel bir poliklinikte yönetici, Urfa doğumlu). 
Bizim doktorlar yine maddi olarak görüyorlar olayı. Benim on üç tane müşterim 
vardı, on dört tane oldu diyor. Öyle olunca bir ayrımcılığa uğramaları söz konusu 
değil. Eğer kendi hastanelerini kurup, kendi Suriyeli doktorlarını Türkiye’ye getirip, 
devlet kaynağını bu Suriyeli doktorlar ve işletmelere aktarırlarsa o zaman 
ayrımcılığa uğrarlar. Yani ya Türk doktorlarına emanet edilecekler ya da Suriyelilere 
emanet edilecekler. (Erkek, 32, müteahhit, Mersin doğumlu). 
 
Mersin’de yaşayan Suriyeli katılımcılara herhangi bir hastalık durumunda en çok hangi 

sağlık kurumlarına başvurdukları sorulduğunda, çoğunluğu Şehir Hastanesi’ne gittiklerini ve 

verilen sağlık hizmetinden memnun kaldıklarını belirtmiştir. Suriyeliler Şehir Hastanesi’nde 

ücretsiz olarak muayene olabilmektedir.  

 
Devlet Hastanesine, bir de yeni açılan hastaneye gidiyoruz, Şehir Hastanesi. Bize 
bedava bakıyorlar. Hastanede bir genç olursa dil konusunda bize yardımcı oluyor. 
Ben Türkçe bilmiyorum. Oğlum Türkçe biliyor. Hastalandığımız zaman bizimle 
geliyor. Hastaneye gittiğimde ben de sıra alıyorum, Türkler de sıra alıyorlar bir fark 
yok. (Kadın, 69, ev hanımı, Kobani). 
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Devlet hastanesine gidiyoruz.  Türk hastanesinde daha rahatız. En son eşim 
hastaneye gitti, memnun kaldı. (Kadın, 42, kadın kuaförü, Halep). 
Şehir hastanesine gittik yani Türk hastaneye gideriz. Bazen öyle küçük şeyler için 
Suriyeli doktora giderim ama Türk hastaneler ciddi durumlar için daha uygun. 
(Erkek, 33, baharat dükkânı sahibi, Halep). 
Bazen Suriyeli bir hastaneye gidiyoruz ama daha çok Türk hastanesine gidiyoruz. 
Orası daha hazırlıklı bir yer olduğu için daha çok tercih ediyoruz. Ben birkaç kere 
gittim, kötü bir şeyle karşılaşmadık. (Kadın, 19, üniversite öğrencisi, Halep). 
Sağlık Ocağı’na ya da yeni açılan hastaneye, Şehir Hastanesi’ne gidiyoruz. Hastanede 
bazen kimlikleri almıyor sistem. Bir doktor çıkıyor, bir form dolduruyor, o şekilde 
giriyoruz. (Erkek, 49, çalışmıyor, Halep). 
Muayeneye gitmek için kimliği var, hemen sistem içinde randevu alıyor, doktora 
gidiyor. Benim hanım ameliyat oldu Erdemli Hastanesi’nde. Sıkıntı hiç yok. (Erkek, 
71, diş hekimi, Halep). 
Ben özel Türk hastanesine gidiyorum, para ödüyorum. Bildiğim kadarıyla devlet 
hastanelerinde bile hiç ayrımcılık olmuyor çünkü sigortalar yardımlaşma 
kurumlarından ödeniyor. (Erkek, 40, işletmeci, Lazkiye). 
 

 Suriyelilerin sahip oldukları hak ve yükümlülükler konusunda bilgilendirilmelerinde, 

sunulan hizmetlere erişimlerinde ve Türkiye’deki yaşamlarının birçok alanında karşılaştıkları 

en büyük problemlerden birini dil engeli oluşturmaktadır. Suriyelilere sunulan hizmetlerin 

çeşitliliği ve bu hizmetlerden yararlanan Suriyelilerin sayısı dikkate alındığında, başta sağlık 

hizmetleri ve adli konular olmak üzere sunulan birçok hizmette tercüme hizmetine ihtiyaç 

duyulmaktadır. Dil konusunda Türkiye’nin en büyük avantajı, Suriye’den gelen Türkmenlerin 

desteği ile Türkiye’nin Suriye’ye komşu illerinde yaşayanlar arasında Arapça bilenlerin 

olmasıdır. Ancak, dil sorununa sistemli çözümler bulunması gerekmektedir. Dil sorunlarını 

çözme amaçlı girişimlerden biri, Yabancılar İletişim Merkezi (YİMER-157) adıyla kurulan, 

telefon bilgi hattıdır (T.C. Kamu Denetçiliği Kurumu,2018:119).  

Suriyelilerin sağlık hizmetlerine erişimleri hususunda hem yerli halk hem de Suriyeli 

katılımcılar, dil sorununun altını çizmektedir. Suriyelilerin çoğunluğunun Mersin’de bulunan 

Şehir Hastanesi gibi devlet hastanelerine gitmelerinin yanında, bazı durumlarda Suriyelilerin 

açtıkları özel sağlık kuruluşlarına da gittikleri görülmektedir. Türkçe bilmeyen Suriyelilerin dil 

sorunu sebebiyle de böyle bir tercih yaptıkları görülmüştür. Sağlık sorununu anlatamayan ve 

çevresinde dil konusunda yardımcı olabilecek birini bulamayan Suriyeliler için bu durum söz 

konusu olabilmektedir. Tercüman konusu, yerli halk ve Suriyeliler arasında sağlık alanındaki ön 

yargılardan birini oluşturmaktadır. Yerli halktan bazı katılımcılar Suriyeliler için her hastanede 

tercüman bulunduruluyor iddiası ile rahatsızlıklarını dile getirirken, diğer bir kısım da 

Suriyelilerin Türkçe bilmemelerinden kaynaklı yaşadıkları sıkıntılara üzüldüklerini ifade 

etmiştir. Dil konusu ile ilgili olarak hem yerli hem de Suriyeli katılımcılarla yapılan 

görüşmelerden anlaşıldığı üzere, doktorların ve hastaların ortak bir dilde buluşamadığı 

zamanlarda yanlış anlaşılmalar meydana gelebilmekte, iki tarafın da birbirlerine karşı 

önyargıları gelişebilmektedir.   
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Sağlık kurumlarında sadece anlaşamama durumu var. Anlaşamadıkları için bir 
usanma var hemşirelerde, doktorlarda. Sürekli ararlar beni. İşte tercümanlık yapar 
mısın doktordayım? Bakıyorsun bağırıp çağırıp hastaya. Zaten onun da işi başından 
aşkın, hastaneler tıklım tıklım. Öyle olunca tahammül kalmıyor. (Erkek, 36, emlakçı, 
Hatay doğumlu). 
İlk geldiğimde sırtım çok ağrıyordu, doktora gittim. Doktor da cennete gidin gibi 
sözler söyledi. Ben de zannettim ki cennet diye bir hastane var. Sonradan anladım, 
‘sana ilaç ne yapar?’ demek istediğini. Dini şeylerle tedavi ol demek istedi. Komşumun 
kızında saç kıran vardı, doktora gittik. Doktor bir ilaç yazdı, o ilacın da yarım 
alınması lazımmış ama doktor bize öyle bir şey demedi. İlacın yan etkisi sinir 
kriziymiş. Kız da kriz geçirdi. Doktorların bir listesi var galiba mesela bir ilaçtan 
sınırlı verebiliyor. Mesela benim hastalığım daha ağır ama vermiyor. Biz de Suriyeli 
doktorların yanına gidip, parayla ilaç alıyoruz. (Kadın, 40, ev hanımı, Humus). 
Hastaneye gelen Suriyeliler dil olmadığı için kendini ifade edemiyor. Mademki sen 
Türkiye’de bazı şeyleri yapıyorsan, resmi kurumlarında Arapça da yazman lazım. 
Tükeniyor orada insan zaten hasta haliyle. Adamlar çekmişler, acı çekmişler. Ne 
demek senin ülken yıkılıyor, çoluk çocuğunu kaybediyorsun, aileni, akrabalarını. Bir 
can diyoruz bak kendini düşün. (Erkek, 36, hamal, Mardin doğumlu). 
Ayrımcılığa uğradıklarını düşünmüyorum. Onların tek ayrımcılığa uğradığı şey 
iletişim. Hala iletişim sorununu çözemediler. Mesela Arapça konuşan bir millet 
olsaydık, bu kadar sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Belki iyi niyetliler ama onların 
dediği bir laf bile bazen ters gelebiliyor. Bizim yararlandığımız hizmetlerin hepsinden 
de yararlanıyorlar. Gözümle görmedim, hastanede olsun bir yerde olsun birinin itilip 
kakıldığını. Bu Suriyeliler de hastaneye nasıl dadanmışlar, bir sürü Suriyeli var diye 
söylenen oluyor. (Erkek, 27, polis, Karabük doğumlu). 
İlk geldiklerinde kimlikleri yok ya, onlara mesela bizim devlet hastaneleri 
bakmıyordu. Şimdi bakıyorlar ama. Kendilerinin hastaneleri vardı Suriyelilerin. 
Şimdi tercümanları da var. Karakolda da var tercümanları. (Kadın, 35, ev hanımı, 
Mersin doğumlu). 
Türk hastanesi vardı burada ama Suriyelilere falan bakmıyorlardı son zamanlarda. 
Oğlumun aşısını burada yaptırmadılar. Sonra zaten Suriyelilere bir şey açtılar. Orada 
sadece Suriyeliler. Sağlık ocağı. Ben de, çocuklarım da hepimiz oraya gidiyoruz. 
Tercümanlar da var. Mesela Halepliler Araplar geliyor ya, onlar Türkçe bilmiyor. 
Kadın doğum hastanesinde doğum yaptım. Kızımda da, oğlumda da doktorlar çok 
iyiydi. Ben de Türkmen dediğim zaman fazla şey ediyorlar. Ama Arap dediğin zaman, 
bazen anlatıyorlar şöyle yaşadık, böyle yaşadık. Bazı mesela doğum yaptıkları yerde 
çok bağırıyorlar onları duydum. (Kadın, 25, ev hanımı, Lazkiye). 
Şehir Hastanesi’ne gidiyoruz. Kürtçe bilen biri oldu mu bize yardım ediyor. Doktorlar, 
hemşireler de bize yardımcı oluyor. (Kadın, 50, terzi, Kobani).  
 

 Türkiye’de yaşadıkları süre boyunca aldıkları sağlık hizmetlerinden memnun 

kaldıklarını belirten Suriyeli katılımcılar olduğu gibi, kötü tecrübeler yaşadığını dile getirenler 

de olmuştur. Yerli halktan katılımcılar ise, hastaneye gelen Suriyelilerin bazı hastane personeli 

ve özellikle diğer hastalar tarafından kötü muamele ve sözlü tacize uğrayabildiklerini ifade 

ederken, çoğunluk yine de Suriyelilerin sıkıntısız bir şekilde sağlık hizmetlerinden yararlandığı 

konusuna vurgu yapmaktadır.    

 
Elimden sakat oldum onlar yüzünden. Devlet Hastanesi’ne gittik. Zaten kimse almıyor 
başka. Film çek, film çek. Geldik ki filme hiç bakmadı. ‘Tamam, git alçıya’. Kemik 
kaynadı, ondan sonra bir daha kırdı. Senin insan var karşında. Öyle tutup tekrardan 
kırıyorsun. Şimdi elimi tam kullanamıyorum. Sakat kaldı elim. En son bir doktor, 
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baştan ameliyat gerekiyor ama çok zor bir Suriyeliyi ameliyat etmek dedi. Yani söyle, 
para al daha iyi. (Erkek, 36, elektrik teknisyeni, Halep). 
Bir arkadaşım doğum yapacaktı ben de onunla birlikte gittim. Çok kötü bir 
muameleye uğradı. Ameliyattan çıktıktan sonra kaldığı aynı odada doğum yapan 
Türk kadınlar da vardı. Hepsine ağrı kesici verdiler ama arkadaşıma vermediler. O 
da hastane dışına çıkmak zorunda kaldı ağrı kesici için. (Kadın, 28, öğretmen, 
Halep). 
Mesela acil durumda Suriyeliler gayet rahat giderken, biz de bazı aksaklıklar oluyor. 
Şimdi daha da geliştirdiler hastaneye gelip gitmeyi, bir zorlukları yok. Sen Suriyelisin 
sana bakamıyoruz diye bir şey de yok, gayet güzel hizmet veriyorlar sağlık 
konusunda. (Erkek, 62, muhasebeci, Mersin doğumlu). 
Önce onlara veriyorlar sırayı. Öncelikle Suriyelileri alıyoruz dedi bana oradaki 
hemşire. Ama bazıları da sevmiyor. Bazıları da bizi tutabiliyor, ayrımcılık 
yapabiliyor. ‘Geldiniz, burayı işgal ettiniz, hastanede bile en öne geçiyorsunuz’ gibi 
hakaretlere de uğruyorlar bazen. Uğruyorlar ama Suriyeliler bu dilden de 
anlamadıkları için yapacaklarını yine yapıyorlar. (Kadın, 40, kadın kuaförü, Mersin 
doğumlu). 
Geçen Face’de mi bir yerde ayrımcılık yapıldığını duydum. Kendim görmedim. Hamile 
bir bayana eziyet edildiğini duydum ama gözümle görmedim. (Erkek, 47, imam, 
Kayseri doğumlu). 
Yani insanların bazen tiksiniyoruz falan dedikleri zaman oluyor. Bir doktor 
kuyruğundayız ya da bir dolmuştayız. Bir Suriyeli ile ben yan yana oturamam, 
rahatsız olurum. Aşırı derecede pis kokuyorlar. Sonuçta iş doktorda bitiyor. Doktorun 
odasına girdikten sonra kesinlikle ayrımcılık yapmıyor. Türk vatandaşına nasıl 
davranıyorsa, ona da öyle şekilde davranabiliyor. (Kadın, 26, eczane teknisyeni, Siirt 
doğumlu).  
 
Suriyelilerin sağlık hizmetlerine erişimleri ile ilgili yerli halkı rahatsız eden konuların 

başında, Suriyelilerin sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanmaları gelmektedir. Yerli 

halkı rahatsız eden bir diğer konu ise Suriyelilerin hastanelerde sıra beklemeden muayene 

oldukları ile ilgili iddiadır. Suriyeli katılımcılar bu durumu kabul etmeyip, biz de onlar gibi 

sıramızı bekliyoruz derken, yerli halktan bazı katılımcılar, Suriyelilere hastanelerde öncelik 

verildiğine ve çok iyi hizmet aldıklarına şahit olduklarını dile getirmiştir. Yerli halktan 

katılımcılar, Suriyelilerin gelişi ile hastanelerde bekleme sürelerinin uzaması, doktorların iş 

yükünün artması ve hastanelerin daha da kalabalıklaşması şeklinde şikâyetlerini belirtmişledir. 

Suriyelilerin gelmesi ile birlikte Türkiye’de artık görülmeyen birçok hastalığın yeniden 

gündeme geldiği iddiaları da yerli halk tarafından sıklıkla dile getirilmektedir.   

5.4.4.  Suriyeli Çocukların Eğitime Erişimleri  

Türkiye’nin Suriyeli çocukların eğitimleri ile ilgili politikasının, acil durum 

müdahalesinden daha uzun soluklu çözümlere odaklanan bir sürece evrildiği söylenebilir. 

Suriyeli çocukların eğitim hizmetlerinden yararlanmalarını düzenleyen Geçici Koruma 

Yönetmeliği’ne göre, geçici barınma merkezleri içinde ve dışında gerçekleştirilen eğitim 

faaliyetleri Milli Eğitim Bakanlığı’nın kontrolü ve sorumluluğundadır. Yönetmeliğe göre, okul 
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öncesi eğitim çağındaki Suriyeli çocuklar okul öncesi eğitimden faydalanabilmekte, ilköğretim 

ve ortaöğretim çağındaki çocukların eğitim faaliyetleri de Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilgili 

mevzuatına bağlı olarak düzenlenmektedir. Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin ön lisans, 

lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimleriyle ilgili kontrol ve sorumluluk ise Yükseköğretim 

Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenmektedir. Bu yönetmelik kapsamında Türkiye’de eğitim 

alan Suriyelilere, aldıkları eğitimin içeriğini ve süresini belirten belge verilmektedir (Geçici 

Koruma Yönetmeliği,2014). UNHCR’ın 2018 verilerine göre Türkiye’de yaşayan 600 bin Suriyeli 

öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullara kayıt edilmiştir (UNHCR,2018:17).  

Gündelik yaşam içinde Suriyeliler ile yerli halkın bir araya geldikleri bir diğer alan 

okullardır. İki farklı kültürde büyüyen çocukların okul ortamında bir araya gelmeleri ile birlikte, 

olumlu deneyimler yaşandığı gibi çocukların birbirlerinden uzaklaşmasına sebep olacak 

sorunlar da gündeme gelmektedir. Suriyeli bir katılımcının da belirttiği gibi, bazı okul 

yöneticileri ve öğretmenler uyumsuzluk yaratacağı gerekçesiyle Suriyeli öğrencilerin okullarına 

kaydedilmesini istememektedir. Suriyeli çocukların eğitim hayatına katılmaları ile ilgili atılan 

adımların ötesinde, bazı kayıt süreçlerinde bürokratik engellerin hala devam ettiği de 

söylenebilir. Suriyeli çocukların okula devam etmemesinin bir diğer nedeni de okula kayıt ile 

ilgili yeterli bilginin olmamasından kaynaklanmaktadır. 

 
Bizim müdür seviyor onları. Zaten her okulda Suriyeli yok herhalde. ‘Bu sene her 
şubeye 10’ar Suriyeli öğrenci daha vereceğiz’ dedi müdür. Şiddet, yaramazlık. Diğer 
çocuklarda da yok mu? Var. Ama öğretmenlerin en çok şikâyet ettiği Suriyeli 
çocuklar. Acaba bilmiyorum sevgisizlikten mi? O çocuklarda dışlanmışlığın verdiği 
bir hırçınlık mı var? Çünkü dışlanan insan ya çok içine kapanır ya da çok saldırgan 
olur. Bir tane vardı benim birinci sınıftan gelen öğrencim. O biliyordu Türkçe. Ona 
‘sen nasıl öğrendin?’ dedim. Dedi ‘okulda öğrendim, bir de televizyon’. Ama o çocuk 
normal öğrencilerden daha zeki. Hiç göstermediğim konuları, üst sınıfların 
konularını bile çözebiliyor. Bir tane bana bu sene geldi. O hiç konuşmuyor. ‘Beni 
anlıyor musun?’ diyorum. ‘Anlıyorum’ diyor. Utanıyor bir de konuşmaya. O çocuğun 
da matematiği çok iyi. Bizimkilerden iyiler. Çok şey çocuklar ya, akıllılar yani. Artık o 
yaşam mücadelesi mi zeki yapmış bunları bilmiyorum. Bir düzensizlik var ama ya. O 
çok zeki dediğim çocuk, Suriyeli hiç beslenme getirmiyor. Annesine de söyledim, 
annesi de o istemiyor diyor. Bazen o ikinci sınıftan gelen çocuk tersten, Kur’an 
sağdan yazılıyor ya. Aslında çocuklar, ailelerinden duydukları şey olmasa ayrımcılık 
yapmayacak. Farkında değiller. Hiç değil yani üstü başı pis, sadece Suriyeli için 
demiyorum. Hiç umurlarında olmuyor, oynuyorlar, seviyorlar. Ama evde duydukları 
bir şey var. İşte öğretmenim o Suriyeli, öğretmenim onlar kötü, buradan gitsinler. 
Ama yine bir ayrımcılık yok, yine oynuyorlar, seviyorlar. Mesela ben yanlarına 
oturtuyorum Suriyeli, hiçbir şey demiyorlar, seviniyorlar. (Kadın, 35, öğretmen, 
Adana doğumlu). 
Okula giden bir oğlum var. 18 yaşında bir kızım var, o da okumak için başvurdu 
sonra vazgeçti. Şimdi o da terzi olarak çalışıyor. Oğlum da okula gidiyordu, bu yıl 
gitmedi. İki yıl bu mahalledeki okula gitti. Yaşı büyüktü, 10 yaşındaydı. Kayıt 
yaptırmaya götürdüğümde müdürler kayıt yapmadı. Bu Suriyelidir, ben kayıt 
yapmıyorum dedi. Sonra benim oğlum şikâyetçi oldu. Müdür de tamam demiş. Benim 
oğlumu küçük çocukların sınıfına verdiler. Çocuk utanıyordu, sıkılıyordu. Bir yıl da 
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Suriye okuluna gitti. Eski okulu kaydını vermedi, öbür okul da diğer okulda kayıtlı 
diye kabul etmedi. En sonunda altıncı sınıfa aktaralım dedik, okul kabul etmedi. İlla 
ki dördüncü sınıftan devam edecek dediler. O da okula gitmek istemiyor. (Kadın, 50, 
terzi, Kobani).  
Çocuklarım iki yıl Suriye okuluna gittiler, sonra Türk okuluna devam ettiler. Bazı 
okullar Suriyeli çocuk almaktan korkuyorlar, nasıl davranacak diye. (Erkek, 49, 
eczacı, İdlib).  
 
Çocukların ebeveynlerinin etnik ve dini gruplarına ait oldukları, dolayısıyla da 

çocukların ebeveynlerinin diğer gruplar hakkındaki önyargılarını da taşıdıkları düşünülür. 

Çocuklar, önyargıları ebeveynlerinden öğrenirken aynı zamanda ebeveynlerinin maruz 

kaldıkları dışlayıcı eylemlerin kurbanı da olmaktadır (Allport,1988:291). Ailelerinden 

göçmenler konusunda suçlayıcı hikâyeler duyan çocuklara düşen ise, ayrımcı sözleri okula ve 

diğer sosyalleştikleri mekânlara taşımaktır. Ayrımcı tutumlarla yakın ilişki içinde bulunan 

dedikoduların sadece yetişkinlere özgü olduğu düşünülebilir ancak, yaşamlarının erken 

aşamasında bu ayrımcı tutum ve inanışları öğrenen çocukların da bu dedikoduların dolaşıma 

sokulması konusunda etkili oldukları söylenebilir. Çocuklar, ailelerinden öğrendiklerini okula 

taşırken daha açık sözlü ve acımasız olabilmekte, bu dışlayıcı söylemi göçmen çocuklara karşı 

bir silah olarak kullanabilmektedir (Elias&Scotson,1994:97). Yerli halktan katılımcıların ve 

çocukları Türk okullarına giden Suriyeli katılımcıların bir kısmının da belirttiği gibi okullarda 

Suriyeli çocuklara lakaplar takılmakta ve arkalarından ‘Suriyeli, Suriyeli’ şeklinde 

bağırılmaktadır. Çocukların ailelerinin önyargılarından etkilenmelerinin yanında, yine de 

Suriyeli arkadaşlar edindikleri ve konu oyun oynamak olduğunda bu önyargıların etkisinin 

kalmadığı da dile getirilen diğer bir konudur. 

 
Okullarda ayrımcılığa uğruyorlar. Mesela bir tanıdığımız İmam Hatip Lisesi’ne 
kaydettirdi çocuğunu, çocuğu merdivenden atmışlar. Bizim fırsatlarımızı 
kullanıyorsunuz, bizi yerimizden edeceksiniz gibi. Ne olursa Suriyelileri suçluyorlar. 
Bir koku var diyelim, Suriyeli. Biri bir şey yaptı, Suriyeli. Türk biri Suriyeli biri ile 
arkadaşlık kursa baskıya uğruyor. Suriyeliler yüksek not alınca daha da tepki 
gösteriyorlar. (Kadın, 40, ev hanımı, Humus). 
Benim çocuklarımın okuduğu okulda baya Suriyeli var. Okulda Suriyeli, Suriyeli diye 
lakap takıyorlarmış. (Erkek, 36, hamal, Mardin doğumlu). 
Çocuklarım AFAD okuluna gidiyorlar. Kolay kayıt yapıyorlar. Zaten müdür bütün 
öğretmenler hep Arap. Bir Türk okul var, Türk çocuklar Suriyeli çocuklara çok küfür 
ediyorlar. Ama ben çocuk diyorum. En büyük oğlum mesela ben dışarıda 
gönderiyorum. Birkaç tane kız, kötü kızlar yani çocuk ama. Suriyeli misin, evet 
Suriyeliyim, vuruyorlar. Belki onun ailesi böyle. (Kadın, 25, kadın kuaförü, Halep). 
 
Yerli halktan katılımcıların bir kısmı, Suriyeli çocukların gelmesi ile birlikte sınıfların 

daha da kalabalıklaştığını dile getirmiştir. Yerli halktan bazı katılımcılar, kendi çocuklarının geri 

planda kalacağı endişesi ile çocuklarının sınıfında Suriyeli bir öğrencinin olmasından rahatsızlık 

duyduklarını belirtmiştir. Bazı veliler, Suriyeli çocukların sahip oldukları özel durumdan ve dil 
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bilmemeleri gibi sebeplerden dolayı öğretmenlerin onlarla daha fazla ilgilenmek zorunda 

kalacağını düşünmektedir.  

 
Bizim çocuklarla beraber okuyorlar. Hiçbir ayrımcılık görmedim. Öğretmen aksine 
onlarla daha fazla ilgileniyor çok Türkçe bilmedikleri için. Anlatana kadar mesela 
bizimkilerle ilgilenemiyor. Hatta birkaç kere söylenmişti, ‘onlarla ilgilenirken 
bizimkiler kalıyor hocam ne olacak böyle?’ diye. O da ‘alışacaklar, biraz Türkçeye 
alışana kadar’ dedi. (Kadın, 35, ev hanımı, Mersin doğumlu). 
Okullarda da istemiyorlar veliler Suriyeli çocuklarla aynı sınıfta olmasını. Ama 
çocuklarla konuştuğunuz zaman sınıfındaki Suriyelilerle arkadaş bile olmuş. 
Çocuklarda bizim büyüklerde olduğu gibi bir ayrımcılık yok. Onların daha saf 
duyguları olduğu için benimsemişler çocukları. Ben o konuda çocuklar açısından 
değil de, veliler ve halk açısından bir ayrımcılık olduğunu düşünüyorum. (Erkek, 27, 
polis, Karabük doğumlu). 
Bizim toplum, çocuklarının bir Suriyeli ile aynı sınıfta olmasına çok sıcak 
bakmıyorlar. Gruplaşma falan duydum yani. Arkadaşlarımın çocuklarını dövmüşler 
mesela. Aynı sitede oturup da Suriyeli olduğu için taşlandığını duydum. Yine beni 
çağırdılar. Babası çıldırmıştı Suriyeli çocuğun. Çocuk sonuçta yani babadan ne 
duyuyorsa. Benim kızım onlarla sürekli içli dışlı. Babasının da sürekli içli dışlı 
olduğunu biliyor. Onun öyle bir şey yapma ihtimali var mı? Yok. Bunu bir de tersten 
düşündüğünde anne, baba sürekli aşağılayarak konuşursa, o çocuk duyar, onu 
uygulamaya geçer. Onun bilinçli yaptığı bir şey değil, çocuk sonuçta, ne verirsen onu 
alır. (Erkek, 36, emlakçı, Hatay doğumlu). 
Kızım diyor anne bir tane Suriyeli arkadaşım var, ben ona Türkçe öğretiyorum, o da 
bana Suriyelice öğretiyor diyor. Aklı eren ya da ailesinde konuşulan kötü 
davranabilir. Bence ayrı bir sınıf açmalılardı. Öğretmen onunla uğraşırken, diğer 
çocuklar mağdur oluyor. O çocuk da mağdur oluyor. (Kadın, 42, temizlik görevlisi, 
Mersin doğumlu). 
Benim çocuğum ilk İmam Hatip okuttum. Çocuk tek dil bakımından zorluk çekti ama 
Türklerle arkadaşlık yaptı. Çocuklar öyle düşünmüyorlar. Belki büyükler öyle 
düşünür. İki çocuğum gidiyor. Biri Mersin Üniversitesi’nde Arkeoloji’de. Diğeri lise 1 
Suriye okulunda. (Erkek, 71, diş hekimi, Halep). 
Birçok öğretmen şikâyetçi. Diyorlar ki; bu çocuklar geldiler diğer çocukları da 
olumsuz etkiliyorlar, ders dinlemiyorlar, yazamıyorlar, biz bunlarla daha çok meşgul 
olmak zorunda kalıyoruz. Diğer çocuklar ikinci dereceye itilmiş oluyor. Bu da diğer 
aileleri tedirgin ediyor. Özellikle birçok eğitimciden bunları duydum. Onun için bir 
ayrımcılıktan ziyade yani bu çocuklarla ilgili alt yapı oluşturulduktan sonra bunların 
okula verilmeleri gerekiyordu. Bu sağlanmadan bütün okullara dağıtıldı, şu anda 
bütün okullarda bir tedirginlik var. (Erkek, 72, Cem evinde dede, Bingöl doğumlu). 
Çocuğumun okulunda Suriyeli çocuklar var. Geçen yıl da anaokulunda vardı. Bildiğim 
kadarıyla bütün okullara Suriyeli çocuk alıyorlar. Öğretmen bir şey anlatırken benim 
çocuğumun kafası karışacak. Çünkü tercüman olacakmış duyduğum kadarıyla. Şimdi 
çocuğum tercümanı mı dinleyecek, öğretmeni mi dinleyecek? (Erkek, 36, apartman 
görevlisi, Adıyaman doğumlu). 
Geçen gün benim oğlumun öğretmeni dedi ki burada fazla. On tane Suriyeli var, 
neymiş benim oğlumu öbür tarafa alacakmış. Ben karşı durdum, çıkarttırmadım 
çocuğumu. (Kadın, 41, ev hanımı, Antep doğumlu). 

  
 Suriyeli çocukların okula devam etmelerinin önündeki en büyük sorunlardan biri Türkçe 

bilmemeleridir. Suriyeli aileler ise, çocuklarının dil probleminin bir an önce çözülmesi için 

çocuklarını özellikle Türk okullarına yazdırdıklarını ifade etmiştir. Suriye’de savaşın devam 
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etmesi halinde Türkiye’de kalmayı tercih eden ailelerin çocuklarının Türkçe öğrenmesine daha 

çok özen gösterdikleri söylenebilir.  

 
Okullarda olumsuz yaklaşım vardır. Mesela kızım okula ilk girdiğinde Suriyeliler hiç 
kaynaşmadı diğer öğrencilerle. Bir de okula ilk gittiğinde dil bilmiyordu, öğrendiği 
zaman da arkadaşları ailesine Suriyeli olduğunu söyleyince onunla dışarı çıkmasına 
izin vermemişler. Ama öğretmeni çok iyiydi. Sadece bir öğretmen vardı, hakaret 
ediyordu. Çocuğum da okulu bıraktı. Ama öğretmeni beni görünce geri dönmesini 
istedi. Büyük olan burada yanımda çalışıyor, küçük olan birinci sınıf, ortanca olan 
beşinci sınıf Türk okulunda. Şimdilik biz burada oturuyoruz ve çocuklarımın yaşadığı 
yerin dilini öğrenmesi lazım. En kolay yolu okul ortamında öğrenmeleri. Bir de ben 
Türkleri çok sevdim, Türk insanlarla çalışmayı daha çok tercih ediyorum. Savaş 
yüzünden Suriyeli halk karmaşık bir hale geldi. Artık birbirimizi tanımıyoruz. Bu 
savaş insanların içlerindeki bilmediğimiz yüzlerini ortaya çıkardı. Bu yüzden burada 
sadece Türklerle muamele ediyorum artık. (Kadın, 40, anaokulu sahibi, Halep). 
Büyük kız kardeşim Suriyeli okuluna gidiyor ama küçük kardeşim Türk okuluna 
gidiyor. Türk okulu seçtik Türkçe öğrenmesi için. Türk arkadaşları kötü 
davranıyormuş okulda ve Suriyelileri rahatsız ediyorlarmış. Kardeşim yoktu 
aralarında ama Suriyeli arkadaşlarından duymuş. Ama kardeşimin Türk arkadaşları 
çok var. (Kadın, 26, öğretmen, Humus). 
Benim büyüğüm Türk okuluna gidiyor. Sorun yaşamak yok da, çocuk yaşı küçük 
olduğu için, bir de iki dilli öğrendiği için. Biz Türkmen olduğumuz için zaten annesini 
görüyor Türk dilini konuşuyor, babası da aynı. Önceden Suriye’de Arap dili 
öğretiyorsun çocuğuna, Türk dili yoktur. Oğlum Türkçe konuş diyorum, konuşuyor 
ama yine Arap diline dönüyor. Şu an zorluk yok maşallah. Şu an keyifli görüyorum 
kendisini. (Erkek, 43, taksi şoförü, Lazkiye).  
Torunlarım okula gidiyor. Gittikleri okulda Arapça da öğreniyorlar, Türkçe de. 
Önümüzdeki yıl da inşallah çocuklarımızı Türk okullarına yazdıracağız. (Kadın, 69, 
ev hanımı, Kobani). 
 

 Suriyeli çocukların devlet okullarında karşılarına çıkan zorluklardan biri de, müfredatı 

takip etmekte zorlanmalarından kaynaklanmaktadır. Suriyeli çocukların önüne çıkan en büyük 

sorunlardan bir diğeri ise, dersleri takip edebilecekleri Türkçe yeterliliğe sahip olmamalarıdır.  

 
Erkek kardeşim okula gidince ilk gün onun hocaları dedi ki ‘siz artık bizim 
çocuklarımız gibisiniz. Hiç öyle ayrımcılık hissetmeyin burada, kendi ülkeniz gibi 
hissedin’. Kardeşim de böyle söyleyince öğretmeni, çok sevindi. Sadece dil konusu 
sorun oluyor ama yavaş yavaş bilir bence. Bu Türk okulda ilk yılı, çok zorlanıyor. Ben 
Suriye’ye gideceğim, orada devam edeceğim diyor babama. Burada kalmak 
istemiyor, çok ağlıyor, depresyona girdi. Şimdi o ortaokul son sınıf, sonra liseye 
gidecekmiş. Bizde öyle bir durum yok. Onun yaşındaki çocuklarla aynı durumda 
olmayacak. O yüzden birkaç sınav yapması gerekiyor. Bu yüzden zorlanıyor. İşte 
başka dil, başka bir ortam. Onun yanında olan insanlar nasıl diyeyim, sağlam bir 
insan değil. Mesela bıçakla falan okula gidiyorlar. Onların soyadını söyleyince babam 
dedi ki, evet bu aileler böyle. Yani onun sorunu dilde değil, arkadaşlarıyla, 
Suriyelilerde. İnsanlar çok farklı yerlerden geliyorlar, ondan işte sorun bu. (Kadın, 
19, üniversite öğrencisi, Halep). 
 

 Suriyeli öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Geçici Eğitim 

Merkezleri kurulmuştur. ‘Suriye’ye kısa zamanda geri dönüş ve geçicilik’ üzerine 
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yapılandırılan bu merkezlerde ‘gözden geçirilmiş’ Suriye müfredatı esas alınarak Arapça 

eğitim verilmektedir. Savaşın kısa sürede sonlanmayacağının anlaşılmasıyla 2016-2017 

eğitim dönemi itibariyle Geçici Eğitim Merkezlerinin üç yıl içerisinde kapatılması 

planlanmış ve Suriyeli öğrencilerin Türk eğitim sistemine dâhil edilmeleri amacıyla okul 

öncesi, 1, 5 ve 9. sınıf öğrencilerinin resmi okullara kayıtlarının zorunlu olması 

kararlaştırılmıştır (T.C. Kamu Denetçiliği Kurumu,2018:136). Suriyeli öğrencilerin eğitim 

gördükleri Geçici Eğitim Merkezleri’nin kapatılma kararından haberdar olmayan yerli 

halktan bazı katılımcılar, bu eğitim merkezlerinin varlığını, Suriyelileri kendi içlerine 

kapalı bir topluluk olarak algılamalarına sebep olarak görebilmektedir.  

 
Oğlum Türk okuluna gidiyor. Suriyeli okul yasak oldu, birinci sınıf almıyor. Müdürü 
tanıyorum, adam yardımcı oldu. Kardeşimin oğlunu yazdırmışlar bir okula. Dört, beş 
ay sonra ‘senin oğlanı istemiyorum, senin oğlun kavga ediyor’ demiş. Tamam demiş, 
almış çocuğu okuldan. Aynı müdür başka bir Suriyeli arkadaşımın oğluna da aynısını 
yapmış. Hoca zaten derse almıyormuş. Çocuk diyor, ‘ne zaman ders olsa, hoca dışarı 
gönderiyor beni’. Hocaya gittik beraber. Dedi ‘bunlar zaten anlamıyor’. Zaten sen 
dışarda bırakıyorsun, bunlar tabi anlamaz. Oğlum ne zaman gitti bir kelime 
bilmiyordu. Yazmada sen ne istiyorsun, yazıyor. Daha konuşmuyor tam olarak ama 
anlıyor. Ama hocası iyi. (Erkek, 36, elektrik teknisyeni, Halep). 
Zaten o kadar özel insanlar ki bizimle aynı hastaneyi, aynı okulu, aynı sağlık ocağını 
kullanmıyorlar. Onlara özel binalar yapıldığı için çok fazla bizim çocuklarımızın içine 
karışmıyorlar. Bende yeğen çok, hiçbirinin sınıfında bir Suriyeli duymadım şimdiye 
kadar. Ya bizi beğenmiyorlar. Beğenmedikleri için de sığındıkları hükümetten her 
şeyin özelini istiyorlar. Mersin’de tam olarak nerede bilmiyorum ama onlara özel bir 
sokak yapılmış. Dışlanmalarına gerek kalmıyor. Hani o kadar mağdur değiller. 
(Kadın, 26, eczane teknisyeni, Siirt doğumlu).  
Çok güzel okullara kaydettiriliyor. Arabaları var, servisleri var, gelip kapıdan 
topluyor. Öğretmenler de o servisle gidip geliyor. Gördüklerimi söylüyorum. 
Suriyeliler sadece Suriye okuluna gidiyor, Türk çocuk yok orada. (Kadın, 60, ev 
hanımı, Adana doğumlu). 
Çocuklar biraz daha rahat öğreniyor Türkçeyi. Okullarda Suriyeli çocuk okuma 
durumu nedir hiç bilmiyorum. O okullar ücretli midir hiç bilmiyorum ama eğer 
ücretliyse evet çok büyük sıkıntı yaşıyor olabilirler. Okullarda ayrımcılık var mıdır hiç 
bilmiyorum ama elbette ki oluyordur. Çocuklar daha saf, akıllarına geleni 
düşünmeden söyleyebiliyorlar. Çocuk da Suriyeli olduğu için daha çabuk travmaya 
maruz kalabiliyor. (Erkek, 26, doktor, Adana doğumlu). 
Onların zaten kendi okulları var, özel servisleri var. Devlet ödüyor sırtımızdan sağ 
olsun. Öğlen yemeklerini de yiyorlar, bizimkiler para bulursa yiyor, bulamazsa bir 
simit yiyor. Üniversitelerde onlar bedava istedikleri üniversite bölümlerine giriyorlar. 
(Kadın, 57, emekli hemşire, Sivas doğumlu). 
Kendi eğitim sistemlerini kuruyorlar. Yabancı devlet teşviki ile üniversitelere falan 
giriyorlar artık. İnsanlar buraya gelirken hayatları boyunca yaşayıp, ömürlerinin 
sonuna kadar yetecek parayla geliyor zaten. Çocuğum okusun, büyük adam olsun 
diye geldiklerini sanmıyorum. Kendilerinin ortak okulları var. Ayrımcılığa uğrarlar 
eğer diğer okullarda okurlarsa, kendi gruplarını kurarlar. Çünkü bizim yaptığımız 
espriyi, mecazı, deyimleri anlamaları öyle bir altı ayda olacak iş değil. Şu anki üç, beş 
yaşındaki Suriyeliler ancak 30-40 yaşına geldikleri zaman bizim konuşmamızı 
anlayabiliyor olacaklar. Dil aynı yerde yaşayan insanları birleştiren en önemli 
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unsurlardan biri. Yanlış anlaşıldığım bir Suriyeli ile aynı ortamda olmak istemem. 
(Erkek, 32, müteahhit, Mersin doğumlu). 
 

 Katılımcının ifadelerine paralel bir şekilde Schütz (1944/2016:46-47), gruplar arası 

ilişkilerde dilin konumuna vurgu yapmaktadır. O’na göre bir dile rahat bir şekilde hâkim olmak 

için o dilde aşk mektupları yazılması, nasıl dua ve beddua edileceğinin bilinmesi, hitap edene ve 

duruma uygun bir tonda nasıl konuşulacağının bilinmesi gerekir. Sadece iç grup üyeleri, 

kullanıma hazır bir ifade şemasına sahiptir ve her zamanki gibi düşünme sisteminin içinde bu 

şemaya hâkimdirler. Kullanımları belirli sosyal gruplarla sınırlı olan deyimler ve jargonlar her 

dilde bulunur ve bunların anlamları bu grubun dışında olanlar tarafından da öğrenilebilir. Fakat 

her sosyal grup yalnızca içine doğulan ortak geçmiş deneyimlere ve bununla bağlantılı 

geleneklere katılanlar için anlaşılır olan kendi özel kodlarına sahiptir.  

Okullarda yaşanan sosyal dışlanmanın yanında Suriyeli çocukların yaşadıkları 

sıkıntılardan bazıları maddi yetersizliklerden kaynaklanmaktadır. Görüşmelerde bazı Suriyeli 

çocukların çalışmak zorunda kalarak, okula gidemedikleri görülmüştür. Milli Eğitim 

Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında Suriyeli çocuklar ücretsiz olarak eğitim almaktadır. Ancak, 

ulaşım ve diğer okul gereçleri için yapılması gereken harcamalar Suriyeli çocukların eğitim 

hayatları önünde engel teşkil etmektedir. Ailenin sosyo-ekonomik durumunun çocuğun eğitim 

hayatında büyük bir etkiye sahip olduğu genel bir kabuldür. Suriyeli çocukların eğitime 

katılımları ile ilgili olarak, görüşmelerde de çocukların çok farklı şartlar altında yaşamlarını 

sürdürdükleri ve eğitim aldıkları görülmüştür. 

 
Türk kreşe kaydettim çünkü olaylar ve savaş uzun olacak biliyordum daha erken 
Türkçe öğrenmelerini istedim. Benim için hiç sorun olmadı çünkü hem çocuklarımın 
Amerikan vatandaşlığı var hem de ikametimiz var. Ama belki kimlik (geçici koruma 
altında) taşıyan insanlar daha çok ayrımcılığa uğruyorlar çünkü bazılarının eksik 
evrakları var. (Erkek, 40, işletmeci, Lazkiye). 
Okuldan para istemişler çocuklardan. Kitap parası, temizlik parası. Çocuklar 
utancından söyleyememiş bizim paramız yok diye. ‘Ben diyemem nene’ diyor. Okula 
gitmedi o gün para isteyecekler diye. Bir şey dedikleri zaman uşaklar 
dayanamıyorlar. (Kadın, 72, ev hanımı, Halep). 
Oğlum ve iki kızım çalışıyor. Kızlarım terzide çalışıyor, oğlum da tahin fabrikasında 
çalışıyor. Kızların birisi 13, birisi 15 yaşında, erkek 19 yaşında. İki küçük çocuğum 
gidiyor Türk Okulu’na. İlk geldiğimizde Suriye okuluna koyduk ama iyi gelmedi. 
Burada oturuyorlar zaten. Türkçe çalışsınlar daha iyi. Öğretmenler çok iyi. Eğer kötü 
bir şey görselerdi gitmezlerdi. (Erkek, 49, çalışmıyor, Halep). 
Bir tane var okul yaşında. Onun babası ölmüş savaşta Suriye’de. Ben aldım iki tane 
çocuğu. Bir de annesi aldım. Ben bakıyorum bunlara. Benim çocuk yanımda çalışıyır. 
Gördüler, bunu okula getir dediler. Götürdüm, hiçbir şey istemediler. Suriyeli okul. 
Taşındım. E nere götürecem? Uzak. (Erkek, 27, kâğıt toplayıcısı, Halep). 
 

 Yerli halktan katılımcılardan bazıları, Suriyelilerin Türkiye’de birtakım ayrıcalıklara 

sahip oldukları şeklindeki rahatsızlıklarını sıklıkla dile getirmişlerdir. Yerli halkın, Suriyelilerin 

92 



Bilge Deniz Çatak, Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

sahip olduklarını düşündükleri ve gündemi en çok meşgul eden bir konu da Suriyelilerin 

sınavsız olarak üniversitelere giriş yaptıkları yönündeki düşüncelerdir.  

 
Diğer arkadaşlar kendi aralarında konuşuyorlardı, sınavsız giriş olduğunu da 
söylüyorlardı. Ben onu sormuştum gelirken nasıl bir sınav sistemiyle geliyorsunuz 
diye. Türkçe, Matematik sınavlarıyla geliyoruz, yabancı kontenjanı ile dedi. Doğruysa, 
bilmiyorum. Gerçi yanlış bir şey söyleyeceklerini düşünmüyorum. Hocalar yardımcı 
olmaya çalışıyorlar Türkçe konusunda. Kurduğum arkadaşlıklarda ailelerine de 
bakarım. Bir Suriyeliye güvenebilirim belki ama ailesine çok da güvenim olmaz. 
(Kadın, 19, üniversite öğrencisi, Mersin doğumlu). 
 
Mülteci çocukların birçoğu için okul ve diğer eğitim kurumları, karşı karşıya kalınan yeni 

kültürel ortamın tanınması ve bu kültüre ait diğer insanlarla etkileşime girilmesi hususunda 

önemli mekânlardan biridir. Bu sebeple, göçmen çocukların ev sahibi ülkeyle tanışmaları ve 

yeni kültüre alışmaları noktasında okullarda uyum çalışmaları, temel bir görev ve önemli bir 

çıktı olarak ele alınmalıdır (Vedder&Horenczyk,2006:419).  Çocukların sosyalleşme sürecinde 

önemli bir rol oynayan eğitim, savaş yüzünden kesintiye uğrar ve ev sahibi ülkede yeniden 

okula başlanana kadar askıya alınabilir. Mülteci çocuklar, ülkelerinden ayrılmanın sonucu olan 

travmaları, yeni bir kültürle karşılaşmanın getirdiği uyum sorunlarını ve yeni bir dil öğrenme 

gibi yeni görevleri deneyimlerler. Hamilton (2004:83) mülteci çocukların göç ederken 

yaşadıkları, mülteci olarak deneyimledikleri ve ebeveynlerin desteği gibi unsurların okul 

yaşamında etkili olduğunu savunmaktadır. Suriye’de yaşanan savaşın uzun yıllardır devam 

etmesi ve çözüm umutlarının zayıflaması ile birlikte Türkiye’de yaşayan Suriyeli çocukların 

eğitim sorunları da ön plana çıkmaya başlamıştır.  

5.4.5.  Alışveriş Pratikleri Üzerinden Kurulan İlişkiler 

 Aynı caddeleri, aynı otobüsleri paylaşan yerli halk ve Suriyelilerin gündelik yaşam içinde 

karşılaştıkları temas noktalarından birisi de alışveriş yaptıkları yerlerdir. Castles ve Miller 

(2003/2008:268), bazı göçmenlerin zamanla serbest çalışmaya başladıklarını ve küçük 

işletmeler açtıklarını dile getirmektedir. Bu duruma benzer olarak birçok Suriyeli Mersin’de, 

Suriye mutfağına yönelik restoranlar, aktarlar ve bakkallar açmıştır. Görüşmeler esnasında 

yapılan gözlemler ve katılımcıların ifadeleri doğrultusunda, Suriyeli esnaflardan zaman zaman 

yerli halkın da alışveriş yaptıkları görülmüştür. Yerli halktan katılımcılardan bazılarına göre 

Suriyeliler, ‘kendi vatandaşları kazansın’ diye Suriyeli esnaflardan alışveriş yapmaktadır. 

Suriyeli esnafların Suriye’den getirdikleri malları Türkiye’de çok uygun fiyata verdikleri ve 

Türkiyeli esnafın işini zorlaştırdıkları yönündeki düşünceler de mevcuttur. Yerli halktan 

katılımcılardan bazılarına göre dükkân açan Suriyeliler, vergi vermedikleri ve birçok masraftan 

muaf oldukları için Türkiyeli esnaf karşısında avantajlı konumda bulunmaktadır. Yerli halka 
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göre Suriyeli esnaflarla rekabete giremeyen Türkiyeli esnaf da iş yerlerini kapatmak zorunda 

kalmaktadır.  

 
Mahalle bakkallarının işini bitirdiler. Türk esnaftan alışveriş yapmazlar. Çok 
milliyetçiler, çok tutucular. Kendi Suriyeli vatandaşlarından mesela tabelada 
görüyor, gidiyor orada alışveriş yapıyor. Bir de ucuz veriyorlar. Çünkü getirdiği 
mallar Suriye’den geliyor. Toptancıları var, o da Suriyeli. Her zaman şunun 
yanındayım, yerli malı kullanmalı. Esnafın bile yerlisini kullanmalı. Limonluk 
Mahallesi’nde Suriyeli birisi 150 mi, 160 mı kilo altın ile gelmiş, bir kuyumcuya ortak 
olmuş. Ev almış, evin her odasını klima ile döşemiş. (Erkek, 62, muhasebeci, Mersin 
doğumlu). 
Onlar kendi tanıdıklarından alışveriş yapıyorlar. Paralarını kendi aralarında 
döndürmeyi seviyorlar. O yüzden bir ayrımcılık olduğunu düşünmüyorum. Bir 
marketçi neden ürününü satmasın ki? Sonuçta para kazanacak. (Erkek, 26, doktor, 
Adana doğumlu). 
Ucuz ucuz da veriyorlar her şeyi. Bakkallar, marketler de iflas etti. Türkler bile 
onlara gidiyorlar. Ben bile bazen daha ucuz diye mecbur gidip Suriyeliden alıyorum. 
Yine biz yediyoruz onlara. Çok indirim yaptırıyorlar. ‘Suriye’den geldim, bana yazıktı’ 
deyip bir şekilde kandırıyorlar. Onlar da yazıktır, yardım olsun diye yapıyorlar. Ama 
bize indirim yapmıyorlar. (Kadın, 40, kadın kuaförü, Mersin doğumlu). 
Burada terziyim, diktiklerim buradaki çoğundan daha iyidir. Kimileri, ‘yazıktır sana, 
biz o yüzden sana geliyoruz’ diyorlar. Bana yazık değil. Benim dikişim iyi olmadığı 
zaman bana gelmeyeceksin. Doğru söylesin, desin ki ya senin dikişin güzel, ya bana 
yakınsın, ya ucuz yapıyorsun desin. Ben onlara dikiş yapıyorum, onlar da bana para 
veriyor. Biliyorum ben Suriyeliyim. Suriyeli olduğum için 5-10 lira aza yapıyorum. 
Zaten Suriyeli olduğumun farkını veriyorum. (Kadın, 50, terzi, Kobani).  
 

 Suriyeli katılımcılar ise yerli halk ile kurdukları alışveriş ilişkisi ile ilgili olarak, Türkiyeli 

esnafların çoğu tarafından para kaynağı olarak görüldüklerini dile getirmiştir. Suriyeli 

katılımcılara en çok nerelerden alışveriş yaptıkları sorulduğunda, büyük çoğunluğu ‘nerede 

ucuzsa, oradan alıyoruz’ cevabını vermiştir. Ülkelerindeki savaşın uzaması gibi sebeplerle 

Türkiye’de kalışları da uzayan Suriyeliler, birikimlerin de azalması ile birlikte alışveriş yaparken 

en ucuzu seçmek zorunda kaldıklarını ifade etmiştir. Suriyeli katılımcılar, alışveriş için 

genellikle pazarları ve uygun fiyata alışveriş yapacakları marketleri tercih ettiğini dile 

getirmiştir. Alışveriş pratikleri açısından Suriyeli katılımcılar, Suriyeli ya da Türkiyeli diye bir 

ayrıma gitmediklerini belirtmiştir.   

 
Çoğunlukla pazarlardan, süper marketlerden ve mall’lerden alış veriş yapıyoruz. 
Giyim için de Forum’dan alıyoruz, çarşıdan alıyoruz. Severler Suriyelileri esnaflar. 
Çünkü Suriyeliler çok cömert, harcıyorlar. Bu kavga oldu Kürtlerde, Yenipazar’da. Siz 
vurdunuz Suriyeliler, evlerini kapattınız, kaçtılar sizden. Yarın bu pazarlar kim satın 
alacak sizden? Şimdi bak pazar sebzeler kalıyor, az alıyor Türkler. Yani Allah’a şükür 
para alıyoruz, harcatıyoruz. Ama Türkler ne yapıyor? Bankaya. Ev üç, ev dört. 
(Erkek, 71, diş hekimi, Halep). 
Gıda alışverişini, kiramızdan kısarak ayarlıyoruz. Parasını verdikten sonra hepsi 
aynı. Hangisi ucuzsa oradan alıyoruz. (Kadın, 69, ev hanımı, Kobani). 
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Türk markete de gidiyoruz, Suriyeli markete de. Bazı şeyler var Suriye’den önceden 
biz onları severiz yani Suriye malıdır. Yani biz Türk markete girsek bile sanki bizim 
dükkânlar, sanki tanıdığımız, sanki bildiğimiz. (Erkek, 43, taksi şoförü, Lazkiye).  
Yakında bir Türk market var oradan alıyoruz, bir de BİM’den. Kıyafetleri de Suriye 
mağazalarından, bazen Türk mağazalarından. (Erkek, 49, çalışmıyor, Halep). 
Bakkaldan alıyoruz. Bugün mesela çalıştım, plastik yemek masası sattım. Bizim 
ekmek, Suriye marketten alıyoruz. (Erkek, 27, kâğıt toplayıcısı, Halep). 
 

 Yerli halkın Suriyelilerden söz ederken en sık kullandıkları ifadelerden biri ‘zengini de 

var, fakiri de’ cümlesidir. Suriyelilerin ülkelerinde yaşanan savaş yüzünden Türkiye’de mülteci 

olmaları, yerli halktan bazılarının Suriyelilerle alışveriş merkezlerindeki karşılaşmalarını 

anlamlandırmalarını zorlaştırarak, ‘biz alamazken, onlar çokça alıyor’ şeklinde sitem etmelerine 

sebep olmaktadır.  

 
Gayet güzel alışveriş yapıp çıkıyorlar. Ayakkabı mağazasında da gördük. Biz bir tane 
alırken, onların koli koli gidiyor kasaya. Çok varlıklı hep. Kimileri fakir bak ama 
kimileri süper zengin. Nereden geliyor o kadar para bilmiyorum. Çok altınları var 
mesela. Ambulans gelmişti, gitmiştim hani ne oldu diyerekten. Kadının boynundaki 
altınları gördüm, nevrim döndü zaten. Bizde öyle altın olmadığı için. (Kadın, 35, ev 
hanımı, Mersin doğumlu). 
Valla biz giysi almıyoruz, komşuların verdiklerini giyiyoruz. (Kadın, 30, ev hanımı, 
Kobani). 
Büyük alışveriş merkezlerinde yaparlar. Ben de soruyorum niye küçük yerlerden 
yapmıyorsunuz? Diyor, küçük yerlerin fiyatı belli değil ama orada sabit. (Erkek, 55, 
Suriyelilere hizmet veren özel bir poliklinikte yönetici, Urfa doğumlu). 
Çok seviyorlar pazarlık yapmayı. Alışveriş yaparken ayrımcılığın söz konusu 
olduğuna inanmıyorum. (Erkek, 32, müteahhit, Mersin doğumlu). 
BİM’den alıyoruz çoğunlukla, bir de ŞOK’a gidiyoruz. Türkçe konuşuyorum ama o 
biliyor ben Suriyeliyim. O’na ben diyemem ki Suriyeliyim diye bana şunca ver. 
Parama göre alırım ama ona yalvaramam. Namusun kıymatlı. Ama bazısı yapıyor. 
Savaştan gelmiş olsam da parama göre alırım. Esnaflar da Türk’e nasıl satıyorsa, 
Suriyeliye öyle satıyorlar. Kötü davranan görmedim. Mesela şurada bir dükkân var, 
çok iyiler. Eşim bazen maaşı almayı, derim birkaç gün sabredersen eşim maaşı alınca 
vereyim. Tamam, abla der, sorun yoktur bir hafta, iki hafta, istediğin şeyi gel, al 
derler. (Kadın, 25, ev hanımı, Lazkiye). 
Bizim halkımız nasıl üniversiteler yaygınlaştığında öğrencileri para olarak 
görüyorsa, Suriyelileri de para olarak görüyor. Bize yaptığı indirimi ona yapmaz. 
Bize yaptığı güler yüzü ona yapmaz. Bence Suriyelilerin Türkiye’de yaşamaları kendi 
açılarından da sıkıntı. Pazarlık yapabilecek bir iletişim seviyesine geldiklerini de 
düşünmüyorum. (Erkek, 27, polis, Karabük doğumlu). 
Benim kuaförüme gelen Türkler var. Komşular Türk, Iraklı, Suriyeli hem komşu, hem 
müşteri. Bir yere gittim fiyat verdi, bir arkadaş gitti aynı parça, başka fiyat verdi. Ben 
de gittim bir yere Suriyeli, benim arkadaş bir manto beğendi, o sordu yüz elli demiş, 
ben gittim yetmiş beş dedi. ‘Türkler zengin dedi’. Yiyecek malzemelerimizi bazen 
BİM’den, 101’den, Suriyelilerden alıyoruz. Kıyafet almıyoruz. (Kadın, 25, kadın 
kuaförü, Halep). 
Forum’dan bazen, çarşıdan bazen, fark etmez. Hatta pazardan. Bir kere Forum’da bir 
kadın bize sordu ki ‘siz neden başörtüsü koyuyorsunuz?’. Ben de o zamanlar oje 
koymuştum. Bana dedi ki ‘madem sen başörtüsü koyuyorsun, neden oje koyuyorsun?’. 
Yani bize bakınca sanki saçma bir hayat yaşıyoruz, sadece para ödüyoruz diye 
düşünüyorlar. (Kadın, 19, üniversite öğrencisi, Halep). 
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 Suriyeliler ile yerli halkın alışveriş üzerinden kurduğu ilişkilerde her iki tarafın da 

birbirleriyle ilgili rahatsızlık duydukları alanlar olduğu söylenebilir. Yerli halktan bazı 

katılımcılar, Suriyelilerin milliyetçi bir tavırla ve ‘kendi insanım kazansın’ görüşü ile sadece 

Suriyelilerden alışveriş yaptıklarını öne sürmüştür. Suriyeli esnafların Suriye’den getirdikleri 

ürünleri daha ucuza vermeleri karşısında çoğu zaman yerli halkın da Suriye dükkânlarından 

alışveriş yapmalarının ise yerli esnafın işini zorlaştırdığı vurgulanan konulardan biri olmuştur. 

Suriyeli esnaflar yüzünden birçok yerli esnafın ‘kepenk kapatmak zorunda kaldığı’ gibi 

söylemler gündelik yaşamda da sıklıkla dile getirilmektedir. Suriyelilerin yıllardır Türkiye’de 

yaşamalarına rağmen Türkçe öğrenmeyi reddettikleri yönündeki düşünceler alışveriş 

konusunda da dile getirilmektedir. Suriyelilerin Türkçe öğrenmeleri yönündeki beklentilerini 

dile getiren yerli halktan katılımcılar, Suriyelilerin dile bilmedikleri için alışveriş yaparken 

zorlandıklarını, bu sebeple de pazarlık dahi yapacak kadar iletişim kuramadıklarını öne 

sürmüşlerdir. Yerli halktan bazı katılımcılar ise, Suriyelilerin savaştan gelmelerini kullanarak 

kendilerini acındırdıklarını ve pazarlık yaptıklarını dile getirmektedir. Alışveriş yaparken 

ucuzluk kriterini gözettiğini dile getiren Suriyeli katılımcılar ise, yerli esnaftan bazıları 

tarafından para kaynağı olarak görülmelerinden şikâyet etmektedir. Suriyeli bazı katılımcılar, 

Suriyelilerin yerli halka göre daha fazla para harcadıklarını, ne alırlarsa çokça aldıklarını bu 

sebeple de yerli esnafın da yarar sağladığını dile getirmiştir.  

5.4.6.  Suriyelilere Yapılan Yardımlar 

 Suriyelilerin ülkelerinde yaşanan savaş yüzünden Türkiye’ye gelip hayatlarını devam 

ettirmeye çalışıyor olmaları, yerli halkın Suriyelilere yapılan yardımlar konusundaki 

yaklaşımları üzerinde etkilidir. Yerli halktan katılımcıların bir kısmı ‘ülkelerinde savaş devam 

ediyor onlar dönene kadar ihtiyacı olana yardım etmeliyiz’ derken, diğer kısmı ise ‘bizden kısıp, 

onlara verilmesine razı değilim’ şeklinde cevaplar vermiştir. Yardımlar konusuna farklı yaklaşan 

yerli halktan katılımcılar, önceliğin her zaman Türkiyeliler olması gerektiği konusunda 

ortaklaşmaktadır. Yerli halktan bazı katılımcılar, Türkiyeliler ile Suriyeliler arasında 

karşılaştırma yapmakta ve ‘bizim insanımız açken, Suriyelilere öncelik veriyorlar’ cümlesine 

benzer ifadelerle şikâyetlerini dile getirmektedir.   

 
Kendimi onların yerine koyuyorum, benim de yardıma ihtiyacım olurdu. Yardım tabii 
ki ihtiyacı olabilir ama bizim onlardan daha fazla yardıma ihtiyacı olan 
vatandaşlarımız yok mu? Onları da düşünmek gerekiyor. Toplum Sağlığı Merkezi’ne 
bağlı bir Suriye polikliniği var. Orada muayeneleri yapılıyor, birinci basamak bunlar. 
Aşılama yapılıyor. (Erkek, 26, doktor, Adana doğumlu). 
Bir fakir kesim var, bir de zengin kesim var. Bunlar genelde zengin kesim olarak 
yardım alıyorlar. Çoğunun gerçekten de ekonomik sıkıntı yaşadığını düşünmüyorum. 
Apartman dairelerinde yaşıyorlar. Genelde para yardımı yapılıyor. Gördüğüm 
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kadarıyla iş verelim, şurada çalışsınlar tarzında değil. Mesela Avrupa Birliği’nden şu 
kadar yardım geldi, bunu dağıtacağız. Geliyor beş kişilik aile diyelim, her biri için 150 
lira alıp gidiyorlar. Zaten halktan çok yardım gelmiyor. Bir kere gördüm halkın 
yardım etmek istediğini. Bizim caminin imamı demişti Cuma namazında. 
‘Kullanmadığınız eşyalar falan varsa Suriyeli çok fakir bir aile var, onlara verelim’ 
diye. Orada bile homurdanan insanlar vardı. ‘Biz Suriyelilere niye yardım ediyoruz?’ 
diyenler vardı. Hem de devletin büyük bir meblağ Suriyelilere harcadığını biliyoruz, 
bununla ilgili bir açıklama da var. (Erkek, 27, polis, Karabük doğumlu). 
 

 Gündelik yaşam içinde konu Suriyelilere geldiğinde yerli halkın en çok şikâyet ettiği 

konuların başında yardımlar gelmektedir. Suriyelilere yapılan yardımların neler olduğu, yardım 

miktarları, bu yardımların hangi kuruluşlar tarafından yapıldığı gibi birçok konuda bilgi 

kirliliğinin olduğu söylenebilir. Katılımcıların bir kısmı Suriyelilere yardım ettiğini, yardım 

kampanyalarına katıldığını dile getirirken Suriyelilerin yardım konusunda Türkiyelilerin önüne 

geçmesine rıza göstermeyeceklerini vurgulamaktadır. Yardımların tamamının devlet 

bütçesinden karşılanıyor olduğu söylemine sahip katılımcıların ise, bu konuda daha sert 

cevaplar verdikleri görülmüştür.  

 
Birkaç proje ile ilgili UNICEF’in bir kere 100 lira dağıtıldığını duydum. Dil kursları 
verildiğini duydum. Ama çok yaygın yok. Bundan yararlanan insanlar vardır yoğun 
bir şekilde ama benim etrafımdaki insanlardan hiç yararlananını görmedim. 
Üniversite öğrencilerine devlet aylık herhalde 1200 Lira burs veriyormuş. 
Bilmiyorum Avrupa Birliği mi karşılıyor yoksa Türkiye mi karşılıyor. Bizim 
bütçemizden karşılanıyorsa, bizim vergilerimizden karşılanıyorsa ki bunlar sınavsız 
direk üniversiteye girebiliyor. Yurtta da öncelikleri var diye biliyorum bu duyum 
sadece, tam emin değilim. Bu tabii haksızlık oluyor, bizim vatandaşımız zaten zoru 
zoruna geçiniyor. Bu adamlar burada geçici, inşallah düzelirse kendi vatanlarına 
dönecekler ki dönsünler. Burada bizim imkânlarımız kısıtlı, işsizlik yüksek, 
üniversiteye giremeyen insan çok, yurda giremeyen kızlar çok. Önce biz kendi 
yaramızı kapatalım. Kızını okutamayan adamın vergisi ile sen bunu yapıyorsan o 
haksızlık. Avrupa Birliği’nden alınan parayı dağıtıyorsa, ona diyecek bir şeyimiz yok. 
(Erkek, 36, emlakçı, Hatay doğumlu). 
Onlara kimlik üzerinden ödeme yapıyorsa artık bilmiyorum. Ama şu an benim 
tanıdığım Suriyeliler de ekseriyetle Kürt kısmıdır. Kürt kısmının şu anda bir para 
aldıklarını zannetmiyorum. Kesin, net konuşmayayım şimdi bilmediğim şeye de 
yorum yapmak istemiyorum. (Erkek, 36, hamal, Mardin doğumlu). 
Çok detaylı bilmiyorum ama sanırım çocuklar için eğitim yardımı yapıyorlar. Her 
aileye belki çocuk başına para veriyorlardır. Valiliğin önünde, neredeyse beş bin tane, 
kara peçeli, böyle garip garip insanlar. Bildiğin Suriyeliyi bırak Bedevi gibiler. 
Polisler çevirmiş etrafını. O insanlar nereden geldiler? Ben Suriye’ye gittiğimde de 
öyle insanlar görmedim yani. (Erkek, 32, müteahhit, Mersin doğumlu). 
 
Yerli halktan katılımcıların birçoğunun Suriyelilere yapılan yardımlarla ilgili duyumlar 

üzerinden konuştukları görülmüştür. Yerli halktan bazı katılımcıların yardımlar konusunda 

tahmini cevaplar vermesinin yanında, bazı katılımcılar ise bu konuda kulaktan kulağa dolaşan 

sözler konusuna dikkat çekmiştir. Yardımlar konusunda asılsız haberlerin dolaştığına vurgu 

yapan katılımcılar, bu yardımların gerekliliğini de savunmaktadır.  
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Şu an devlet tarafından yapılan bir yardım yok. Sadece Dünya Bankası’nın 
gönderdiği. Çünkü ben sosyal yardımlaşmadayım. Biz Yenişehir Kaymakamlığı olarak 
dilenciler için bir proje ürettik. Çocukları okula kazandıralım diye ailelerine gittik. 
170 TL para verdik, bir iki ay. Osmaniye’de bizim Türkler dileniyor ama Suriyeli 
kıyafetiyle. Kaymakam beyle, emniyetle yakaladık. Artık Suriyelileri istismar 
ediyorlar. Yani şimdi aç insan, Suriyeli ne yapsın? Yer bilmez, yurt bilmez, iki gün 
çalışmasa aç kalır. Bir de çalışıyor, çok zaman ücreti ödemiyorlar. Türk halkı bunu iyi 
bilsin, Suriyeliler maaş almıyor. Suriyeliler para almıyor. Halkımız yok emekliyim, 
maaşımdan kesiyor Suriyelilere veriyor, niye bize vermiyor? Böyle kulaktan dolma 
şeylere de inanmasınlar. İşin içindeyim, ben de emekliyim. Benden devlet bir lira 
kesse Suriyeliye verse, benim de zoruma gider. (Erkek, 55, Suriyelilere hizmet veren 
özel bir poliklinikte yönetici, Urfa doğumlu). 
Peygamberimizin de dediği gibi veren el, alan elden üstündür. Devletin yaptığını da 
destekliyoruz, vatandaşın yaptığını da destekliyoruz. Bunlar 200 TL gibi bir şey 
alıyor. Dünya bankasından gelen para ile market alışverişleri için Ziraat 
Bankası’ndan, Halk Bankası’ndan kartları var. ‘Kiralarını veriyorlar, maaş veriyorlar, 
oy için yapıyorlar’. Yani kara propaganda had safhada. Arap, Kürt olması önemli 
değil, önemli olan Müslüman olması. Yardım konusunda başka dinden birine de 
gereken yardımı gösteririz ama öncelik din kardeşimiz tabii. (Erkek, 47, imam, 
Kayseri doğumlu). 
Bunlar burada yaşadıkları sürece, işsiz güçsüz oldukları sürece bu desteğin devam 
etmesi lazım. Bu insanların kendi ülkelerine gitme şartları oluşmadığı sürece siz 
bunları yapmak zorundasınız. Hırsızlıkların artmaması, kadın ticaretinin olmaması 
için devletin bu konuda gerekli desteği vermesinden yanayım. (Erkek, 72, Cem 
evinde dede, Bingöl doğumlu). 

 
 Suriyelilerin savaştan kaçarak ülkelerinden ayrılmaları ve Türkiye’ye sığınmaları 

düşüncesine paralel olarak merhamet vurgusu yapan katılımcılar, bazı Suriyelilerin yardıma 

muhtaç olduklarını dile getirmiştir. Diğer katılımcılar ise, Suriyelilerin bu yardımları hak 

etmedikleri düşüncesine sahiptir. Yerli halktan bazı katılımcılar, yardımlara Suriyelilerden daha 

fazla ihtiyaç duyan Türkiyeliler varken, Suriyelilere yardım yapılmasına karşı olduklarını dile 

getirmişlerdir.  

 
İstesek de istemesek de her ay elektrik faturasından bile bir takım kesinti oluyor 
Suriyeli vatandaşlarımıza yardım diye. Çalıştığım iş yerinin karşısında Toptancılar 
Sitesi var. Cuma günü erzak yardımında bulunuyorlar ki bol bol bulunuluyor. 
Ramazan ayında çok farklı vakıflardan Ramazan kolisi gördüm. Küçük küçük koliler 
ama onlarda bir aileye bir ay yetecek kadar çok erzak dağıtılıyor. Çocuklarına kadar 
düşünülüyor. Bunların çok gereksiz olduğunu düşünüyorum. Mahallemizde eczane 
var. Reçetelerini götürüyorlar, ücretsiz alıyorlar. Biz eczane olarak böyle bir şeye 
girmedik. Ücretli gelip ilaç almak isteyenlere veriyoruz. Kendi ülkemizde yıl olmuş 
2017 ve aç kalıp sokakta yatan insanlar varken, Suriyelilere bu kadar yardım 
edilmesi çok mantıklı değil. (Kadın, 26, eczane teknisyeni, Siirt doğumlu).  
Antep’te benim arkadaşım sosyal yardımlaşmada çalışıyor. Suriyelilere yardım 
amaçlı gidiyorlar. Suriyeli avratlar ne istiyorlar biliyor musun? Makyaj takımı. 
Acından ölüyorsun, yerinden yurdundan olmuşsun, sen makyaj takımını ne yapacan? 
Çoğu fakirin yardımını kesip Suriyelilere verdiler. Suriyeliler adam başı 850 milyon 
aylık alıyorlar. (Kadın, 41, ev hanımı, Antep doğumlu). 
Kira yardımı yapılıyor. Sağlık giderleri yapılıyor. Elektrik, su. Dükkân falan 
açıyorlarsa vergi ödemiyorlar. Niye Suriyelilere yapılıyor? Bana %3 verilirken 
emekliyim, ona tık veriyor parayı. (Kadın, 57, emekli hemşire, Sivas doğumlu). 
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Bizden kısıp onlara veriyorlarsa kabul etmiyorum. Zaten öyle de yapıyorlar. Bize de 
yardım etsinler. İsteyemiyoruz, mağduruz ama utanıyoruz. Dükkânım yandı, 
sigortası yoktu. İtfaiyeden kâğıt alacağız, eşimden 100 TL para istemiş. Mağdurum ki 
oraya geliyorum. Giderlerini falan hep ben karşıladım, hiçbirini devlet karşılamadı. 
Niye? Sigortası yok diye. Ama onlar gitmiş olsaydı, Suriyeli gelmiş gariban diye 
yapacaklar. (Kadın, 40, kadın kuaförü, Mersin doğumlu). 
Suriyelilere çok yardım yapılıyor. Dünya üzerindeki hiçbir ülkenin bu kadar mülteciyi 
kaldırabilme ekonomisi yoktur. Türkiye büyük bir fedakârlık yapmıştır. Bunu 
Türkiye’nin ulvi bir devlet olma anlayışına bağlıyorum. Sırf hükümet ile alakalı değil, 
biz millet olarak böyleyiz. Hastanelere ücret ödemezler, ilaçta katkı payı vermezler, 
elektrik, su dönem dönem onlara ücretsiz. Suriyelilerin üniversiteye sınavsız girmesi 
bir yardımdır. Onlara özel okullar açılması bir yardımdır. Kalifiye eleman adı altında 
vatandaşlığa alınmaları büyük bir yardımdır. (Erkek, 50, emekli, Tunceli doğumlu). 
 
Yerli halktan katılımcılara Suriyelilere yapılan yardımlar ile ilgili düşüncelerinin yanında 

kendilerinin Suriyeli birine yardımda bulunup bulunmadığı sorulmuştur. Yerli halktan 

katılımcıların büyük bir kısmı Suriyelilere nakit, ev eşyası, giyecek, gıda ve yakacak olmak üzere 

birçok yardımda bulunduğunu ifade etmiştir. Arapça bilen yerli halktan katılımcılar, özellikle 

hastanelerde ve diğer kurumlarda işlemlerin gerçekleştirilmesi için tercümanlık yaparak 

yardım ettiklerini de dile getirmişlerdir. Yerli halktan katılımcıların bir kısmı, ‘sonuçta insanlar, 

yardıma muhtaç olan sadece Suriyeli değil Türkiyeli birine de yardım ederim’ diye ifade 

ederken, bir kısmı da yaptıkları yardımlardan pişman olduklarını ifade etmişlerdir. Yardım 

yaptığı için pişman olduğunu belirten katılımcılar, bu durumu ‘onlar iyilikten anlamıyor’, 

‘nankörler’ ya da ‘şu an bizden daha iyi durumdalar’ şeklindeki cümlelerle 

gerekçelendirmektedir.  

 
Pozcu’da yürüyorduk, orada küçük bir kız çocuğu ayaklarında ayakkabı yok. Kızım 
da küçük ya, gülümsediler birbirlerine. ‘Anne para ver de vereyim’ dedi kızım. 
Çocuğun annesi, ‘ceket yok mu? Versen çocuğa versek ‘dedi. Böyle kaldırdı çocuğun 
üstünü, çırılçıplak, atlet yok. O kadar üzüldüm ki. Koşarak gittik, bir ceket aldım. 
Getirdim, gitmişler. Ertesi gün yine gittik, bulamadık. Ceket hala elimizde. O kadar 
zenginleri var, hiç mi görmüyor ihtiyacı olanları? Suriyelileri kendilerine çıkarcı, 
kendini düşünen gibi hissettim. (Kadın, 42, temizlik görevlisi, Mersin doğumlu). 
Bir arkadaşım bir aileden bahsetti, iki gözlü bir evde oturuyorlar dedi. Tamam 
dedim, ne lazım? Odun sobası dedi. İşte odun sobasını, evde hanımın ne kadar 
kullanmadığı battaniye varsa eski olmamak koşuluyla, bir de bütçemiz oranında da 
bakliyat paketi yaptırdım. Sonuçta insanlar. Bizim aşımız kaynıyorsa, yanı 
başımızdaki aç yatıyorsa bizim vicdanımız buna el vermez. Çünkü toplum olarak biz 
bu kültürü almış insanlarız. (Erkek, 50, emekli, Tunceli doğumlu). 
Kıyafet olarak verdim. Ayrıca parasal destek bir sefer vermeye çalıştım. Cemevi 
olarak giyim yardımı yapıldı. Toplanan kıyafetler belediyelere veriliyor, 
belediyelerden de onlara destek veriliyor. (Erkek, 72, Cem evinde dede, Bingöl 
doğumlu). 
Ramazan aylarında sadece Suriyeliler değil mahallemizin fakirine yardım yapıyoruz. 
Bizim paramız yok cami olarak ama vatandaşı o kişilerle buluşturuyoruz. Yerli olsun, 
yabancı olsun fark etmez. (Erkek, 47, imam, Kayseri doğumlu). 
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AYAŞ’ta şu an 24 aileye bedava 3,5 yıldır barınma. Bir yerimiz daha var. Sahipsiz, 
kimsesizlere hem orada yemek veriliyor üç öğün hem barınma yerleri var. (Erkek, 55, 
Suriyelilere hizmet veren özel bir poliklinikte yönetici, Urfa doğumlu). 
Bir tane ayağı sakat olan biri var, o da devletten yardım alamadığını söylüyor. Aylık 
100 lira mı ne alıyormuş sadece. Bazen kirasını ödeyemiyor, iki ayını ben ödedim. Çok 
da şey yapmak istemiyorum çünkü o kadar çok ki onun gibi örnekler. Yani hangi 
birine vereceksin? Hala talepkâr, yani biraz gevşetsem ipin ucunu daha çok şey 
isteyecek. Bayramlarda zekâtları oraya yönlendiriyorum. Bir bayan vardı, onun 
kirasını yaklaşık on dört ay ben ödedim. Üç çocuğu vardı, kocası ölmüş orada. Benim 
yanımda çalışanımdı, maaşını biraz düşük veriyordum geçineceği kadar. Ama 
kirasını ödüyordum, elektriğini, suyunu ödüyordum. O da elemanım olduğu için 
yapıyordum. Bir de maddi olarak değil de, hani karakolluk oluyorlar mesela. Gece 
çağırıyorlar, gidiyorum, tercümanlık yapıyorum. Hastaneye gidiyorum, yardım 
ediyorum. (Erkek, 36, emlakçı, Hatay doğumlu). 
Erzak alışverişi bile yaptığımız zaman aman bu fazladır, bunu verelim. Baya baya 
yardımlarımız oldu. Koruma altına aldığımız aileler bile oldu. Eczaneye giderken 
bütün kış çantama yedek çoraplar koyuyordum. Gördüğüm çocuğun ayağına çorap 
geçiriyordum. Ben eczanedeyim, klimanın altında çalışmama rağmen üşüyorum. O 
çocuk buz gibi havada dışarıdaydı, gerçekten çok üzülüyordum. Hatta şunu bile 
diyordum: Allah’ım verme şunlara çocuk, çok perişan büyüyorlar. Suriyeliler 
geldikten sonra benim gebelik satışlarım dörde katlandı. Bana tüp bebek tedavisi 
gören Suriyeli reçeteler geliyor. Çok şaşırıyorum. Yani sığıntı olarak bir ülkeye 
gidiyorsun, çocuğunun olmaması senin için avantajdır. Çünkü ne olacağın belli değil. 
(Kadın, 26, eczane teknisyeni, Siirt doğumlu).  
Valla elimizden geldiğince yardım ettik. Hiçbir şey yapmadıysam bir yastığı olmuyor, 
bir yatacak yorganı olmuyor. Yorgan verdik, kilim verdik, baktık kuru yerde 
yatıyorlar. Mecbur acıyor insan, veriyor. Sen rahat uyurken, o öyle uyumasın diyoruz. 
Eskileri, yenileri, dar ve bol gelenleri hepsini veriyorum alttaki Suriyeliye. Ama 
yarasa. Kız kardeşim kıyafet vermiş, sen içinden güzelleri seç, getir geri kalanları kız 
kardeşimin kapısına bırak. Kötüyü de beğenmiyorlar. Kız kardeşim de, ‘onu çöpe 
atsaydım en azından gerçek bir gariban birisi alırdı’ diyor. Ayıp, işte ayıbı da 
bilmiyorlar. ‘Ondan sonra gittim çöpe attım ne bulduysam, vermedim’ diyor 
kardeşim. (Kadın, 40, kadın kuaförü, Mersin doğumlu). 
Ya ettik, biz de ettik mesela ediyoruz da ama nankör oldukları için ben artık 
merhamet başka dursun. Valla yardım topladım. Karşı komşunun perdelerini falan 
ben verdim.  Kullanmadığım battaniyelerim vardı. Sonra aldılar tabi şimdi durumları 
çok iyi. Bizden de iyi. Biz mesela deterjanın en ucuzu nerede arayıp bulurken, onlar 
Ariel Matik kullanıyor. Beşi bir yerdeyi de takmış şimdi nargile içmeye gidiyor. Biz 
hazır su içmiyoruz, onlar hazır su içiyorlar. Bizden iyi demek ki durumları, hazır su 
içebiliyorlar. (Kadın, 35, ev hanımı, Mersin doğumlu). 
Hastayız dediler, biz de yiyecek falan topladık. Kapıyı bir açtık ki, Allah’ım bir 
giyinmişler, senin onlara hizmetçi olasın geliyor. Ondan sonraki gün de çöp kovasına 
götürdüğümüz her şeyi koymuşlar. (Kadın, 50, ev hanımı, Antep doğumlu).  
Valla çok oldu da, çok da pişman oldum yardım ettiğime. Çok nankörler. Yoksa ben 
elimden gelen her şeyi yaptım, evimin içindeki her şeyi verdim ilk geldiklerinde. 
Yatacak yastıkları, yorganları hiçbir şeyleri yoktu. Biz sadece Allah için yaptık, ister 
kendileri bilsinler, ister bilmesinler. Allah rızası için yaptığım için de pişmanım. 
Çünkü çok kişinin yuvası yıkıldı. İstediklerini burada yapsınlar, yesinler ama hiç 
kimsenin yuvasıyla oynamasınlar. (Kadın, 41, ev hanımı, Antep doğumlu). 

 
 Yerli halkın yardımlar konusundaki düşüncelerinin ardından Suriyeli katılımcılara 

herhangi bir yerden yardım alıp almadıkları sorulmuştur. Suriyeli katılımcıların büyük bir kısmı 

düzenli olmamak koşuluyla nakit veya kömür gibi yardımlar aldıklarını ifade etmişlerdir. 
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Suriyeli katılımcıların en çok vurguladıkları, yardımlardan kendilerinin yararlanamadıkları 

olmuştur. Suriyeli katılımcıların aldıklarını ifade ettikleri yardımlar, yerli halkın onlarla ilgili 

dile getirdikleri ‘Suriyeliler elektrik, su faturası ödemiyor, kira ödemiyor, çocukları üniversiteye 

sınavsız giriyor ve yüksek burslar alıyor, erzak ihtiyaçlarının hepsi karşılanıyor’ şeklindeki 

gündelik söylemlerle uyuşmamaktadır.  

 
Bir lira dahi almadım. Ama çok zordu. Geçen sene çok ihtiyaç var, sordum yani yalan 
konuşmayım. Gittim belediyeye orada sordum, kaymakama sordum. İki taraftan da 
yardım yoktu. (Erkek, 36, elektrik teknisyeni, Halep). 
Ben çok yardımlar duydum, hiçbir şey görmedim. Sadece iki ay önce Kızılay ve Kuveyt 
Bankası şey yapmış, katkı gibi. Geçen ay aldım, kişi başı 100 lira. (Kadın, 25, kadın 
kuaförü, Halep). 
Bir yıl önce başvurduk ama bir şey görmedik. Gelecek diyorlar, bir şey gelmiyor. Ama 
iki yıl, üç yıl evvel gelirdi. Şimdi sadece kömür geldi. (Kadın, 25, ev hanımı, Lazkiye). 
Biz isteriz ki bize de yardım çıksın. Biz başvurduk. Evdeki kişi sayısı az olduğu için 
çıkmadı. Bebek olmadan önce böyle söylediler. Bebek olduktan sonra da gel başvur 
dediler. (Kadın, 30, ev hanımı, Kobani). 
Hiç kimse yardım etmiyor. Buraya geldiğimizde genel bir yardım yapıldı. Onun 
dışında yardım almadık. Bize dediler ki ‘ Oğlunuz için gerekli başvuruları yaparsanız 
maaş bağlanır’. Biz de başvuru yaptık. Hastanede yirmi doktor imza attı. Sonra 
‘Suriyeli olduğunuz için bu yasa sizin için geçerli değil’ dediler. (Kadın, 69, ev hanımı, 
Kobani). 

 
 Yerli halktan katılımcılara Suriyelilere yapılan yardımlar sorulduğunda çoğunlukla  ‘biz’ 

olarak ifade edilen Türk milletinin merhametli ve vicdanlı bir halk olduğu vurgusu 

yapılmaktadır. Yerli halkın bir kısmının yapılan yardımlarla ilgili olarak, merhametli ve vicdanlı 

olmayı dini ve etnik kimlik gibi birçok farklı unsurla birlikte yorumladıkları görülmüştür.   

5.4.7.  Türkiyeliler ve Suriyeliler Arasındaki Evliliklere Yönelik Düşünceler 

Suriyeli ve yerli halktan katılımcılara, iki grup arasında yapılacak evliliklere yönelik 

düşünceleri sorulduğunda, özellikle yerli halktan katılımcılar çocuklarının Suriyeliler ile 

evlenme ihtimaline ‘büyük konuşmamak kaydıyla’ sıcak bakmadıklarını dile getirmişlerdir. 

Katılımcılar, yapılacak evliliklere karşı çıkmalarının en büyük sebeplerinden biri olarak kültür 

farklılığını öne sürmektedir. 

 
Benim babaannem İdlibli. Cenab-ı Hak takdir ettiyse o ayrı bir şey ama hayır derim 
mümkün olduğunca. Arap da değil aslında yabancı istemem. Bir gün sabah 
kalktığımda yanımda hanımı görmeyebilirim. Çekmiş, gitmiş. Bizde genelde bu korku 
var. Kimlik yok, bir şey yok, ne diye arayacaksın? Adam yaşamış bunu. Yani şimdi 
mutlaka giderler diye bir olay yok. (Erkek, 62, muhasebeci, Mersin doğumlu). 
Allah korusun ay. Ağzından yeller alsın. Yok, vermem. Karşı çıkarım. Zaten kendisi de 
korkar herhâlde Suriyelilerle evlenmeye kızım. Çünkü akşam olunca bakkala bile 
gitmiyor korkudan. (Kadın, 35, ev hanımı, Mersin doğumlu). 
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Kabul etmem. Öyle bir şey olamaz. Onlardan biz alabiliyoruz, bizim Türkler o yönden 
saflar. Çoğaltıyorlar alıp alıp, Türkiye’ye yerleştiriyorlar. Üç tane kızım var vermem, 
Allah’a da büyük konuşmayayım. (Kadın, 40, kadın kuaförü, Mersin doğumlu). 
Şimdi asla diyeceğim ama büyük de konuşmamak lazım. Allah böyle bir kader 
yazmasın. (Kadın, 26, eczane teknisyeni, Siirt doğumlu).  
Şimdi böyle varsayımlı konuşmak zordur ama oğlum 18 yıldır Amerika’da yaşıyor. 
Amerikalıyla evleneceğini duyunca çok üzüleceğimi düşünerek, aynı şeyi bunun için 
de düşünürdüm. Tabii ki istemezsin. Hiçbir anne çocuğunun yabancı biri ile 
evlenmesini istemez. (Kadın, 60, ev hanımı, Adana doğumlu). 
Çocuklarım beni dinlese hepsine Suriyeli kız alırım. Talip oldum, oğlum kabul etmedi. 
(Erkek, 55, Suriyelilere hizmet veren özel bir poliklinikte yönetici, Urfa doğumlu). 
Bir şeyler hissediyorsam, içime sinerse evlenirdim. İçine sinmesi kolay mı dersen, zor 
yani. Kolay iletişim kurabileceğin insanları tercih etmek daha mantıklı. Amcamın 
oğlu Suriyeli biri ile evlendi. Çocukları var, mutlular. Kuzenimin bir anlayışı vardı. ‘Bu 
Suriyeliler çok sessiz sakin, eşine de değer veriyor, evde oturur akşama kadar. Ben 
gelmem bazen eve, geç gelirim. Hani bir şey demez, bekler. Daha mülayim olur’ gibi 
düşünmüş olabilir ama öyle olmamış. Akşam eve gitmesi falan gerekmiş hep. (Erkek, 
32, müteahhit, Mersin doğumlu). 
Evlenmezdim herhalde.  Çünkü kültür farklı, konuştuğun dil farklı. Ben bir Suriyeli ile 
anlaşabileceğimi düşünmüyorum. (Erkek, 27, polis, Karabük doğumlu). 
Kendisi eğer bu konuda zorlamıyorsa kendi kültürümden biri ile evlenmesinden 
yanayım. Ama ısrar ederse o zaman istemeye istemeye evet demek zorunda kalırım. 
(Erkek, 72, Cem evinde dede, Bingöl doğumlu). 
Hiçbir zaman. Kendimi öldürürüm. (Kadın, 41, ev hanımı, Antep doğumlu). 
Git bir Suriyeli al, bir daha da gözüme gözükme derim. Valla görüşmem. Türklerin 
suyu mu çıktı? (Kadın, 57, emekli hemşire, Sivas doğumlu). 

 
 Suriyeliler ve yerli halk arasında yapılacak evliliklere yönelik sorulan sorulara verilen 

cevaplar arasında en çok dikkat çeken, katılımcıların kız ve erkek çocuklarının böyle bir evlilik 

yapma kararı karşısında farklı tavır takınacaklarına yönelik ifadeleridir.   

 
Evlenmede denklik lazım. Tabii ki dini İslam olması lazım, ahlakının iyi olması lazım, 
dini bütün olması lazım. Kızımı vermem de, oğluma kız alabilirdim. Kızımı niye 
vermem? Kültür farkımız var. Biz biraz ataerkil bir toplumuz. Onun için kız alırdım 
ama kızımı vermem. Kızımı sade onlara değil, elimde olursa yöremle, kültürümle, 
ahlakımızla, dinimizle uyuşmayan birine vermem yani vermek istemem. Ama 
nihayetinde şimdi kızlar karar veriyorlar. (Erkek, 47, imam, Kayseri doğumlu). 
Erkek için tabi ki sorun değil benim için. Kardeşimin kızı Türk biri ile evlendi ama o 
boşandı. Ama zor olur. Nasıl kızını burada bırakacaksın, Suriye’ye döneceksin? 
(Erkek, 49, çalışmıyor, Halep). 
Kızım evlendi zaten. Sıkıntı var. Bize çok yalan söylediler. Sormadım kızım, Türk mü 
istiyorsun, Suriyeli mi istiyorsun. Kısmet bu. Emekli kaymakam, benim kızımın eşinin 
babası. Biz para peşinden gitmiyoruz. Ama baba olarak düşünüyoruz rahat olsun 
benim kızım. İçki çok içerler bütün aile. Sonra kayınvalide çok karışır. Kıskanıyor. 
Altın giyiyor benim kızım, o da altın giyiyor. (Erkek, 71, diş hekimi, Halep). 
Yabancı olmasa, tanıdık olsa kabul ederim. Yarın bir gün memleketime döndüğümde 
kızımı burada bırakmak istemem. Ya da bir gelinim olduğunda aynı şekilde onu alıp 
memlekete götürürsem onu da ailesinden koparmak istemem. Kızlarım arkada 
kalmasın, gelinimi de ailesinden koparmış olmayayım. (Kadın, 50, terzi, Kobani).  
Benim kızım, o zamana alışırık yani biz Türkiye’ye. Türkler gibi oluruz. Belki de 
giyimimiz, her bir şeyimiz de değişir. Vatandaş da olduysak o zamana kadar, 
kendileri gibi oluruz. Sonunda biz Türkmen’iz. Ama mesela Suriye’de savaş bitti, 
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düşünürüm dönmeyi. Sonunda vatanımız, orda evimiz var. Mesela bazen dua ederim, 
inşallah çocuklarım okula gidene kadar döneriz. (Kadın, 25, ev hanımı, Lazkiye). 
Burada kalma sebebimiz çocuklar. Çocuklarımız Suriyeliler, Suriyeli kimlikleri var 
ama kültür olarak Türkler. Çocuklarımı yarı Türk olarak kabul ediyorum, Türkçe 
konuşuyorlar, arkadaşları Türk. Olabilir neden olmasın. (Erkek, 49, eczacı, İdlib).  
Valla herkese söylüyorum kızımı Türkiyeli birine vereceğim diye. Ben Suriye’deyken 
çocuğum olmuyordu, Türkiye’de tedavi ile oldu. (Kadın, 30, ev hanımı, Kobani). 
Benim için sorun değil ama ailem hiç kabul etmez. Ben onlarla konuşunca yok kızım 
bizim için fark etmez diyorlar ama onların içini biliyorum. Hatta Suriye’de bizim 
bölgenin dışında oturuyorsa bile istemezler. (Kadın, 19, üniversite öğrencisi, Halep). 
Ben düşünmüyorum böyle fark var Türk, Arap arasında. Bizim bütün aile böyle 
düşünmez. Hala kızım Türk almış, amca oğlu yine Türk almış. Bazı millet düşünüyor 
bu Suriyeli, bu Türk. (Erkek, 36, elektrik teknisyeni, Halep). 

 
 Yabancılarla aynı sofraya oturmamak, ticaret yapmamak ya da iki taraf arasında 

yapılacak evlilikleri onaylamamak gibi kültürel tecrit ve temas kısıtlamasının en yaygın 

yöntemlerinin yanında, yabancıları görünür duvarların ardına hapsetmek ve yaşamlarını 

düzenlenebilir bölgelerle sınırlamak da dışlama eyleminin bir parçasıdır. Bunlar ister tek 

başına, isterse de birlikte uygulansın, yabancıyı öteki olarak kodlar ve yabancının statüsündeki 

ikircimin yerli kimliğin berraklığını lekelemesini önler (Bauman,1995:2; 

Bauman,1991/2003:91). Davranışları uygunsuz, konuşmaları anlamsız görülen ve bu 

özelliklerine sürekli vurgu yapılan yabancılar, bu özelliklerinin yanında ev sahibi topluluğun 

saflığına da bir tehdit olarak algılandığı için bir takım zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. 

Yabancının sürekli olarak karşılaştığı bu zorluklar, hayatını belirsiz bir hale sokarak, griye 

çevirir. Yabancı tarafından uyandırılan düşmanlık ya da en azından kızgınlık yabancı için yeni 

bir şey olmadığı için çoğu zaman yabancıyı şaşırtmaz. Yabancıların maruz kaldıkları sözlü 

tepkiler onlara ev kiralamama, mahallelerinde istememe, iş yerlerine kabul etmeme gibi 

davranışlara da dönüşmektedir (Kristeva,1991:6).   

 Schütz (1944/2016:38), gündelik hayatta, eyleyen ve düşünen kişinin bilgisinin 

homojen olmadığını, aksine bulanık, tutarsız, değişken ve parçalı olduğunu vurgulamaktadır. 

Kişi aynı zamanda, birbiriyle bağdaşmayan ifadeleri eşit derecede geçerli bulabilir. Bu 

tutarsızlık bir mantık hatasından kaynaklanmak zorunda değildir. Kişiler, toplumsal hayat 

içinde birden çok kimliğe sahip olarak yaşar ve bu üyeliklerin gerektirdiği konumlanmaların 

birinden diğerine geçerken bazı değişiklikler yapmak durumunda kalabilir. Gündelik hayatta 

edinilen bilgi sistemi, tutarsız, değişken ve kısmen net halinde bile, grup içi üyelerin gözünde, 

makul bir anlama ve anlaşılma fırsatı veren yeterli bir bütünlük görünümü alır. Grubun içinde 

doğmuş ya da yetişmiş her üye, atalarından ya da otoritelerden miras aldığı standartlaşmış 

hazır kültürel örüntü şemalarını, toplumsal dünya içinde meydana gelebilecek her türlü durum 

için sorgulanmamış ve sorgulanamaz bir kılavuz olarak kabul eder. Bu, her durumda minimum 

çabayla istenmeyen sonuçlardan kaçınarak toplumsal dünyayı yorumlamanın, şeylerle ve 

insanlarla başa çıkmanın güvenilir reçetelerinin bir bilgisidir. Öte yandan, reçete bir yorumlama 
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şeması işlevi de görür. Belirli bir reçeteye göre ilerleyen kişinin ilintili sonuca ulaşmayı 

hedeflediği varsayılır. Dolayısıyla, kullanıma hazır reçeteler sunarak zahmetli araştırmaları 

bertaraf etmek, erişilmesi zor hakikatin yerine herkesçe bilineni koymak kültürel örüntünün bir 

işlevidir. Her zamanki gibi düşünme biçimi, toplumsal hayat şimdiye kadar nasılsa öyle olmaya 

devam ettiği takdirde sürdürülebilir. Ancak, yabancı bir yere yerleşme ya da yabancı birinin 

yaşam alanına girmesi gibi bir kriz anında kültürel örüntü, eldeki denenmiş reçetelerin bir 

sistemi olarak yetersiz kalmaya başlar. Ne yabancı yaklaşmakta olduğu topluluğun kültürel 

örüntüsünün denenmiş reçetelerine sahiptir, ne de yerleşikler yabancıya karşı tam olarak nasıl 

davranması gerektiğini kestirebilir.   

Yabancılar, açık düşmanlar gibi değildirler ancak komşulara da benzemezler. Ev sahibi 

topluluk onları görmemek için tecrit politikaları uygulasa da varlıklarının farkına varmamak, 

onları görmemek, duymamak hatta onlarla konuşmamak imkânsızdır. Gündelik yaşam içinde ise 

bu karışmama politikalarının işlevsiz kalmasının kanıtı olan karşılaşmalar meydana 

gelmektedir. Ancak bu karşılaşmalar sağlam bir sınıflama kararına varılamayacak kadar kısa ve 

tesadüfidir (Bauman,1993/1998:186). Yerli halkın Suriyelileri yaşadıkları yerlerde görmek 

istememelerinin yanında onlar hakkında tam bir karar verememe durumlarının da olduğu 

söylenebilir. Yüzeysel olan karşılaşmalar ise, ön yargıların beslenmesine ve yerli halkın sahip 

olduğu Suriyeli imajı ile ilgili ikilemlere düşmesine sebep olabilmektedir. Suriyelilerle 

karşılaşmalarda her zaman uyumsuzluklar yaşandığı söylenemez ancak yaşanan en ufak bir 

olumsuzlukta bile kişinin Suriyeli kimliğine vurgu yapıldığı söylenebilir.  

5.5. YABANCININ TANIMLANMASI: TEMAS NOKTALARINDA KURULAN SURİYELİ ve 

TÜRKİYELİ  

5.5.1. Farklılıklar Üzerinden Kurulan Suriyeli ve Türkiyeli  

Toplumsal yaşam içinde birbirinden birçok yönden farklılaşan varlıklar bulunmaktadır. 

Bu varlıkların her birinin belli bir gruba ait olduğu, ait oldukları bu grubun da başka varlıkların 

dâhil olduğu grupların karşıtı olduğu varsayılır. Bauman’a (1991/2003:10) göre bu varsayım, 

farklı eylem kalıplarının farklı varlık kategorilerine ilintilendirilmesi yoluyla gerçeğe 

dönüştürülmektedir. Kategorilere ayırma söz konusu olduğunda iyilik, özkimlik ve aynılık 

kavramları ile eşit sayılırken, kötülük çoğu zaman dışsallık ile anılmaktadır. Aşina olunmayana 

kötü yaftası yapıştırıp, başkalığı kolektif kimliğe yönelik bir tehdit olarak şeytanlaştırma ise 

beraberinde düşmanlıkları getirmektedir (Kearney,2003/2012:87). Kimlik var olmak için 

farklılığa gereksinim duyar ve kendi kesinliğini güven altına almak için farklılığı ötekiliğe 

dönüştürür. Farklılığın tanımlanması kimliğin oluşum sürecinde yer etmiş olan bir gerekliliktir, 

104 



Bilge Deniz Çatak, Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

ötekiliğin inşası ise bu mantığın içine kolayca sızar. Ötekilik inşası, bilinçli düşünce eşiğinin 

altında hareket eder bu yüzden onunla uzlaşmak için yapılacak her girişim kimliğin mantığında 

yer etmiş olan inatçı engellerle ve toplumsal örgütlenmenin yapısal buyruklarıyla karşılaşır 

(Connolly,1991/2011:24). Çoğu zaman kötülük ile özdeş kabul edilen öteki, kimlik oluşumunda 

çok önemli bir rolü yerine getirirken, aynı zamanda düşmanlık yaratabilecek özelliği sebebiyle 

kendisini karşısındakinden ayıran özelliklere dayalı nesnel bir tanımlamaya engel olur. Söz 

konusu kimliği tehdit ettiği ölçüde öteki, kimliğin oluşmasında katkısı sebebiyle huzur bozucu 

olarak da görülmektedir. Bu sebeple, her bir toplum ve her bir sosyal kimlik, bir dereceye kadar 

tehdit altında bulunur. Sosyal kimliğin ön koşullarından biri olan farklılıklar, diğerleri olarak 

belirlenen kişilerin dışlanması sürecine de dâhil olurlar. Kimliğe yönelik tehdit olarak 

algılanması dolasıyla husumet yaratma potansiyeli de olan bu farklılıklar, aynı zamanda biz ve 

onlar ikiliğini de beraberinde getirmektedir (Diken,1998:80).   

Allport (1988:95), gruplar arası farklılıkları genel olarak, fiziksel farklılıklar, 

yeteneklerdeki farklılıklar, psikolojik farklılıklar, kültürel pratikler ve inançlardaki farklılıklar 

şeklinde sıralamaktadır. Ancak gruplar arası dile getirilen farklılıkların, grubun her bir üyesi 

için geçerli olduğu söylenemez, istisnalar her zaman olasıdır. Etkileşimde bulunulan diğer grup 

üyelerini tanımlarken birçok farklı unsur etkili olmakta ve bir zaman bir özellik baskın olurken, 

diğer zamanlar bu farklılık vurgulanmamaktadır. Mersin’in farklı mahallelerinde, çok farklı 

kimliklere sahip yerli halktan katılımcılara Suriyelilerin kendilerinden farklılaştığı noktalar 

sorulduğunda, tanımlamaların birbirine çok benzedikleri görülmüştür. Görüşmelerle birlikte, 

yerli halktan katılımcıların zihinlerinde bir Suriyeli imgesi yarattıkları ve bu imge üzerinden 

kendileri ve Suriyelilerin farklılaştıkları özellikleri sıraladıkları söylenebilir. 

Yerli halk ile Suriyeliler arasında var olduğu öne sürülen farklılıkların başında ortak bir 

tarihe sahip olmamak gelmektedir. Elias ve Scotson’a (1994:22) göre bu gerçeklik, iki grubun 

bir arada yaşamalarına yaptığı etkilerle sosyolojik önemini göstermektedir. Bir şehrin eski 

sakinleri, kendilerini ‘biz’ olarak tanımlarken, davetsiz misafirler olarak gördükleri yeni 

gelenleri, aradaki mesafeyi de ortaya koyarak ‘onlar’ şeklinde etiketlerler. Bu ayrımın 

sebeplerinden birisi de zaman boyutudur, öyle ki bir grubun gelişim süreci, grubun yapısı ve 

karakteri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bir yerleşim yerinde uzun süredir birlikte yaşayan 

eski aileler, yeni gelenlerin sahip olmadıkları ortak geçmişe sahiplerdir. Bu farklılık, hem 

grupların kendi içyapısında hem de grupların birbirleriyle olan ilişkisinde önemli bir yere 

sahiptir. Yerli halk ortak hatıralar, bağlılıklar ve hoşlanılmayan durumlar gibi bir grubun 

birliğini sağlayan süreçleri birlikte geçirmişlerdir. Suriyeli katılımcıların bir kısmının görüşme 

yapılan mahallelerde yaşayan yerli halktan katılımcıların bazılarından daha uzun süredir 

yaşadığı durumlar da mevcuttur ancak bu durum Suriyelilerin yeni gelenler olarak görülmesine 

engel değildir. Burada Mersin’in herhangi bir mahallesinde yaşanılan süreden ziyade Türkiye 
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sınırları içinde doğmak, iki-üç kuşaktır o ülke sınırları içinde yaşıyor olmak, ortak bir tarihe 

sahip olmak gibi bağların önemli olduğu görülmektedir. Böyle bir duruma sebep olan unsurlar 

değişkenlik de gösterebilmektedir. Türkiye’de doğmuş olmak örneğinde olduğu gibi, Suriye’den 

gelen mülteci ailelerin çocuklarının Türkiye’de doğmuş olmasının Türkiyeli olarak görülüp 

görülmeyeceği soru işareti olarak kalmaktadır.  

Bourse’a (2009:25) göre, çağdaş yeni ırkçı söylemde uzlaşmaz ya da eşitsiz olarak ilan 

edilen şey artık ırklar değil, adetler ve inançlardır. Kültürler çatışması olarak tanımlanan yeni 

durumda reddedilen şey, mutfaklar, kokular, sesler, ibadetler kısacası ötekilerin 

alışkanlıklarıdır. Yerli halktan katılımcılara Suriyelilerle aralarındaki farklılıklar sorulduğunda, 

katılımcıların büyük çoğunluğu ‘onlarla aramızda çok fark var, başta yaşam tarzlarımız çok 

farklı’ şeklinde cevaplar vermiştir. Yerli halktan katılımcılar genel olarak dilsel farklılıklar, 

temizlik, özgürlük anlayışı, yeme-içme alışkanlıkları, gelenekler, vatan sevgisi gibi konulara 

vurgu yapmaktadır. İbadetleri yerine getirme konusunda farkları vurgulayan katılımcıların 

yanında, ibadet konusunda benzerlikler olduğunu dile getiren katılımcılar da olmuştur. Kadın ve 

erkeğin toplumsal yaşamdaki konumu, Türkiyeli kadınların Suriyeli kadınlardan daha özgür 

oldukları, Suriyelilerin daha muhafazakâr oldukları gibi söylemler de farklılıklar konuşulurken 

dile getirilmektedir.  

Yerli halktan bazı katılımcıların, Suriyeliler ve Türkiyeliler arasındaki farklılıklardan söz 

ederken, etnik unsurları da dile getirdikleri görülmüştür. Allport (1988:9) etnik önyargıları, 

sabit genellemelere dayalı hoşlanmama durumu olarak açıklamaktadır. Etnik önyargılar, sırf bir 

gruba üyeliği sebebiyle bir kişiye yönelebilir. Etnik bir gruptan hoşlanmayan kişi, grupla ilgili 

bütün önyargıları, aralarındaki tutarlılığa bakmaksızın onaylama eğilimindedir. Etnik kimliğe 

dair önyargılar, grubun gerçekte ne olduğu ya da ne yaptığı ile ilgilenmeden grubun özüne dair 

öne sürülen birtakım varsayımlarla kendisini makul kılmaya çalışmaktadır (Allport,1988:195).  

 
Yaşam tarzı başka. İkincisi giyim, üçüncüsü yiyecek. Bol bol çocuk yapıyorlar. Bizim 
alışmış olduğumuz gibi değiller. Biz de zaten batıya çok yakınız. Bir başkasının 
yemeğini yiyemem ama Arapları ben çok önceden bilirim, çok pisler. Yemekleri el ile 
yiyorlar, belki biz de öyle yiyorduk ama biz sonrasında elimizi yıkıyoruz. Gördüğüm 
kadarıyla onlar da el yıkama falan diye bir şey yok. (Erkek, 62, muhasebeci, Mersin 
doğumlu). 
Bana göre çok fark var. Vatan, millet şeyi olsun. Adamlar mesela buraya 
geldiklerinde rahatlar, gitmeyi düşünmüyor çoğu. Bizim Türklerde öyle bir şey olsa, 
herhangi bir şehir değiştirdiklerinde bile adam kendi evini özlüyor, diyor ben başka 
yerde yaşayamam. Vatan sevgisi, millet sevgisi olarak biz Türkler biraz daha şeyiz. 
Suriyeliler Türklere göre daha uyanık. Mesela göreve gittiğimizde bu çadır 
tahliyelerinde, çadırlara bakıyoruz herkes bayan. Diyoruz ki ya burada erkek yok 
mu? İşte diyor benim kocam savaşta öldü. Bakıyoruz üç yaşında kızı var, savaş altı 
sene önce oldu, o da beş sene önce gelmiş. Diyoruz ki kocan öldü, bu çocuk kimden? 
Bakıyoruz az ileride hepsi çadıra saklanmışlar. (Erkek, 27, polis, Karabük doğumlu). 
Türkiye’nin biraz daha modern, laik olması. Türkiye, İslam coğrafyasında en modern, 
örnek alınması gereken ülkedir.  Mesela Anadolu toprakları çok eşliliğe karşıdır. 
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Onlar hala dört eşliliği hak olarak kabul ediyor. Biz kız çocuklarımızı Cumhuriyet’in 
kurulması ile birlikte okutmak için her türlü gayreti göstermişizdir. Ama onlarda 
hala kız çocuklarının kanun önünde yeri yoktur. Kadın, erkek eşitliği büyük bir 
farktır. (Erkek, 50, emekli, Tunceli doğumlu). 
Bir kere farklı iki kültür var. Evet, coğrafya olarak birbirine yakın. İkisi de Ortadoğu 
coğrafyasında. Farklı iki dil var. Düğünleri farklıdır, gelenekleri farklıdır, belki 
cenaze erkânlarını kaldırmak farklıdır. (Erkek, 72, Cem evinde dede, Bingöl 
doğumlu). 
İbadet konusunda aynıyız, değişen bir şey yok. Bizde de dindar insanlar var, onlarda 
da var. Ama yaşantı olarak farklıyız. (Erkek, 47, imam, Kayseri doğumlu). 
Dini inançlarımız bir kere çok farklı, yaşam tarzlarımız çok farklı. Yani hayata bakış 
şeklimiz çok farklı. Çalışma şeklimiz çok farklı. Şu benzer yanımız var diyebileceğim, 
elle tutulur bir şey yok. (Kadın, 26, eczane teknisyeni, Siirt doğumlu).  
 
İnsanlar eylemlerini bir grubun bütün olarak ele alındığı genel kategorileştirmelere 

uygun şekilde biçimlendirmekte ve bunu yaparken de bireysel farklılıklara önem vermemekte 

veya çok az dikkat etmektedir (Allport,1988:7; Park 1950:232; Bourse,2009:115). Böylece 

karşılaşılan kişiler, genellikle önyargılar üzerinden temellenen bir sistematikleştirmeyle 

etiketlenir. Bunun en açık sonucu bir kişiyi kendi özgünlüğü içinde görmeyi reddetmektir.  Bir 

kişinin bir ulusa veya bir etnik yapıya dâhil olması, diğerlerinin gözünde o kişinin belirli bir 

kategorinin tipik bir öğesi olarak belirlenmesine sebep olmaktadır. Ötekini önyargı vasıtasıyla 

tanımlama, özellikle yabancılar söz konusu olduğunda ortaya çıkmaktadır. Böylece çoğu insan, 

diğerlerine toptan nitelik ve kusurlar atfetme eğilimindedir (Bourse,2009:116). Elias ve 

Scotson’a (1994:29) göre bir gruba atfedilen kötü bir unvan, grubun uzun yıllar bu etiketle 

birlikte anılmasına sebep olmaktadır. Ötekilerin, yerleşikler tarafından kaçınılmaz bir şekilde 

damgalanmasıyla meydana gelen leke ise, içeriğine bağlı olarak ötekilerde kayıtsızlığa 

dönüşebilmektedir. Douglas (1966/2007:37), insanların düzen inşasında etiketleme işleminin 

hayati bir rol oynadığına işaret eder. Düzenin sürdürülebilmesi için hayati bir yere sahip olan 

farklılıkların çoğu kendiliğinden mevcut değildir, bu farklılıkların bulunmaları ve titizlikle 

savunulmaları gerekmektedir.  

Hem yerli halktan hem de Suriyeli katılımcıların büyük bir çoğunluğunun, kendi 

gruplarını ve karşıt grubu kendi içinde benzer yapılar şeklinde ele aldıkları söylenebilir. 

Girard’ın (1972/2003:8) da belirttiği üzere yabancılar söz konusu olduğunda vurgulanan 

aralarındaki farksızlıktır ve bu durum genellikle ‘hepsi aynı’ şeklinde ifade bulmaktadır. Yerli 

halktan bazı katılımcıların, Suriyelilerle aralarındaki farkları dile getirirken kendi gruplarını 

daha iyi konuma yerleştirerek, diğerleri olarak gördükleri Suriyelilere kötü özellikleri 

atfettikleri görülmüştür. Elias ve Scotson (1994:103) benzer şekilde, daha güçlü konumda 

bulunan grupların insani özellikler bakımından kendilerini daha üstün görme eğiliminde 

olduklarını ve tanımlama işleminin karşı grubun herhangi bir üyesinin eylemine göre 

şekillenebileceğini vurgulamışlardır. Connolly (1991/2011:253), bir kültürün ve bir dizi 

kurumsallaşmış rolün paylaşımı sırasında, değişken ve kusurlu biçimlerde de olsa, algılama, 
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yargı ve karar mekanizmalarına, önyargı ve nefret gibi unsurların da dâhil olduğunu dile 

getirmektedir. Kimlik, bulunduğu ortamdan önyargı ve nefret gibi unsurları edinerek, ötekilere 

olumsuz bir biçimde tepki gösterebilir.  

Allport (1988:9) ise, bütün genelleştirmelerin önyargı olmadığını, bazılarının sadece 

yanlış bilgiler ile acele bir şekilde organize edilmiş yanlış anlamalar olduklarını öne 

sürmektedir. Kişiler, kendi gruplarını diğerlerinden ayırmak için kullandıkları özelliklere dair 

bazı kanıtlara sahip olabilirler ancak çoğu zaman bu kanıtlar abartılarak ön yargıları beslemek 

için kullanılırlar. Farklılıklar her zaman mevcut olabilir ancak insanların bu farklılıklara yönelik 

hisleri farklılıkların varlığının ötesine geçer. Farklılıkların varlığına dair kanıtların olmadığı 

durumlarda, dile getirilen farklılıklar hayali de olsa ön yargılara öncülük ederler  

(Allport,1988:125). Park (1950:259-260), toplumsal mesafenin devam etmesini sağlayan bir 

insanlık fenomeni olarak tanımladığı önyargının, genellikle saldırgan olmayan ancak 

muhafazakâr bir kuvvet olduğunu dile getirmektedir. Park (1950:233) ayrıca, astların düşük 

statülerini kabul ettikleri önyargı ve toplumsal mesafenin, astların artık düşük statülerini 

reddettikleri çatışmadan farklı olduğunu savunmaktadır.  

 
Camide ellerinde dondurma, bisküvi poşete koymuşlar, yiyorlar. Bu çok dikkatimi 
çekiyor. Temiz değiller, orası cami, istersen başka dinden ol. Hoca diyor, ‘muhterem 
cemaat içeriye yiyecek, içecek taşımayın’. Dondurmayla geliyorlar yazın teravihe. 
Buraya girilmez ayakkabıyla diyorum. Ay özür dilerim derler. Namaza duruyoruz ya, 
en öne sıralanırlar. Nasıl namaz kılıyorlar onu da bilmiyorum. İki rekât kılıyorlar, 
sonra gidiyorlar. Gürültülü çıkıyorlar, rahatsızlık veriyorlar. Hoca da diyor ki 
‘muhterem Suriyeli kardeşlerim lütfen erken çıkan arka safta dursun’. Artık fazla bir 
namazları mı var, bir şey dağıtılır da yeriz diye mi yapıyorlar bilmiyorum. Gene de 
günahına girmeyeyim. Belki de yanlış gördüm ama namazlarda farklılık gördüm. 
(Kadın, 42, temizlik görevlisi, Mersin doğumlu). 
Ortak din Müslümanlık ama bizim yaşadığımız Müslümanlık ile onların yaşadığı 
Müslümanlık farklıdır. Onlarda çocuk sayısı çok oluyor, bizim burada da çocuk 
sayısının çok olduğu toplumlar var ama onlar kadar olmuyor. Onlarda namaz kılmak 
çok yaygın, bizde çok yaygın değil. Ben yönetici olmama rağmen üst katımdaki 
kişinin adını, soyadını bilmiyorum. Denk geliyorum, iyi akşamlar diyorum sadece. 
Halep yedi milyon ama falan ailesi, eski aşiret usulü var, herkes bütün aileleri bilir. 
Biraz daha böyle sıcakkanlılar, biraz daha misafirperverler. Bir yere gittiğinde 
mesela onlar da ağız boş durmuyor. Meyve gitti, tatlı getiriyor, tatlı gitti, başka bir 
şey getiriyor. Biz de ne işte klasik çay ikram ederiz, yanında pasta gelirse o, en son 
meyve gelir ondan sonra kalkmasını bekleriz. Programlı da gelmezler, çat diye 
gelirler. Bir de çok müsrif oluyorlar. İçerde biz sigara içmeyiz ama onlarda gittiğim 
zaman misafirliklerde nargile içiyor, sigara içiyor. Daha iki yaşında çocuk var, 
öksürüyor. Bizim gibi çocuklarını önemsemiyorlar. Biz hemen doktora götürürüz, o 
gider şurup alır. Annesinden gördüğünü uyguluyor. Ayakları yalınayak kışın 
ortasında. Çok rahatlar. Hijyenik değiller bir de. (Erkek, 36, emlakçı, Hatay 
doğumlu). 
Suriyeli çocuklar küçük bir çocuk gibi değil, büyümüş sanki. Küçük çocuk çekingenliği 
yok, acayip şiddet yanlısı. Yani hani ortak yönleri de çok, çocuk çünkü. Hepsi oyunu 
çok seviyor, hepsi çok hareketli, evet hepsi kavga ediyor. Ama sadece benim sınıfta 
değil, diğer sınıfta da hep şikâyetler onlar üzerine. Mesela birkaç tanesi var, onlar 
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böyle acayip ya, kabadayı gibi ağız, burun dalıyorlar. O da sevgi doludur, çocuk 
sonuçta, yaşadıkları şeyden dolayı. (Kadın, 35, öğretmen, Adana doğumlu). 
 
İnsanlar genel olarak kendilerini yakın hissettikleri kişilerle ilişki kurmakta, ibadet 

etmekte ve kendisine benzeyen insanların olduğu çevrede yaşamayı tercih etmektedir. Allport’a 

(1988:17) göre benzer kabulleri olan kişilerle iletişimin daha az çaba gerektiriyor olması bu 

durumun sebeplerinden biridir. Çoğunlukla kendi gruplarından kişilerle ilişki içinde bulunan 

bireyler ise, diğer grupların üyeleri ile iletişime geçme ihtiyacı duymayabilirler. Görüşmeler 

esnasında yerli halktan bazı katılımcılar, Suriyeli biri ile herhangi bir etkileşim içinde 

olmadıkları için farklılıklar veya benzerlikler konusunda bilgi sahibi olmadıklarını dile 

getirmiştir. Ancak, etkileşimin olmadığı durumlarda bile gündelik yaşam içinde karşılaşılan 

yabancıların tanımlanması gerçek ya da hayali farklılıklar üzerinden kurulduğundan, 

katılımcılar olası gördükleri farklılıklardan söz etmektedir.  

 
Sanırım onlar bizden biraz daha muhafazakâr. Belki daha yakından tanısam çok 
daha fazla fark görebilecektim. Giyimleri konusunda öyle çok bir sıkıntıları yok, 
hastaneye gelen Suriyelilerden bahsediyorum. Kötü giyimli Suriyeli mi, kötü giyimli 
Türkiye vatandaşı mı oranlayacak olursak, bizim ülkemizin vatandaşı daha alt 
seviyede diyebilirim. Suriyeliler temizlik konusunda belki bir tık daha iyi olabilirler. 
(Erkek, 26, doktor, Adana doğumlu). 
 
Gruplar arasında farklılıklar olasıdır ancak bu farklılıklar çoğu zaman abartılmaktadır. 

Diğer grupların farklı özelliklerini tespit ettiğini düşünen bireyler, bu farklılıkları yanlış 

anlaşılmalara sebebiyet veren bir zemine oturtabilirler. Ayrı olma durumu hayali çatışmalar 

yaratabildiği gibi gerçek çıkar çatışmalarına da sebep olabilmektedir (Allport,1988:19). 

Ayırmaya, sınır çizmeye, temizlemeye ve ihlalleri cezalandırmaya ilişkin yaptırımların esas 

işlevi, bir düzen yaratma ve bu düzeni, düzeni bozanlar olarak görülenlere dayatma olarak 

tanımlanmıştır. Düzenin yaratılması ise, üst ve ast, kirli ve temiz gibi birçok ayrımın 

abartılmasıyla mümkün olmaktadır (Douglas,1966/2007:27). Ön yargılı insanlar, karşı grubun 

damgası olarak gördüğü sakıncalı nitelikleri kanıt olarak göstererek kendi olumsuz 

düşüncelerini tekrarlamaktadır. Böyle durumlarda kişiler, karşı grup üyelerinin kötü 

koktuğunu, pis, kavgacı veya tembel olduklarını iddia edebilmektedir (Allport,1988:85). Yerli 

halktan katılımcılar ile Suriyeliler arasındaki ilişkiye bakıldığında, yerli halkın Suriyelilerle ilgili 

en çok vurguladıkları farklılıklardan birinin temizlik konusu olduğu görülmüştür. Yerli halktan 

katılımcılar özellikle karşıt olarak gördükleri grup üyelerinin genel olarak hijyen kurallarına 

uymadığını öne sürmektedir. Öteki grubun temiz olmadığını vurgulamanın sebeplerinden biri, 

diğerlerinin çoğunlukla kirle, lekeyle ve karanlık olmayla bir tutulmalarıdır. 

 
Biz daha titiziz. Kılık-kıyafet olarak farklıyız. Çok kötü bir sosları var, alışık 
olmadığımız bir baharat kullanıyorlar. Pizza Pizza’yı almışlar, bilmiyordum maalesef 
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gittim. Gittiğim gibi geri çıktım, yenmezdi yani. (Kadın, 19, üniversite öğrencisi, 
Mersin doğumlu). 
Bizimkiler çok merhametli, onlar çok merhametsiz. Kavgalarını gördüğüm için. 
Görüntü olarak da farklıyız. Belliler zaten tiplerinden kadınları olsun, erkekleri olsun. 
Kokumuz bile farklı. Hepsi de aynı kokuyor. Yağ gibi kokuyorlar böyle, acayip. 
Kullandıkları yağdan mı acaba? (Kadın, 35, ev hanımı, Mersin doğumlu). 
Mesela kadınları çok kapatıyorlar. Bizim toplumumuzda da var artık. Kocaları 
atletle geziyor senin karşında. (Kadın, 60, ev hanımı, Adana doğumlu). 
Asosyaller biraz daha Suriyeliler. Bir tiyatrosu, sineması yok yani hiçbirinde. 
Dünyada neler olup bittiğinden bihaberler. Çok da memnunlar böyle olmaktan. 
Kafalarını çok yormuyorlar. Ben insanları nerede yaşadıkları üzerinden 
değerlendiririm. Yani genetik test yaptırmadığımız için onun gerçekten Türkmen mi, 
Kürt mü olduğunu bilemeyiz zaten. Yani bir insanın Suriyeli olması benim için… 
Türkçe bilmiyordur, çat pat İngilizce biliyordur, Arapça biliyordur, yemeğine fazla 
baharat koyuyordur, eşinin türbanlı olma ihtimali yüksektir. Ya bu Türkmen’se kesin 
böyledir. Bu Arap’sa kesin böyledir diyemem ama bu Suriyeli olduğu için böyle 
olabilir diyebilirim. (Erkek, 32, müteahhit, Mersin doğumlu). 
 
Goffman’a (1963/2014:174) göre, sosyoloji herkesin bir grubun bakış açısından 

konuştuğu kabulüne sahiptir. Yabancı kişiye de toplum aynı şekilde büyük bir grubun üyesi 

olduğunu söyler ve bu onun diğerleri gibi olduğu anlamına gelmektedir. Ancak toplum, yabancı 

olana, onun bazı açılardan farklı olduğunu ve bu farklılığını reddetmesinin boşuna olacağını da 

hatırlatmaktadır. Yabancı olan her şey, iki yönlüdür. Bana veya bize yakın olan şey, başkasına 

yabancıdır ve başkasına mahsus olan şey, bize yabancıdır. Gündelik yaşamın paylaşıldığı 

yabancılar ile ilgili aradaki farklılıkların sıralandığı liste hem yerli halk hem de yeni gelenler 

tarafından ortaklaşa oluşturulmaktadır. Bu sebeple, yerli halk ile Suriyeliler arasında var olduğu 

düşünülen farklar, Suriyeli katılımcılara da sorulmuştur. Görüşmeler sonunda, alışmış oldukları 

kültürel ortamdan çok farklı bir çevrede yaşamaya çalışan Suriyeli katılımcıların farklılıklar 

konusunda çoğunlukla, yerli halktan katılımcılarla benzer noktalara vurgu yaptıkları 

görülmüştür. Suriyeli katılımcıların birçoğu yerli halk ile aralarında farklılık olup olmadığı 

sorulduğunda, büyük farklılıklar olduğunu dile getirmişlerdir. Suriyeli katılımcıların öne 

sürdükleri farklılıkların başında, yerli halktan katılımcıların da savunduğuna paralel olarak, 

Türkiyelilerin Suriyelilere göre bazı yönlerden daha temiz olduğu görüşü gelmektedir. Temizlik 

konusu her iki katılımcı grubunun da en sık sözünü ettiği konulardan biri olmuştur. Yeme, içme 

alışkanlıkları açısından farklılıklar vurgulanırken, bu konuda bazı benzer öğelerin varlığından 

söz eden Suriyeli katılımcılar da olmuştur.  

 
Ben bir şey görmedim benziyor yok, her bişeysi farklı. Şimdi biz kahveyi çok 
seviyoruz, kendileri çay seviyorlar. Biz çayı sadece kahvaltıya… Mesela kahvaltıları 
farklı. Siz çataldan yiyonuz her bir şeyi. Biz ekmekten, bizim ekmeğimiz farklı ya. Siz, 
çoğu yani ekmek yemezler ama biz ekmek yemezsek doymak. Yemekler çok farklı, 
bazı yemekler benziyor. Mesela lahmacun aynı bizim yaptığımız gibi. Bizim çok 
sevdiğimiz bir yemek var muhliye deriz, ıspanağa çok benziyor mesela bu farklı. Sizin 
yaptığınız sarma farklı, sizin yaptığınız kısır farklı. Ama sizin burada meyveler çok. 
Bizim Suriyeliler çok gelmeyi, gitmeyi seviyorlar komşuların yanına. Biz kalkıp işimizi 
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bitirdikten sonra arkadaşımızın yanına gideriz. Yani evde oturmayı çok seviyorlar. 
Mesela balkona çıkmazlar. Mesela çok temizler. Bizim de böyle bazısına bakarsın 
fazladan temiz, bazı yok. Sizin diliniz farklı, bizim Türk şeyinden çok farklı. (Kadın, 
25, ev hanımı, Lazkiye). 
Suriyelilerde birbirlerinin özel hayatına çok fazla müdahale var. Sizde bir delikanlı 
veya bir kız, kadın-erkek birlikteliğini garipsemez. Bizde yanına bir erkek otursun 
otobüste, oturmazsın oraya. Bir erkeğe para vereceksen eline vermek istemem ama 
sizde öyle değil. Bizde ilkokulu bitirdikten sonra hayatımızda erkekler yoktur. Siz 
hem evinizi temizlersiniz hem de dışarının temizliğine önem verirsiniz. Ama biz 
Suriye’de yalnızca kendi evimizi temizleriz, dışarısı bizi ilgilendirmez. Buradaki 
belediyeler çok fazla hizmet veriyor. Burada belediye her tarafı temizler. Ama 
Suriye’de ana yollardaki çöpleri toplarlar. Gürültü çıksa hemen şikâyet edersiniz, 
polis gelir, müdahale eder. Bizde rahatsızlık olsa bile eğleniyorlar diye bir şey 
yapmayız. Siz bir restorana girdiğinizde bir kahve içip çıkabilirsiniz. Bizde ayıptır, 
masayı donatmamız lazım. Sizde disko var, bizde yok. Eğlenceler mesela ya erkekler 
ya kadınlar bir arada toplanır. Suriye’de aile her zaman kızlarından sorumludur. 
Mesela kadın evlendi ve bir hata yaptı. Kocası gidip ailesinden hesap sorar. Burada 
bir özgürlük var. Evlendikten sonra seninle kocan arasındadır. Siz yakınlarınızla 
toplanacağınız zaman çok kalabalık olmuyorsunuz, bir iki kişi ağırlıyorsunuz. 
(Kadın, 40, ev hanımı, Humus). 
Çok farklılıklar var. Burada özgürlük var. Bizde tokalaşma hiç yok. Evlilik 
bakımından siz daha özgürsünüz. Kimi isterseniz onunla evlenebilirsiniz. Biz daha 
çok adetlerimiz bakımından evlenebiliriz. Mesela siz daha ciddi sorunlar çözmeye 
çalışıyorsunuz, biz o kadar saçma ya da küçük bir şeye odaklanıyoruz. Erkek 
büyüyünce en büyük derdi ne zaman evlenecek, nasıl bir kadın alacak. (Kadın, 19, 
üniversite öğrencisi, Halep). 
 
Türkiye’deki toplumsal yaşamla ilgili kendileri için farklı olan birçok özellikten söz eden 

Suriyeli katılımcılar, iyi yönde yorumladıkları farklılıklar kadar kendilerini rahatsız eden 

özellikleri de dile getirmişlerdir. Suriyeli katılımcıların büyük bir kısmı, ‘Türkiye’de daha fazla 

özgürlük var’ şeklinde ifadelerde bulunmuştur. Suriyeli katılımcılar, kadın-erkek ilişkilerinden 

siyasete kadar birçok farklı alanda Türkiye’yi Suriye’den daha özgür bulduklarını ve Türkiye’de 

yaşamanın da daha disiplinli olduğunu vurgulamışlardır. Yakın çevre ile ilişkiler açısından, 

Suriyelilerin daha samimi ilişkiler kurdukları, Türkiyelilerin ise ilişkilerinde daha mesafeli 

oldukları bir diğer vurgulanan farklılık olmuştur. Suriyeli katılımcılar, Suriye’de alışık oldukları 

yakın ilişkilerin, bazı durumlarda zorlayıcı ve baskıcı bir özelliğe sahip olduğunu da dile 

getirmişlerdir. Bazı Suriyeli katılımcılar ise, ‘Türkiye’den tanıdıklarım yok, bu sebeple 

farklılıklar konusunda çok fazla konuşamam’ şeklinde ifadelerde bulunmuştur.      

 
Burada bizden daha özgürlük var. Ben mesela başörtümü çıkardım burada kimse bir 
şey demedi. Suriye’de olsam insanlar başka tepki gösterirler. Bir de ben burada tek 
başıma eve çıkabilirim. (Kadın, 28, öğretmen, Halep). 
Ben onlarla kaynaşmadığım için adetlerini, göreneklerini bilmiyorum. Sizde belki çok 
eşlilik yok. Bizde dört kadınla evlenebilir bir erkek. Bir de sizde giyinme tarzı olarak 
bizden daha çok özgürlük var. (Kadın, 42, kadın kuaförü, Halep). 
Alışkanlıklar benzemiyor. Kusura bakma, Türkiye’de birinin yanında çalıştığın zaman 
paranı hemen vermiyor. Mesela Suriye’de sen birinin yanında bir gün çalıştığın 
zaman hemen günlüğünü alırsın. Burada sen üç gün de çalışsan, sen işi bırakmışsın 
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diyerek paranı vermeyebiliyorlar. Burada para aylık olarak veriliyor, sağ olursan 
aybaşında paranı alırsın. Mesela biri Türkiye’de filan kişi Suriyelidir, şöyle böyle dese 
bu söz dolanır, herkes inanır bu söze. Demezler acaba bu Suriyeli haklı mıydı, haksız 
mıydı? Biz de ise diyelim ki filan komşunun evi mi yanmış? Bir tanesi Allah yardımcısı 
olsun der, bir tanesi müstahak oldu der. Yani bizde herkes ona hak vermez ya da 
herkes onu suçlu bulmaz. Türkiye’de biri haksızlığa uğrasa da, herkes o haksızlık 
yapanı haklı buluyor. Türkiyelilerin bazı özellikleri de Suriyelilerden daha iyidir. 
Mesela yardımseverlik yönünden, doktorlardan, ilaçlardan. Burada fakir insanlara 
yardım ediliyor. (Kadın, 50, terzi, Kobani).  
Türkiye burada disiplin içinde çalışıyor. Suriye’de bize bir adam idare ediyor ve bütün 
kanunlar kişisel değişiyor. Mantıksız gidiyor Suriye. Onun için batmış. Kanun olsaydı, 
düzgün bir şey olsaydı devam eder. (Erkek, 71, diş hekimi, Halep). 
Suriye’nin şehirlerinin bile kendi içinde farklılığı vardı. Mesela Halep Türkiye’den 
gelenek görenek bakımından çok farklı, Lazkiye’den farkları olduğu gibi. Siz vatan ne 
demek çok iyi biliyorsunuz. Bizde değer ne vatanımız ne de başkası, bizim için değer 
tek kişiye aitti maalesef. Yirmi yıl önce buraya geldim, otogarda otobüs bekliyordum, 
kalabalık görünce düğün zannettim, yanımdaki kişiye sordum ne olduğunu, dedi ki 
biri askere gidiyor vatana hizmet etmek için. Bizde bir erkek askerlik yaşı gelince 
yurtdışına çıkıyordu askerlik yapmamak için. Bayrağınıza gösterdiğiniz saygı ayrı bir 
şey. Bazen yerli halktan bize en çok söylenen şey siz nasıl vatanınıza ihanet 
ediyorsunuz? Ama kimse bizim yaşadığımız vatanın ve bizim yaşadığımız savaşın 
nasıl olduğunu bilmiyor maalesef. (Kadın, 40, anaokulu sahibi, Halep). 
Halep’te bir de Şam, bu çarşaf ya buraya kadar (gözünün altı) giyerler. Biz onları 
Suriye’de öyle bilmişik. Yani tatile bizim memlekete geldikleri an gene kapalı olarak 
geliyorlar bayanlar olarak. Buraya geldiler, burada farklı geliyorlar. Ben Halep’ten 
yana konuşuyorum, Halepliler aşırı bir şekilde hepsi kapalıdır, açık görmezsin 
mümkün değil. Biz Lazkiyeli olduğumuz için fark yok, memlekete göre. (Erkek, 43, 
taksi şoförü, Lazkiye).  
Savaş öncesinde bu Kürt, bu Alevi, bu Sünni bilmiyorduk biz. Benim ailem mesela 
Alevi almış, Kürt almış. Sizin burada siyaset daha çok takip ediliyor. Kim hangi partili 
biliyorsunuz. (Erkek, 36, elektrik teknisyeni, Halep). 
 

 Farklı kültürel geçmişlere sahip kişilerin karşılaşmaları ile birlikte var olduğu düşünülen 

farklılıkların vurgulanması genel bir eğilimdir. Böyle bir durumda önemli olan nokta, 

farklılıkların uzlaşmazlıklara yol açıp açmadığıdır. Herhangi bir grup içinde dahi farklılıklar söz 

konusu iken, gruplar arasında belirli farklılıkların olması kaçınılmazdır. Gruplar arasındaki bu 

farklılıklar tek başına bölücü ve ayırıcı değillerdir, düşmanlık yaratmazlar ancak ön yargılı 

insanlar sözü edilen farklılıkların diğer grup üyelerinin uygunsuz davranışları sebebiyle ortaya 

çıktığını iddia etmektedir. Ön yargılı kişi bütün olumsuz farklılıkları bu kişilere atfederken bu 

özelliklere kendini yakın gördüğü aile üyeleri ya da arkadaşlarının da sahip olabileceği gerçeğini 

ise göz ardı etmektedir (Allport,1988:87). İnsanların sürekli olarak dile getirdikleri ve karşı 

gruba yönelik rahatsızlıklarını meşrulaştırmanın temeli olarak kullandıkları farklılıkların gerçek 

mi yoksa hayali mi olduğunu ise kavrayabilmek çok kolay değildir.  
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5.5.2.  Farklılıkları da Barındıran Benzerlikler 

 İnsanlar gelenekleri, standartları ve davranışları kendisinden farklı olan, yabancı 

olduğuna dair belirtiler bulunan ve bu sebeple şüphe yaratan insanlardan komşuluk ilişkisi 

içinde bile olsalar uzak durmaya çalışma eğilimi göstermektedir. Farklı özelliklere sahip bu 

kişilerle komşuluk ilişkisinin başlamasına yardımcı olacak, birbirinin alışkanlıklarını keşfetme 

çabasını oluşturacak sosyal fırsat ve geleneklerden de yoksun olunduğunda, ilişki kurmak daha 

da zorlaşmaktadır. Ev sahibi topluluğu birleştiren normların, yeni gelenler arasında da 

ilerlemesi için ise zaman gerekmektedir (Elias&Scotson,1994:73). Genel olarak, insanlar benzer 

olana yakınlık hissederler çünkü ortak özellikler arttıkça kişiler arası etkileşimin sorunsuz bir 

şekilde gerçekleşme olasılığının arttığı düşünülmektedir. Benzerlik, kişiler ya da gruplar 

arasında oluşabilecek güvensizliği azaltma özelliğinin yanında, inançların ve değerlerin 

doğruluğunun da onaylanması hissini yaratmaktadır (Van Oudenhoven,2006:170).  

Yerli halktan katılımcılara, Suriyelilerle aralarında ortak özelliklerin olup olmadığı 

sorulduğunda bazılarının, benzerliklerden söz ederken, bir taraftan da farklılıkları 

vurguladıkları görülmüştür. Katılımcıların dile getirdikleri benzerliklerin başında ortak din ve 

ibadetler gelmektedir. Dini anlamdaki benzerliklerin yanında, yemek kültürü ve aile bağları en 

çok dile getirilen benzerlikler olmuştur.  

 
Müslüman bir ülke, Türkiye de Müslüman bir ülke. Arap kültürü ile Türk kültürü 
arasında farklılıklar vardır. Bizim en büyük benzerliğimiz komşu ilişkilerimizdir, 
inançsal ilişkilerimizdir. Suriye’deki Alevilik Nusayri Aleviliktir. Türkiye’de de Nusayri 
Alevilik var, bizim Anadolu Aleviliği. Anadolu Aleviliği ile Nusayri Aleviliği arasında 
çok fark var. Ortak paydamız Hz. Ali sevgisidir. Biz de Hz. Peygamberi severiz, Hz. 
Ali’yi severiz, 12 İmamı severiz. Suriye’de Nusayriler camiye giderler, Ramazan orucu 
tutarlar ve neredeyse Sünni mezhebine daha yakındırlar. Bunun ötesinde hiçbir 
benzerliğimiz yok. (Erkek, 72, Cem evinde dede, Bingöl doğumlu). 
Suriye’nin sınır bölgelerine baktığında bizim Türkiye’dekilerle hepsi akrabalar. 
Mesela benim damadım Mersin Araplarındandır, Suriye kökenlidir. Adamlar yüz yıl 
önce gelip bu topraklara yerleşmişler. Gerek Sünni İslam anlayışı bakımından, gerek 
Alevi İslam anlayışı bakımından çok ortak özellikleri var. Kültürel anlamda Kürtlerle 
ortak özellikleri var. (Erkek, 50, emekli, Tunceli doğumlu). 
Din var ortak özellik. Onlar daha bir bağlı sanki. Benim Suriyeli öğrencilerim daha 
birinci sınıfa giderken bile oruç tutuyorlardı. Fiziksel yapı olabilir, esmerlik falan. 
(Kadın, 35, öğretmen, Adana doğumlu). 
İki toplum da Müslüman. Sonuçta Müslüman olmasından dolayı ortak kültür, aile 
yapısı, aile değeri bunlar var. Yine kadın ikinci planda. Yemekler çok uç değil, ortak. 
Baharatlar vs. Osmanlı’yı yaşamışlar. (Erkek, 36, emlakçı, Hatay doğumlu). 
Ramazan onlar için de çok kıymetli. ‘Türkiye’de yaşamak bizim için çok kolay. Sanki 
vatanımızdaymışız gibi’ diyorlar. Geleneklerimiz, göreneklerimiz, her şeyimiz çok 
benziyor. Yemeklerimiz benziyor. Evlere ayakkabıyla girmezler. Çünkü evlerde 
namaz kılınıyor diyorlar. Benim ananem ayakkabıyla içeri sokmazdı kimseyi. ‘Bu 
evde namaz kılınıyor, dışarıdan pislik getirirsiniz’ derdi. (Kadın, 60, ev hanımı, 
Adana doğumlu). 
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Onlar daha çok temel dürtüleri doğrultusunda yaşayan insanlar. Çok fazla yarını 
düşünmeyen, bugünkü andan zevk alan insanlar. Bu açıdan bizden farklılar. 
Yoksulken bile benim babamlar bu kadar keyiflerine düşkün olmazlardı. Mesela ben 
Suriyelileri görüyorum Ramazan’da akşamları sahilde pofur pofur nargile içiyorlar. 
Bizde böyle bir şey yoktu, biz keyif düşkünü değildik, biz daha çok okumayı, çalışmayı 
severdik. Temel dürtülerden ziyade yarını daha fazla düşünüyor, daha fazla plan 
yapıyoruz. Daha entelektüel bir toplumuz onlara göre. Benzerlik olarak en azından 
güney şehri olarak, yemek kültürümüz benziyor olabilir. Yemek ve dinimiz dışında 
benzerlik olduğunu düşünmüyorum. (Erkek, 26, doktor, Adana doğumlu). 
Aile bağları kuvvetli iki tarafın da. Akşam gezmelerini seviyorlar yemekten sonra. 
Zevklerine düşkünler. Dünyevi zevklerin neler olduğundan haberdarlar. Yaşamasını 
biliyorlar yani. (Erkek, 32, müteahhit, Mersin doğumlu). 
Yemeye onlar da düşkün, bizde ama o kadar değil yani. Keyfimize biz de düşkünüz de, 
onların keyfiyle bizim keyfimiz bir değil yani. (Erkek, 36, apartman görevlisi, 
Adıyaman doğumlu). 
 
Yerli halk ile aralarındaki ortak özellikler sorulduğunda, Suriyeli katılımcıların büyük 

çoğunluğu da İslamiyet’in ortak din olmasından söz etmiştir. Suriyeli katılımcıların bir diğer 

vurguladığı şey ise, Mersin’in Suriye’de yaşadıkları yere çok benzediği bu yüzden Mersin’de 

kendilerini iyi hissettikleridir.  

 
Mesela bunlar da bizim gibi seyahati sever, gezmeyi sever, denizi sever. Özellikle 
Mersin’e gelen Suriyeliler Türklerden hiçbir farkı yok. (Erkek, 71, diş hekimi, Halep). 
Yaşı büyük olanlar giyim konusunda bize benziyor ama yeni nesil benzemiyor. Biz 
batılılardan etkilenerek ayakkabıyla gireriz eve ama siz ayakkabılarınızı dışarda 
bırakırsınız. (Kadın, 40, ev hanımı, Humus). 
Aynı yemek, giymek, oturma biçimi, farklı olan tek şey dil. Tanıdığımız Türkler bize 
çok benziyor. Mesela komşum ayıp ne demek, günah ne demek bilirler. (Kadın, 40, 
anaokulu sahibi, Halep). 
Camiye gidince çok sayıda namaz kılan insan var. Sizde de aileye önem veriliyor. 
Belki Mersin Suriye’ye en çok benzeyen yer. Yaşam biçimi olarak çok benziyor. Pek 
Türklerle kaynaşmadım bu yüzden bilmiyorum ama psikolojim burada çok rahatladı. 
Belki biz savaştan çıktığımız için her yer bize güzel geliyor. Hatta İstanbul’da ve 
başka şehirlerde arkadaşlarım var, yerimi değiştirmemi tavsiye ediyorlar ama ben 
burada çok rahatım. Burada olan Türklerle hiç sıkıntı yaşamadık belki bu yüzden. 
(Kadın, 42, kadın kuaförü, Halep). 
Sizin adetleri bize çok yakın, yemekler çok yakın. Sizin erkekler bize çok yakın. Sizin 
kadınlar bizim gibi. Sizin cumartesi günü temizlik yapıyorsunuz, kendi 
hazırlıyorsunuz erkekler için, eşlerinizin için. Bizim de böyle ama bizim çarşambaları 
ve Perşembe günü. Çünkü bizim tatil Cuma, Cumartesi. (Kadın, 25, kadın kuaförü, 
Halep). 
 

 Yabancıyla ortak olan sadece genel niteliklerdir. Bunun aksine organik olarak bağlı 

olunan kişilerle ilişki, bu kişileri genel olandan ayıran özel hususiyetlerin benzerliğine dayanır. 

Ancak kişisel ilişkiler yalnızca onları etkileyen bireysel farklılıkların yanında paylaşılan ortak 

niteliklerin varlığıyla belirlenmez. Bu ortaklığın ilişki üzerindeki etkisinin türü, katılanlar 

arasında mevcut olup olmaması ya da bu ortaklığın katılanlar tarafından bir grubun, bir tipin 

ortak bir özelliği olarak hissedilip hissedilmemesine bağlıdır. Ortak özelliklerin bütün bir gruba 

ait olduğunun düşünüldüğü durumda, bu benzerliklerin etkisi aynı nitelikleri taşıyan grubun 
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büyüklüğüne oranla azalmaktadır. Ortaklıklar, üyeleri birleştirmek için bir zemin sağlar ancak 

şu veya bu kişiyi birbirlerine özellikle yöneltmez. Çok geniş ölçüde paylaşılan bir benzerlik, 

herkesi hemen hemen herkesle aynı kolaylıkla birleştirebilir. Bu durum da, bir ilişkinin eş 

zamanlı olarak hem yakınlık hem de uzaklık içermesinin bir yoludur. Benzerlikler evrensel bir 

karakter aldığı ölçüde, birleştirici güçler özel, merkezcil karakterini kaybedecektir. Yabancı 

özelinde devreye giren bu kümelenme, söz konusu ilişkiye özgü bireysel unsurlar üzerinde 

olağanüstü bir baskı kurar. Yabancı, millet ya da sosyal konum benzerlikleri, iş ya da insan 

doğası temel benzerlikler hissedilen ölçüde yakındır. Ancak, bu benzerlikler, biz ve onlar ötesine 

genişlediği ölçüde ve kişileri birbirine çok sayıda insanı bağladığı gibi sıradan bir şekilde 

bağladığı ölçüde, aslında uzaktır (Simmel,1971/2016:31). 

5.5.3.  Yabancının Bedenini Okumak: ‘Simasından Bellidir’ 

İnsan zihni, günlük yaşam içinde karşılaştığı binlerce varlık arasında ayrım yapabilmek 

için onları kategorilere ayırmaktadır. Toplum, kişileri kategorize etme araçlarını ve her bir 

kategorinin üyeleri için doğal ve sıradan olduğu düşünülen nitelikler bütününü tesis etmektedir. 

Verili olan toplumsal bağlamlardaki sosyal ilişki rutinleri, karşılaşılan ötekilerle alakadar 

olunmasına müsaade eder. Böylece, bir yabancıyla karşılaşıldığında ilk intibalar büyük ihtimalle, 

karşılaşılan kişinin dâhil olduğu düşünülen kategorisini, niteliklerini ve buradan da toplumsal 

kimliğinin peşinen kestirilmesine olanak tanır (Goffman,1963/2014:30). Kategorileştirmenin 

ön koşullarından biri olan stereotipler, bir grup diğer gruplardan ayrı bir varlık olarak 

algılandığında başlamaktadır. Kategorileştirme ile birlikte grup üyeleri birbirine benzer 

algılanırlar ve bu benzerlikler çoğu zaman büyütülmektedir. Kategorinin oluşturulması için 

ihtiyaç duyulan işaretler yeterli olmadığı durumlarda ise, hayali olarak yaratılır 

(Allport,1988:132). Kategorileştirmenin ardından, ötekinin bazı belirgin özelliklere indirgenmiş 

bir imgesinin yaratıldığı basitleştirme öğesi gelmektedir. Genelleme öğesinde ise, öteki olarak 

belirlenen gruba mensup bireylere, benzerleriyle aynı nitelik ya da kusur şeması 

uygulanmaktadır (Bourse,2009:118). Kategorilerin en önemli özelliği, sayısız şeyi bünyesinde 

barındırmasıdır ancak bazı unsurların birtakım özellikleri sebebiyle başka kategorilere de dâhil 

olabileceği gerçeği her zaman mevcuttur (Allport,1988:178). Böylece gündelik temaslarda 

belirli özellikler çerçevesinde oluşturulan kategorilere ayrılan kişilerle, sokakta ya da bir 

dükkânda karşılaşıldığında, bu kişinin dâhil olduğu düşünülen gruba atfedilen klişelerin ve 

rivayetlerin hatırlanması olasılığı da yüksektir. 

Gündelik yaşam içinde beden duruşu, giyim tarzı ve konuşma şekli gibi kişinin kendisini 

diğerlerine sunuş şekilleri, bu kişinin fiilen sahnelenmesini ve uygun ya da uygunsuz kimi 

niteliklere sahip biri olduğunun çevreye gösterilmesini sağlamaktadır (Goffman,1967/2016:77). 

115 



Bilge Deniz Çatak, Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

Kültürel kimlik; tarihi miras, politik çerçeve, etnik aidiyetler, gelenekler, dil ve din gibi unsurlara 

dayanır. Bu unsurlar öncelikle, bir topluluğun kendini tanımlamasını ve başkalarınca 

tanınmasını sağlamaktadır. Kolektif bilincin kendini tanımlamasını sağlayan bu unsurlar 

çoğunlukla imgeler, stereotipler, mitler ve tarihsel anlatılar biçimindedir. Stereotip, bir halka 

verilen kolektif kimliği bir tür kimlik belirtici (Bourse burada ‘Türklerin bıyığı’ örneğini 

vermektedir) yardımıyla bireyselleştirme ve kökleştirme iddiasında bulunsa da, bir halkın 

ancak başkalarıyla ilişki içinde var olduğunun kanıtını gözler önüne serebilir. Stereotip 

tamamlanmamış olsa bile, ötekini tanımaya yönelik hazırlık niteliğindeki bir görevi 

üstlenmektedir. Bu sebeple çoğu durumda, ötekini bilmemenin stereotipten daha kötü olduğu 

söylenebilir (Bourse,2009:56).  

Sokağa çıkmak bir yandan da, tanınma dolayısıyla işaret edilme tehlikesiyle karşı 

karşıya kalmaktır. Sokakta sergilenen davranışlar ve kıyafet, bedenin kullanıcısının kendisinin 

bile haberi olmaksızın gözler önüne serdiği toplumsal mesajın dayanaklarından biri olmasının 

yanında, mahallenin örtük sözleşmesine katılıp katılmamanın da göstergelerinden biridir. 

Yoldan geçen kişinin duruşu mümkün olan en az bilgiyi taşımalı, mahalle tarafından kabul 

edilmiş klişelere göre olabildiğince en az sapmayı ortaya koymalıdır. Böylece kişi, davranışların 

tek biçimliliğine en yüksek uyumu sağlamak zorundadır. Mahallenin bir sakini olarak kalmak ve 

komşuluk ilişkisinden yararlanmak için kişinin kendisini fark ettirecek davranışlarda 

bulunmaması gerekir. Özellikle giyim kuşamla ilgili her bir sapma, simgesel bütünlüğe zarar 

getirebilir ve kişi hakkında yapılan değerlendirmeler aşırı sertlikte olabilir (De 

Certau&Giard&Mayol,1990/2009:39-42).   

Gözle görülebilir farklılıklar, dış grup ile iç grup üyelerini ayırmada temel öneme 

sahiptir. Biz kavramının ön koşulu olan yabancı, yüz yüze gelinen anda farklı olarak tanımlanan 

kişidir. Dolayısıyla yabancı ayırt etmekte başarısız olunan ya da henüz karşılaşılmayan bir kişi 

değil, çoktan çok yakına kadar gelen ve farklı olarak tanımlanan kişidir. Gündelik yaşamda 

karşılaşılan yabancılar fark edilebilirdir çünkü sosyal mekanların sınırları dâhilinde bu kişiler 

çok önceden dikkatli bir okumaya tabi tutulmuştur ve onlar hakkında değerlendirme yapılmıştır 

(Ahmed,2000:21-30). Günlük alışkanlıklardaki ortaklıklar, yabancıları da kapsayan basmakalıp 

özellikler içermektedir. Yabancının ilk bakışta göze çarpan fiziksel özelliklerinin diğerlerine 

benzemiyor oluşu onun tuhaflığı şeklinde ele alınmaktadır. Kişinin dışarıdan olduğunun işareti 

olan farklılıklar, dikkatli bir bakış ile ortaya çıkabilmektedir. Yabancının yüzü, göze battığı ilk 

andan itibaren, ulaşılmaz ve rahatsız edici bir yolculuğa çağıran, dikkat çekme veya gizlenme ile 

birlikte kurulur. Yabancı, ulaşılmaz ve rahatsız edici olmasa da, farklı olarak görülen fiziksel 

özellikleri sebebiyle bu durumu sergiler. Genellikle, yabancının güzel ya da çirkin, sevimli ya da 

rahatsız edici olduğu konusunda karar verilemez, bu durum ise onun belirsizliğini 

vurgulamaktadır (Kristeva,1991:3-4). 
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Ahmed (2004/2015:59), nefret gibi duyguların, ötekilerin bedenlerini nasıl 

şekillendirdiği, ötekilerin bedenlerini yorumlama şekilleriyle kolektifleri nasıl güvence altında 

tuttuğu ve bu duygunun nasıl bazı insanları yakınlaştırırken, onları başka insanlara karşıt hale 

getirdiği üzerinde durmaktadır. Ötekilerin bedenleri yorumlanırken, hayali ötekilerin tehdit 

ettiği bir özne oluşturulur. Hayali ötekiler yakınlıklarıyla bu özneyi sadece elindekileri (iş, 

güvence, sağlık) almakla değil, aynı zamanda onun yerine geçmekle de tehdit eder 

(2004/2015:60). Bir ötekinin nefret nesnesine dönüşmesi üst belirlenmiştir. Sadece belli bir 

bedenden rahatsızlık duyulmaz, belirli çağrışım hikâyeleri her bir karşılaşmada yeniden açılır 

ve daha önceden karşılaşılan bazı bedenlerden diğerlerine göre çok daha fazla nefret edilir. 

Ahmed’in (2004/2015:74-75) altını çizdiği nefret duygusu, ötekinin bedensel ve sosyal olarak 

uzaklaştırılmasıyla güçlenen bir bağlılıktır. Nefret, kamuya açık ve samimi mekânlarda 

ötekilerle karşılaşma biçimleri yoluyla bedenlerin ortaya çıkmasına yol açar. Böylece bir bireyin 

bedeni üzerinden grup algısı oluşturulur. Dil aracılığıyla ve beden tarafından imgelenen korku, 

karşılaşmalarda öylece başlayıp bitmez. Bunun yerine hem korku nesnesi hem de öznesine 

dönüşen bedenler üzerinde ve onlar vasıtasıyla devam eder. Korku, farklılıkları yüzeylerinde 

okunan bedenler arasındaki mesafeyi yeniden kurar. Korku ayrıca, yakınlık ilişkileri gerektirir 

ve bu yakınlıklar, klişelerin tekrarlanmasını sağlar (2004/2015:83-85) .  

Farklı temas noktalarında karşılaşan yerli halk ve Suriyelilerin, birbirlerinin farkına 

vardıkları andan itibaren kurgulanan kalıplarda fiziksel özellikler ne derece önemlidir? 

Gündelik yaşam içinde bir kişiyle karşılaşıldığında o kişinin Türkiyeli mi yoksa Suriyeli mi 

olduğu anlaşılır mı? Suriyeli ve yerli halktan katılımcıların zihinlerinde diğer grubun fiziksel 

özelliklerine dair bir imge var mıdır? Eğer varsa, bu imge hangi kalıplar üzerinden kurulur 

sorularına cevap bulabilmek için, hem Suriyeli hem de yerli halktan katılımcılara, gündelik 

yaşamda biriyle karşılaştıklarında o kişinin Suriyeli ya da Türkiyeli olup olmadığını anlar 

mısınız? sorusu yöneltilmiştir. Katılımcılar belli tereddütler dâhilinde, ‘tabii ki canım’, ‘belli 

oluyor tabii’, ‘anında anlarım’, ‘kendilerini belli ediyorlar’ şeklinde cevaplar vermiştir.  

 Gündelik yaşamda karşılaşılan bir kişinin Suriyeli olduğunu anlarım diyen katılımcıların, 

Suriyeliler ile ilgili öne sürdükleri fiziksel özelliklerin büyük oranda benzerlik gösterdiği 

görülmüştür. Farklı grupların fiziksel özelliklerinin tanımlanmasında sıklıkla dile getirilen  

‘simasından anlarım’ ifadesi dikkat çekicidir. Yerli halktan katılımcılardan bazılarına göre 

Suriyeliler, ‘yüzlerine sinen Suriyelilik’ ve hatta yürüyüş tarzları ile ‘kendilerini ele vermektedir’. 

Allport’a (1988:173) göre, tek tipe indirgenmiş kategorileri şekillendirmek farklılıkları içeren 

kategorilerden daha kolaydır. Bir grubun her üyesini aynı özelliklere sahip kişiler olarak 

değerlendirmek, bu kişilerle bireysel olarak uğraşma sorununu da ortadan kaldırır. Grupların 

çaba gerektirmeyen bir şekilde kategorize edilmesi, grupların sahip oldukları düşünülen 
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özelliklerinin varoluşsal olduğu inancını doğurur. Böylece her bir Suriyelinin doğasında, 

‘Suriyeli olmaya atfedilen özelliklerin’ olduğu düşünülür.   

Görüşmelerle birlikte yerli halkın zihinlerindeki Suriyeli imgesiyle ile ilgili vurgulanması 

gerekenlerden biri, Suriyeli kadınların Suriyeli erkeklere göre daha ‘fark edilebilir, belirgin’ 

özelliklere sahip oldukları yönündeki söylemlerdir. Yerli halktan katılımcılara göre Suriyeli 

kadınlar, Türkiyeli kadınlardan daha farklı bir tarzda saçlarını örtmektedir. Baş örtme tarzı 

üzerinden ayırt edebildiğini belirten katılımcıların yanında, Suriyeli kadınların bakımlı olmaları 

üzerinden de Suriyeli kadınları tanıdığını dile getiren katılımcılar olmuştur. Yerli halktan 

katılımcılar, Suriyeli erkeklerin ayırt edici özellikleri arasında giyim tarzı, tıraş olma biçimi ve 

jöle kullanılan saç stillerini göstermiştir. Yerli halktan bazı katılımcıların, fiziksel kalıplara 

uymayan Suriyelilerin de olabileceğine yönelik kabullerinin, ‘Suriyelileri anında tanırım’ 

söylemini zayıflatmadığı görülmüştür. Yerli halktan katılımcıların ifadesine göre, fiziksel 

özellikleriyle dikkat çeken Suriyeliler birbirlerine çok benzerken, yerli halktan da bir o kadar 

farklılaşmaktadır.      

 
Zaten biz halkımızı biliyoruz, Suriyeliler de belli zaten. Suriyeliler yürüyüşünden belli 
oluyor. (Kadın, 41, ev hanımı, Antep doğumlu). 
Anında anlarım çünkü açığı çok az, yok ki. Çok ciddi kapalılar hem de. Kadını kesin 
tanırsın da görüntü icabı, erkekleri de tanıyoruz ya. Simalarına oturuyor, çok keskin 
oturuyor hem de. İfade, böyle yobazımsı, gerimsi çok erkek var. Ha düzgünü de var. 
Bizim milletimiz gibi, aynı hiç farkı yok bence. Bize uygunlar, yakınlar, Müslümanlar. 
Irkları, her şeyimiz aynı. (Kadın, 60, ev hanımı, Adana doğumlu). 
Bellidir aslında. Giyim desem, giyimden herkes anlar. Simadan bellidir. Yüzüne 
baktım mı anlarım. Uzağa gitmeyelim bizim Türkiye içerisinde ben de Kürdüm, 
nerede görseler Kürt müsün diyorlar. Mesela Aleviler yine öyle. Biraz gezen insan 
bilir. Giyim tarzıyla alakası yok, bellidir yani. (Erkek, 36, hamal, Mardin doğumlu). 
Genelde esmer, kirli sakallı, saçlarında jöleler falan. Kadınları zaten bizim Türk 
kadınlarının tesettür şekliyle bile çok farklılar. Mesela işte o eşarp yapmaları, 
yazmaları, giyim tarzları olarak zaten kendilerini belli ediyorlar. Suriyelilerde benim 
en çok şaşırdığım şey mesela bir Arap ülkesi olarak giyim, kuşamda özellikle de 
erkeklerinden klasik giyinmelerini beklerken, adamlar bir geldiler eşofmanlar, kalın 
tabanlı spor ayakkabılar, kolyeler falan. (Erkek, 27, polis, Karabük doğumlu). 
Saçları jöleli ve dalgalıdır. Geriye doğru taranmış olabilir, yapıştırmıştır saçlarını. 
Simasında bir Suriyelilik vardır. Kadınsa türbanlıdır, dar kot pantolon giymiştir. 
Kaşları çizgi kaştır, boyalıdır kaşlarının içi, bakımlıdır falan. (Erkek, 32, müteahhit, 
Mersin doğumlu). 
Erkekleri anlayabilirim saçının jölesinden. Yüzde doksan Suriyeli çıkıyor o saç stiline 
sahip kişi. Kadınlarının da giyim tarzları belirgin oluyor, beyaz tenli oluyorlar. Bir şey 
daha var alınların ortasında bilmiyorum ben tam ismini. Fazlaca beyaz olmalarına 
rağmen makyaj yapıyorlar. Bir erkek, kadın profili var. Bu tip, Suriyeli tipidir 
demiyorum ama bunları çok görüyorum. (Erkek, 26, doktor, Adana doğumlu). 
 

 Allport’a (1988:133) göre ön yargılı insanlar, dış grup üyelerini tanımlamada diğer 

insanlara göre daha başarılıdır çünkü önyargılı kişi için karşıt olduğu grup üyelerini 

tanıyabileceği ipuçlarını öğrenmek önemlidir. Önyargılı biri, karşıt olarak gördüğü grup üyeleri 
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ile her karşılaşmasında onları gözlemekte, onların kendisi için bir tehdit olduğu şüphesini 

pekiştirmekte ve grubu genelleyebileceği işaretler aramaktadır. Yerli halktan bazı katılımcılar, 

Suriyeli kadınların giyim tarzı ve başörtüsü, Suriyeli erkeklerin saç ve sakal tıraşları ile Suriyeli 

olduklarını, farklı olduklarını vurgulamaya çalıştıklarını dile getirmiştir. Ne yaşam alanından 

uzaklaşabilen, ne de görünmez olabilen Suriyelilerden beklenen ise, yerli halkın gözüne 

batmamak için Suriyeli imajını vurgulamaktan vazgeçmeleridir.    

 
Kıyafetlerinden olmasa, adamların simalarına yansımış bir tarzları var. Açık bir 
Suriyeli bile gördüğüm zaman anlayabiliyorum. Erkeklerinden de anlayabiliyorum. 
Çok enteresandır birbirlerine çok benziyorlar. Kılık kıyafetlerinden çok rahatsız 
olabileceğimiz kadar dar, saç şekilleri, tıraşları, oturmaları, kalkmaları, sokakta 
yürümeleri bile bir değişik. Bazen düşünüyorum da Suriyelilere hala çok tepki var. 
Yolda yürürken birinden bir tepki görebilirler. Ben olsam tarzımı değiştirirdim. Bir 
kere büründüğüm kimliğimi bırakırdım. Onlar onu da yapmıyorlar ve adamlarda 
gerçekten çok yüksek bir özgüven var. Madem bu kadar çok bağlısın inançlarına, 
niçin bırakıp geldin? Savaşsaydın. Yani buraya gelip cinayet işlemek ne demek? 
Cinayet işleyecek kadar eğer kendine güveniyorsan, neden ülkeni terk edip geldin? 
Bir kere Allah katında bile savaş varken bırakıp kaçmak dinimizce caiz değil. Güya 
Müslüman ülke, güya bizden daha inançlılar ama inançlarının yerle bir olduğuna 
inanıyorum. (Kadın, 26, eczane teknisyeni, Siirt doğumlu).  
Yüzde seksen anlıyorum. Ha konuşursa zaten anlıyorum. Türkçe bile konuşsa 
anlıyorum. Bayansa direk anlıyorum. Kapalı değilse anlamıyorum ama o da çok 
düşük oranda, genelde hepsi kapalı. Onlar zaten kendini belli ediyor. Erkeklerde de 
yüzde altmış, yüzde yetmiş anlayabiliyorum tiplerinden. Bıyıklarından, 
sakallarından, onlar hat çiziyorlar sakallarına. Diyorum ki hat çizmeyin, sizin böyle 
Suriyeli olduğunuz belli. Bıyık şekli de bizim babalarımızın eski yaptığı şekilde bıyık 
bırakıyorlar. Türkler şimdi öyle bırakmıyor. Giyim tarzları çok ele veriyor. Yani moda 
diye bir şey yok zaten biraz geriden geliyorlar. (Erkek, 36, emlakçı, Hatay doğumlu).  
Onlar genelde ya peçelidir, ya da örtülüdür. Şöyle bir baktığın zaman yönlerini 
dönerler. Kapanmaları da çok farklıdır. Yani nerede görsem bu Suriyelidir açık açık 
söylerim. Onlar da temizlik yoktur sadece görünüş güzelliği vardır. Bizde önce 
temizliktir sonra güzelliğe bakarız. Erkeklerde ben çok fazla görmedim. Normal 
giyinir, çıkar. Ama kadınlar bizim Türk kadınlara göre daha farklı. Bir kadınlar değil, 
çocuklar da öyle. Bunların giyimleri, erkeklerin giyimleri beni çok şaşırtıyor. Efendi 
giyinenler var mı? Var. (Kadın, 57, emekli hemşire, Sivas doğumlu). 
Giyiminden anlarım. Bir kız var, Suriyeli demeye bin şahit lazım. Ben bir bayanın 
başını açsam, sen Suriyeli diyebilir misin? Sırf kapalı olduğu için Suriyeli olarak 
görüyoruz. (Erkek, 55, Suriyelilere hizmet veren özel bir poliklinikte yönetici, Urfa 
doğumlu). 
 

 Bir kişiyi ötekiler kategorisine dâhil etmekte kullanılan fiziksel özelliklerin yanı sıra, 

yaşanılan yerde geçerli olan dili akıcı bir şekilde konuşmak veya aksana sahip olmak kişinin 

yabancı olup olmadığının göstergelerinden biridir (Elias&Scotson, 1994:30; Girard, 

1972/2003:211). Yerli halktan katılımcılar, gündelik yaşamda karşılaştıkları Suriyelileri, Arapça 

konuşmalarından ya da Türkçeyi şiveli konuşmaları vasıtasıyla da ayırt ettiklerini ifade etmiştir.   

 
Onların giyinme tarzıyla illa ki belli oluyor. Kimisi Türkçe bilmiyor, konuşmasıyla 
belli ediyor. Normal senin benim gibi giyimi olursa bilemem. Ama hani kapalı 
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olmasalar bile giyim tarzları farklı. Bizde de var kapalılar, Suriyelilere benzemiyor. 
(Kadın, 42, temizlik görevlisi, Mersin doğumlu). 
Belli oluyor tabi. Türkçesinden belli olur, simasından belli olur. Mesela bir Suriyeli 
dolmuşa bindiği zaman çekinerek biniyor. Bir de dil bilmediği için siz onun hemen 
Suriyeli olduğunu anlıyorsunuz. (Erkek, 50, emekli, Tunceli doğumlu). 
Daha önce anlardım da şimdi olsa anlayamazsın ya. Bayanı yüzde doksan anlarsın. 
Erkeklerin de anlayamazsın birçoğunu. Saçını düzgünce yana yatırıp şey olduğu 
zaman Suriyeliydi. Ama şimdi benim karşıda bakkal var, çocuk Suriyeliymiş. Benim 
gibi Türkçe konuşuyor. Nereden anlayayım ki onun Suriyeli olduğunu? Eskiden 
Türkçeyi konuşamıyorlardı. ‘Biz Suriyeli’ diyordu, çıkıyordu işin içinden. Onun 
Suriyeli olup olmadığını kimse anlayamaz. Yine de şivesinden anlarsın konuştuğu 
zaman. (Erkek, 36, apartman görevlisi, Adıyaman doğumlu). 
Kimi Suriyelileri hele bayanları anlamak çok kolay. Ama erkekleri kolay kolay 
anlamak mümkün değil. Ne zamanki Arapça konuşuyorlar, ben o zaman onların 
Suriyeli olduklarını anlayabiliyorum. Doğrudan doğruya anlamam tabi ki mümkün 
değil. Bütün Suriyeliler de hepsi böyle Arap tipi gibi esmer yurttaş değil. (Erkek, 72, 
Cem evinde dede, Bingöl doğumlu). 

  
Suriyeli katılımcılara ev sahibi topluluğun belirgin fiziksel özelliklerinin olup olmadığı 

sorulduğunda, büyük bir kısmının yerli halktan katılımcılarla benzer ifadeler kullandığı 

görülmüştür. Yerli halktan katılımcılara benzer olarak Suriyeli katılımcıların bir kısmı da 

‘simasından anlarım’ ifadesini kullanmıştır. Hem Suriyeli hem de yerli halktan katılımcılardan 

‘simasından anlarım’ sözünü açıklamaları istendiğinde, ‘belirgin bir şekilde anlatamam ama 

kişinin yüzüne bir Suriyelilik ya da Türkiyelilik yerleşmiş durumda’ şeklinde ifadelerde 

bulunmuşlardır. Suriyeli katılımcılar, yerli halkın ayırt edici özellikleri arasında, giyim tarzı ve 

örtünme biçimlerini de dile getirmiştir. Türkiyeli kadınların baş örtme şekillerinin Suriyeli 

kadınların örtünme tarzından farklı olduğu, Suriyeli katılımcılar tarafından da sıklıkla 

vurgulanmıştır.  

 
Kadınları evet, giyimlerinden besbelliler. Bazı Türk erkeklerini de biliyoruz Türk 
olduğunu. Bazı Türk kadınları da bizim gibi giyiyor, uzun giyiyor. Bazısı da etek 
giyiyor, eşarbı arkadan bağlıyor. Biz Suriye’de yaşarken televizyonda Türk filmleri 
çok izliyoruz ya o yüzden biliyoruz Türkler nasıl giyiniyor. (Kadın, 25, ev hanımı, 
Lazkiye). 
Birinci simasından, ikinci kıyafetinden, üçüncü yazmasından anlarım. Onun dışında 
hepimiz Allah’ın kullarıyız. Erkekleri de anlarız. Üzerindeki giysilerden, 
yürüyüşünden, hal ve hareketlerinden anlıyoruz. Birileri bizim yanımıza geliyor, siz 
Urfalı mısınız diye soruyorlar. Hayır, biz Suriyeliyiz diyoruz. Biz Kürt’üz, Kobani 
halkıyız fakat Suriyeliyiz. Belki siz bir Suriyeliyi bir Türk’ten ayırt edemezsiniz ama 
biz ayırt edebiliyoruz. (Kadın, 50, terzi, Kobani).  
Saygılı davranışlarından, tarzından anlarsınız. Genel olarak saygıyla davranan bir 
halksınız. Bunun dışında da simadan anlarım. (Kadın, 40, anaokulu sahibi, Halep). 
Belki simadan bilebilirim. Belki giyim tarzı farklıdır. Bizde daha muhafazakâr bir 
şekilde giyiniriz. (Erkek, 33, baharat dükkânı sahibi, Halep). 
Ben çok ayırt edemem. Belki hicab bakımından ayırt edebilirim. Onlar mesela biraz 
daha özel bir şekilde koyuyorlar. Karakter olarak da çok bakıyorlar ama nasıl 
bakıyorlar? Çünkü ben farklıyım. Nasıl bakıyorlar ben oradan Türk olduğunu bilirim. 
(Kadın, 19, üniversite öğrencisi, Halep). 
 

120 



Bilge Deniz Çatak, Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

Toplumu ve toplumsalı oluşturan yapılar çok güçlü normlar etrafında birleşerek bir 

düzen meydana getirmişlerdir ve bu düzenin güçlü sınırları, kıyıları ve dâhili bir yapısı vardır. 

Düzene ait değerler, bu yapıya ait olmayan, düzen dışı şeyler tarafından tehdit edildiğinde ve 

saldırıya uğradığında, bu tehlike durumu artık kirlilik haline de gelmektedir. Kısacası, ayrımın 

olmadığı yerde kirlenmeden de bahsedilemez. (Douglas,1966/2007:196).  Kendi kabuğuna 

hapsederek zihinsel bir uzaklıkta tutma çabası, yabancıdaki tehlikeli uygunsuzluğu 

etkisizleştirmeye yetmez. Sonuçta o yine etrafta dolanır durur, bir anlık dikkatsizlikte izin 

verilen sınırlardan taşıverir. Dolayısıyla yabancı, yerli kimlik için yaşamsal olan sınırlara yönelik 

daimi bir tehlike olarak kalır.  Leke, yabancının nahoş ikircimine karşı savunmada 

kullanılabilecek uygun bir silah olarak görünür. Lekenin özü farklılığın vurgulanmasıdır bu 

sebeple yabancının dışsal görünür ve tanımlanabilir özellikleri belirlenmelidir. Buradaki 

farklılık, onarılması imkânsız dolayısıyla da daimi bir dışlanmayı haklı çıkaran bir farklılıktır. 

Dışsal göstergeler maskelenebilir fakat yok edilemez olduğu için, bir kategorinin lekeden 

kurtulabilmesinin tek yolu, leke gösterenin yeniden yorumlanması ya da toplumsal 

görünmezliğe kavuşturulmasıdır (Bauman,1991/2003:91-93).  

5.5.4.  ‘Yüz Göz Olmak’: Komşu Ülke Vatandaşından Yan Komşuya Dönüşen Suriyeli  

Bauman’ın (1998:185), toplumsal mekânın güvenli bütünlüğü içinde tanımladığı fiziksel 

yakınlığa dayalı komşuluk, düşmanlığa olduğu kadar sevgiye, çatışmaya olduğu kadar 

dayanışmaya yer açtığından modern topluluk ideolojisinin izin vereceğinden daha karmaşık bir 

olgudur. Komşuyu geri kalanlardan ayıran, ona karşı hissedilen yakınlık değil, her zaman 

potansiyel olarak görüş alanı içinde yer alması, mahremiyet kutbuna yakın olması ve muhtemel 

bir ilişki ortağı olmasıdır. Suriyeli ve yerli halktan katılımcıların da sıklıkla dile getirdikleri 

komşuluk kavramı, De Certau, Giard ve Mayol’a (1990/2009:35-37) göre, ikamet edeni 

kendinden öncesinde de var olan bir toplumsal işaretler ağına davet etmektedir. Bu ağ, kişinin 

kendisi ile fiziksel ve toplumsal dünya arasındaki bağı oluşturmaktadır. Komşuluğun geliştiği 

mahalle, toplumsal bir varlık olarak ötekiyle kurulan ilişkinin uzamıdır. Dolayısıyla, kişi evinden 

çıkması ve sokakta yürümesiyle kültürel bir eylem ortaya koymaktadır. Mahalle kısaca, yerleri 

tanıma, günlük yollar, komşuluk bağları, esnaf ile kurulan ilişkiler, yaygın bir kendi toprağında 

olma duygusu ve kentsel uzamın sadece bir bilmenin nesnesine değil bir tanımanın da 

mekânına dönüştüğü toplumsal ve kültürel düzeni üreten ve düzenleyen bir mekân olma 

özelliğini taşımaktadır. Mahalleye yeni gelenlerin, mahalleye daha önceden yerleşenlerle 

kuracakları ilişkiler ise kültürel benzerlikler gibi birçok unsura bağlı sorunsuz olarak 

sürebilmektedir.    
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Kolektif tarihsel anılar ve kişisel deneyimler, gruplar arası ilişkilerle ilgili düşünceleri 

şekillendirdiği gibi söylemlerin inşasında da etkilidir (Apostolov,2004:106). İnsanlar, Suriye ve 

Türkiye ilişkilerini, söylemler vasıtasıyla son şeklini alan tarihsel anılar, deneyimler ve mitler 

üzerinden inşa etmektedir. İki grup arasındaki sınırları inşa eden bu zihinsel süreç ise, sosyal 

gerçekliğe etki eden, uyandırılmış önyargıları da yansıtmaktadır (Apostolov,2004:21). Her insan 

ilişkisinin barındırdığı yakınlık-uzaklık birliği yabancı örneğinin özünde de yer almaktadır. Bu 

ilişkideki mesafe yakın olanın uzak olduğuna işaret ederken, yabancılığı da uzak olanın yakın 

olduğuna işaret eder. Simmel (1908/2009:149), yabancı olma durumunun bütünüyle olumlu bir 

ilişki ve özgül bir etkileşim biçimi olduğunu öne sürmektedir. Uzak bir ülkenin sakinleri bizim 

için tam manasıyla, en azından sosyolojideki manasıyla yabancı değillerdir çünkü bizim için 

yokturlar, uzak ve yakın olmanın ötesindedirler. Yabancının gruba mensubiyeti, grubun dışında 

olması ama aynı zamanda onunla karşı karşıya gelmesi ile söz konusu olur 

(Simmel,1908/2009:149). Bir kişinin yabancı olması için yakında olması gereklidir, onunla 

karşılaşmak gerekir. Uzakta olan bir beden yabancı şeklinde somutlaştırılamaz (Ahmed,2000:3).  

Çalışmanın bu bölümünde, bir kişinin yabancı olarak belirlenmesi için mekânsal 

yakınlığın gerekli olduğu düşüncesi doğrultusunda, komşu ülke vatandaşı olan Suriyelilerin, 

savaş yüzünden Türkiye’ye sığınan ve yerli halkla aynı mahalleyi paylaşan Suriyelilere 

dönüşümü ele alınacaktır. Suriyeli ve yerli halktan katılımcılara, ortak sınırı olan ülke 

vatandaşlarından, gündelik yaşamda karşılaşılan yabancıya evrilen Suriyeli ve Türkiyeli 

tanımlarındaki değişimler sorulmuştur. Katılımcıların bir kısmı, Suriye’de yaşanan savaş 

öncesinde Suriye ile Mersin arasında, turizm ve ticaret gibi ilişkilerin varlığından söz 

etmişlerdir. Yerli halktan katılımcıların bazıları savaşın insan hayatı üzerindeki yıkıcı etkilerini 

vurgulayarak, Mersin’e turist olarak gelen Suriye vatandaşı ile savaştan çıkıp gelen Suriyeli bir 

mültecinin farklılıklar gösterebileceğini dile getirmiştir.  

 
Arap âleminde en çok sevdiğim topluluk Suriyelilerdir. Gelir düzeyleri de çok iyiydi. 
Kafile kafile otobüslerle gelirlerdi. Türkiye ekonomisine çok katkıları oluyordu. Savaş 
adamları darmadağın etti. Annesini, çocuğunu kaybetmiş insanlara ne diyebilirsiniz 
ki? Her türlü davranışı beklemek gerekir. (Erkek, 50, emekli, Tunceli doğumlu). 
Allah korusun Türkiye’de bir şey olursa, bu ülkede yaşayan insanlar başka bir 
coğrafyaya giderlerse, orada da onlara farklı gözle bakılır. Belki bu insanlar kendi 
ülkelerinde burada göründükleri gibi değildirler, şartlar zorlamıştır. Ticari 
amaçlarla, turizm amaçlı geliş gidişlerde biz hiçbir Suriyelinin olumsuz bir şey 
yaşadığını duymadık. Buradan giden iş adamı dostlarım vardır, o iş adamları ile 
muhabbetlerimizde de, ‘Çok misafirperver insanlar, eğlenceyi, yemeyi, içmeyi seven 
insanlardır.’ demişlerdi. (Erkek, 72, Cem evinde dede, Bingöl doğumlu). 

  
Ticaret ve turizm gibi sebeplerle kurulan ilişkilerin yanında, Türkiye’nin Suriye 

sınırındaki şehirlerde yaşayan insanların bir kısmı Suriyelilerle akrabalık ilişkisine de sahiptir. 

Urfa doğumlu olduğunu belirten bir katılımcı, Suriye’ye savaş öncesinde de sıklıkla gittiğini, 
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Suriye’de akrabaları olduğunu dile getirmiştir. Hatay doğumlu bir katılımcı ise, savaş öncesinde 

birçok defa Suriye’ye günübirlik gidip geldiğini, orada ticaret yaptığını belirtmiştir. Her iki 

katılımcının da anadili Arapçadır ve gittikleri ülkenin dilini bilmelerinin avantajlarından söz 

etmişlerdir. Katılımcılardan biri Suriyelilere hizmet veren özel bir sağlık kuruluşunda müdürlük 

yapmaktadır. Diğer katılımcı ise Suriyelilerin Türkiye’ye gelmeleri ile emlak sektörüne girdiğini 

ve çoğunlukla Suriyelilere yönelik iş yaptığını dile getirmiştir. Katılımcılar, savaş öncesinde 

Suriye’ye kısa süreli ziyaretler dolayısıyla kurdukları ilişkilerden ayrı olarak, Mersin’de 

yaşamaya başlamalarıyla birlikte, Suriyelilerin yaşam tarzlarını daha yakından görebildiklerini 

vurgulamıştır.      

 
Ben Suriye’ye çok gidip gelen bir insanım. Yani bunlar gelmeden önce de. Çünkü 
anadilim Arapça olduğu için, akrabalarım olduğu için çok gittim. Osmanlı 
zamanında sınır çizilince akrabaların yarısı Suriye’de, yarısı Türkiye’de kalmış. 
Suriyeli insan çok misafirperverdir. Çok cömert insanlar, evlerinde ağırlarlardı bizi. 
Zaten benim bu derneği açmamın birinci sebebi bu. (Erkek, 55, Suriyelilere hizmet 
veren özel bir poliklinikte yönetici, Urfa doğumlu). 
Suriye’ye gittim zaten, üç yıl kaldım Halep’te. Türkleri çok seviyorlardı, kardeş gibi 
görüyorlardı. Türklere ayrı bir hayranlıkları vardı. Bu savaştan sonra da Türkiye’nin 
kapısını açması, ayrı bir minnet oluşturdu. Orada herkes birbirinden korkar çünkü 
istihbarat çok yaygın. Komşun sanıyorsun, konuşuyorsun, tak götürüyor seni hapse 
sokuyor. Yürüyorsun, yağmur yağdığı zaman dizine kadar çamur ve koku. 
Bahsettiğim de Halep, büyük bir medeniyet, çok eski bir şehir. Her şey rüşvetle, adamı 
olan her şeyi yapabiliyor. Bu işte başarılı olmamın sebebi de Haleplilerden ticaret 
öğrendim. Bana hep derdi ‘dikkat et ha çıkarcı insanlar’. Buradakiler de böyle, 
çalışanlarım ama bunu bildiğim için nabza göre şerbet veriyorum. İki yıldır da 
benleler, başka yerden çok teklif alıyorlar ama gitmiyorlar. Ucuz olmasından dolayı 
da Suriye’yi çok seviyordum. Mazot ucuz, vergiler çok düşük, bizim gibi değil. En 
fakiri bile bizim orta hallinin yediği etin iki, üç mislini yiyebiliyor. Aracın parçasını 
değiştireceğim zaman Suriye’ye gidiyordum. Bu kadar çok fikir sahibi de değildim o 
zamanlar. Çünkü ben günlük girip, çıkıyordum. Şimdiki gibi çok büyük mesai onlarla 
geçirmiyordum. Burada beraber iş yaptık, insanların yaşam tarzını öğrendik. (Erkek, 
36, emlakçı, Hatay doğumlu). 
Daha önce de tanıyordum Suriyelileri. Çok çalıştım Tartus’a ve Lazkiye’ye. Suriyeliler 
ile alakalı görüşümde bir değişiklik olmadı çünkü gelen kişileri kişisel olarak 
değerlendirmek lazım. Ama bugün kaliteli, kendini yetiştirmiş, milli bilinci olan 
insanların olduğunu sanmıyorum gelen kişilerin. Beşar Esad’ın da, ‘Ne kadar 
tecavüzcü, hırsız, korkak, hain varsa hepsini sepetledim ülkeden. Hangi ülkeye 
gittilerse, onlar düşünsün’ diye sözü var. (Erkek, 32, müteahhit, Mersin doğumlu). 

 
 Suriyelilerle savaş öncesinde de çeşitli sebeplerle ilişki içinde olduğunu dile getiren 

katılımcıların yanında, Suriye ve Suriyelilerle ilgili bildiklerinin sadece haberlerden izledikleri 

kadar olduğunu belirten katılımcılar da olmuştur. Yerli halktan bazı katılımcılar, Mersin’e 

gelmelerinden önce Suriyelileri ‘Arap olmaları, Müslüman olmaları, komşu ülke vatandaşı 

olmaları’ gibi kalıplar çerçevesinde tanıdıklarını belirtmiştir. Suriyelilerle savaş öncesinde 

herhangi bir ilişki içinde olmadığını belirten katılımcıların bazıları, mekânsal yakınlaşmayla 
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beraber Suriyelilerden rahatsızlık duymaya başladıklarını, fiziksel yakınlaşmanın kültürel 

yakınlaşmayla sonuçlanmadığını dile getirmişlerdir.  

 
Herhangi bir fikrim yoktu.  Haberlerde izliyorduk, cumhurbaşkanı şu gibi isimlerini 
biliyorduk, işte Arap’tır, Kürt’tür. Yani dinsel yönden ben iyi biliyordum ama 
yanılmışım. Dinle alakası yok çoğunun veya buraya geldiler mi değiştiler artık 
bilmiyorum. Adamlar diyorlar biz oradayken namaz kılıyorduk, artık bize mi 
özeniyorlar? Ama içlerinde gerçekten çok temiz insanlar da var. Bizim burada bir 
komşumuz vardı Kobani’ye döndüler, çok temiz insanlardı. Bir ara hani kapı açıldı 
ya, geri dönüş oldu. O gidenlerin hepsi dört dörtlük insanlardı. Şu anda kalan 
ıskartalardır. (Erkek, 36, hamal, Mardin doğumlu). 
Fazla tanımıyorduk ki o zaman. Sadece Suriye’de bazı şeyler uygun diyorlardı. 
Halep’e falan gidiyorlardı, bazen alıyordum uygun olunca. Şimdi yine Suriye’den 
getirip burada satıyorlar. Halen de getiriyorlar Suriye’den ben ona şok oldum. 
(Kadın, 40, kadın kuaförü, Mersin doğumlu). 
Önceden sadece coğrafya dersinde ya da işte tarih dersinde gördüklerim. İşte Arap 
milleti olduklarını biliyordum. Benim bakış açım aynı kaldı ama Suriyelileri hiç 
tanımıyordum. Sadece kültürlerini görmüş oldum. Suriyeliler dendiğinde önceden 
sadece komşumuz olduklarını biliyorduk. (Erkek, 27, polis, Karabük doğumlu). 
Bu kadar yakın olmadan önce çok güzeldi. Yüz göz olduğumuz için sıkıntı çoğaldı. 
Onları biz fazla bilmezdik. (Kadın, 41, ev hanımı, Antep doğumlu). 
Tanıdıkça istemediğimi öğrendim. Suriyeliler bize göre değil. Çünkü ben gitsem beni 
oraya almayacaklar. İnsanlar eskiden Suriye’ye bir gidip de turla gezelim diyorlardı. 
Şimdi turla değil de ismini bile duymak istemiyor. İlk zamanlar biz onları çok 
tanımıyorduk. Ama ne zaman burada iyi bir yaşam sağlandı onlara. Tabii ki benim de 
zoruma gidiyor. Niye benim o kadar olanaklarım yok da, onlarda var? Otobüslere 
bedava biniyorlar. T.C. vatandaşı kimlik veriliyor şimdi, geçici de olsa. Onları gördüm 
mü yani boğasım geliyor. (Kadın, 57, emekli hemşire, Sivas doğumlu).  
Genel olarak hepsini kastetmiyorum, içinde insan olmayan çok. Suriyelilerin zevkine 
düşkün, yemesine düşkün olduklarını öğrenmiş olduk. Bir Müslüman ülkesi, biz de 
Müslüman ülkesiyiz. Biz de yememize, içmemize düşkünüz ama bunlardaki keyif 
bizde yok. (Erkek, 36, apartman görevlisi, Adıyaman doğumlu). 
 
Yerli halktan katılımcıların bir kısmı, birlikte yaşama deneyiminden öncesine kıyasla 

Suriyeliler ile ilgili düşüncelerindeki değişimlerle ilgili olarak, savaşın insan yaşamında önemli 

bir dönüm noktası olduğunu ve bir kişinin kendi vatanındaki yaşamıyla yabancı bir ülkedeki 

yaşantısının farklılık gösterebileceğini belirtmişlerdir. Yerli halktan birçok katılımcının da ifade 

ettiği gibi, savaş öncesinde Mersin ve Suriye arasında ticaret yapılmakta ve Suriyeliler turist 

olarak Mersin’e gelmekteydi. Bu sebeple birçok yerli halktan katılımcının da Suriyelilere bir 

dereceye kadar aşina oldukları söylenebilir. Suriyelilerin Mersin’e gelmeleri ile birlikte onların 

yaşam tarzlarını daha yakından görebildiklerini belirten katılımcılar, Suriyeliler ile ilgili daha 

önceki düşüncelerinde değişim yaşandığını belirtmiştir. Suriyelilerin yakına gelmelerinden önce 

onlarla ilgili daha olumlu düşünceleri varken, artık olumlu düşüncelerinin azaldığını dile getiren 

katılımcılar da olmuştur.  
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5.5.5.  Komşu Ülke Vatandaşından Ev Sahibine Dönüşen Türkiyeli 

 Yerli halkın birlikte yaşama deneyimiyle değişen Suriyeli tanımlamalarıyla ilgili 

düşüncelerinin ardından, Suriyelilerin Türkiyeliler ile ilgili düşüncelerinin evrimi üzerinde 

durmak gerekmektedir. Suriyeli katılımcılara, Türkiye’de yaşamaya başlamalarından önceki 

Türkiyeli düşünceleri ile birlikte yaşamaya başlamalarından sonraki Türkiyeli düşünceleri 

arasında değişim olup olmadığı sorulduğunda bir kısmı, savaş öncesinde Türkiye ve Türkiyeliler 

ile ilgili ‘çok fazla bilgimiz yoktu ama buraya gelince çok iyi insanlar olduğunu gördük’ şeklinde 

ifadelerde bulunmuşlardır. Suriyeli katılımcıların bazıları Türkiye’yi Türk dizileri vasıtasıyla 

tanıdıklarını ifade ederken, Mersin’e Suriye savaşı öncesinde tatil amacıyla geldiğini belirten 

katılımcılar da olmuştur.  

 
Biz daha çok diziler üzerinden biliyorduk. Tatil olarak Mersin’e geldik ama çok 
eskiden. İyi niyetli bir halk hatta çok iyi bir insanlar var burada. Türklerle ilgili 
düşüncem değişti, daha iyi bir düşüncem oldu. Eski kafa biri yok, toplum baskısı 
Suriye’dekiler kadar yok. Böyle bir toplum sahibi olmak çok isterim. Ne o kadar 
özgürsünüz, örf ve adetlerinizden ayrısınız ne de kapalı bir toplum yaşıyorsunuz. Bize 
katlandığınız için meleksiniz bence. (Kadın, 19, üniversite öğrencisi, Halep). 
Televizyonda görüyorduk, diziler sayesinde Türkiye hakkında bir şeyler biliyorduk. 
Bir de Suriye’de yaşayan çok Türkmenler var bu yüzden gelince hiçbir fark 
görmedim. (Erkek, 49, eczacı, İdlib).  
2008, Türkiye-Suriye sınırlar açık. Gidip, geliyoruz. Antakya, hocalar götürüyorum. 
Kongre var Suriye’de, hocalar geliyorlar. Sonra Halep’te ikinci başkonsolos ben O’na 
yardım ettim. Suriye-Türkiye dostluk var. Cumhuriyet Bayramı katılıyoruz, hediye 
götürüyoruz. Türklere bizim sevgimiz var, tanıdıklarımız var Türkiye’de. Profesörler 
var, 1980’de arkadaşımız olan İstanbul Üniversitesi. (Erkek, 71, diş hekimi, Halep). 
Biz Türklerin iyi bir halk olduğunu biliyorduk. Bu yüzden Avrupa’ya gitmedik, burada 
kalmayı tercih ettik. Türklerin bize yaptıklarını asla unutmayacağız, boynumuzda 
borç olarak kalacak. Kimse sizin açtığınız gibi kapılar açmadı bize. Arap ülkeleri belli 
zaten. (Kadın, 40, anaokulu sahibi, Halep). 
Medeni bir halk olarak biliyorduk. Avrupa’ya benzediğini biliyordum. Düşüncem 
değişmedi, daha iyi bir bakış açım oldu. (Erkek, 33, baharat dükkânı sahibi, Halep). 
Savaş olmadan önce Türklerden bahsettiklerinde biz nerede, onlar nerede diye 
düşünürdük. Ama şimdi savaş olunca kendimizi burada bulduk. Savaştan önce 
Türkler şöyle böyle diye düşünmüyorduk çünkü bilmiyorduk. Ama çok şükür 
geldiğimizde bize çok yardım ettiler. Doğum yaptığımda komşularım sürekli yardıma 
geliyorlardı. Bana, çocuğuma gereken şeyleri getiriyorlardı. (Kadın, 30, ev hanımı, 
Kobani). 

 
 Suriyeli katılımcıların bir kısmı savaş öncesinde, Türkiyeliler ile ilişki içinde olduğunu ve 

Türkiye toplumunu tanıdığını belirtirken, bir kısmı ise sadece diziler vasıtasıyla Türkiyelileri 

tanıdığını onun dışında bir fikri olmadığını dile getirmiştir. Suriyeli katılımcıların Türkiyeliler ile 

ilgili fikirlerindeki değişimlerle ilgili dikkat çeken bir nokta, Suriyeli katılımcıların Türkiye 

toplumuna duydukları minnetlerini sıklıkla dile getirmiş olmalarıdır. ‘Savaş öncesinde 
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Türkiyeliler ile ilgili bir fikrim yoktu ama buraya geldikten sonra çok iyi insanlar olduğunu 

gördüm’ cümlesine benzer ifadeler oldukça fazladır.  

5.6. RİVAYETLER, MİTLER, DEDİKODULAR 

5.6.1.  Önyargılarla Pekiştirilen Mitler  

 Yabancı, hiçbir zaman davranışında uğursuzluk algılanan ve tavırları yanlış yorumlanan 

biri olmaktan kurtulamaz. Yabancının ev sahiplerinin gözünde tuhaf ya da edepsiz olarak 

algılanmasının nedenlerinden biri başka normlara uyuyor olmasıdır. Yüzeysel bir karşılaşmada 

bile yabancıyla ilgili basmakalıp suçlamaların yaratılması söz konusudur. Bu suçlamalar en 

acımasız suçlardan başlayarak, önemsiz hataları, beceriksizlikleri ya da basit gafları içeren geniş 

bir yelpazeye sahiptir. Ancak önemsiz hatalar ya da basit gafların bile bazı durumlarda ciddi 

suçlarla aynı felaket suçlamalarına yol açabildikleri söylenebilir (Girard,1972/2003:45). 

Yabancı olan aynı anda hem yakın hem uzaktır. Fakat bu yakınlık ve uzaklık faktörü arasında bir 

gerilim mevcuttur çünkü ortaklığın sadece mutlak bir genellikle sınırlı olduğu bilinci, ortak 

olmayana yapılacak vurguyu beraberinde getirmektedir. Bir ülkeye, şehre veya dine yabancı 

olan birine yaklaşım bireysel bir şey olmayacaktır. Onunla ilgili vurgulanan pek çok yabancıyla 

ortaklaştığı bir nitelik olarak kökeninin yabancı oluşudur. Bu nedenle, yabancılar birey olarak 

algılanmaz, genel olarak belirli bir tipte yabancılar olarak algılanırlar. Dolayısıyla uzaklıkları, 

yakınlıklarından daha az genel değildir (Simmel,1908/2009:153). Yerli kültürün kazanımı 

tamamen bireysel bir meseledir, kültürel yabancılığın üretimi ise daima bir topluluğa yöneliktir. 

Yerli çoğunluğun gözünde bütün yabancılar aynıdır. Yabancının bireyselliği, bulunduğu 

kategorinin içinde erir ve bu kategori hayatta kaldıkça yabancının bu yükten kurtulması 

imkânsızdır (Bauman,1991/2003:98).  

Yaygın kullanımda, başkaları hakkında aşağılayıcı şeyler söylenmesi dedikodu olarak 

kabul edilir. Yakın ilişkiler geliştiren topluluklarda, dedikodu olarak adlandırılan görüş ve 

fikirler değiş tokuş yapılarak, toplumun genel fikirlerini ve inançlarını etkileyen bir araç olarak 

kullanılır. Yabancılarla ilgili kulaktan kulağa dolanan dedikodu, bağımsız bir fenomen değildir, 

toplumsal normlara, değerlere ve ilişkilere bağlıdır. Yerleşikler genellikle, göçmenlerin olumsuz 

imgelerinin kanıtı olarak gördükleri şeyleri, kendilerine atfettikleri olumlu imgenin tersi olarak 

kurma eğilimindedir. Bu sebeple, başkaları üzerinden kurulan suçlayıcı dedikodular ile kişilerin 

kendilerini ait hissettikleri grubu öven konuşmalar yapısal olarak birbirine bağımlıdır. 

Dışarlıklarla ilgili anlatılan hikâyeler, yerleşiklerin yaşam tarzının daha üstün olduğunu 

vurgulayacak şekilde kurgulanmaktadır (Elias&Scotson,1994:89-94).   
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Allport’a (1988:264) göre, dış grup üyeleriyle yüzeysel bir şekilde gerçekleşen her bir 

karşılaşma, sıklık düzeyi arttıkça olumsuz düşünceleri onaylayan bir işlev de görebilir. Gündelik 

karşılaşmalarda önyargıları pekiştiren işaretlere odaklanılırken, ötekilerle etkileşimi 

olabildiğince aza indirme stratejilerine zemin hazırlanmış olur. Dolayısıyla ne dış gruptan 

biriyle yoğun bir ilişki içinde bulunulur, ne de onun kendileriyle etkileşime girmesine izin 

verilir. Bauman (1998:183) yabancıya nasıl davranılacağının ve ondan ne beklenileceğinin 

bilinememesinin de, yabancı ile ilişki kurma konusundaki isteksizliğe sebep olabileceğini 

vurgulamaktadır. Park (1950:257), toplumsal mesafenin artması ile grupların birbirleri 

üzerindeki etkisinin azaldığını vurgularken, Sennet (2011/2014:13), toplumsal mesafeden 

ötürü ötekilerin yaşamının gizemli addedildiğini ve ötekilerle ilgili gündelik bilginin yerini 

fantezilerin aldığını belirtmektedir. Şehir hayatında giderek artan bir şekilde beliren 

yabancılarla yakınlık sağlanamadığında, onlarla ilgili fantezilerin yerini alacak bir deneyim de 

yaşanamamaktadır. Kearney’e (2003/2012:15) göre yabancılar böylece, aklın zayıfladığı, 

fantezilerin filizlendiği sınır bölgesindeki yerlerini alırlar. 

 Goffman’a (1963/2014:36) göre yabancı ya da damga sahibi kişi, ne kadar dil dökerse 

döksün diğerlerinin kendisini gerçekten kabullenmedikleri ve kendisiyle eşit bir seviyede 

temasa geçmeye razı olmadıkları yönünde bir algıya sahiptir. Elias ve Scotson’a (1994:96) göre 

dedikodu, yerleşiklerin yaşamına uymayanlarla özellikle de sosyal kontrolün baskısını en çok 

hisseden gruplardan biri olan göçmenlerle uyumlu bir ilişki geliştirmesini engelleyecek işlevlere 

sahiptir. Yerleşiklerin, arzu ettikleri hikâyeleri dolaşıma sokmaları, kendileri ile ilgili olumsuz 

deneyimlerin üstünü örtmeleri şeklindeki baskın konumları, dedikodunun içerdiği çelişkileri 

gözler önüne sermektedir. Birçok Suriyeli katılımcının Suriyelilere yönelik gündelik yaşam 

içinde dolaşan önyargılardan haberdar oldukları söylenebilir. Suriyeli katılımcılar, bazı 

Suriyelilerin kural dışı ve rahatsız edici davranışlarda bulunabileceklerini kabul etmekle 

birlikte, bu kişilerle aynı kefeye konulup etiketlenmekten rahatsızlık duyduklarını sıklıkla dile 

getirmektedir. Suriyeli katılımcıların bu konuyu açıklamak için en çok kullandıkları ise ‘beş 

parmağın beşi bir değil’ cümlesidir.   

 Ahmed (2004/2015:65), iyi yabancılar ile kötü yabancılar arasındaki farkın 

anlaşılmamasının, yeni gelen herhangi bir bireyin düzenbaz olarak görülmesi ihtimaline 

dönüştüğünü savunmaktadır. Ötekiler, geldikleri andan itibaren ulusal beden için bir incinme 

sebebi olarak yorumlanmaya başlar. Gelecekle ilgili kâbuslar görülmesine sebep olan bu 

ötekiler, herhangi bir yerde, herhangi bir kişi olabilirler. Bu tehdit figürlerinin sabit göstergeleri 

olmadığından tesirleri de artar. Böylelikle kötü yabancı figürü tikel bedenlerden uzaklaşır, yeni 

gelen herhangi biri tehdit olarak algılanabilir. Nefretin belirli bir kişiye indirgenmesinin 

imkânsızlığı ise, nefretin sürekli olarak dolaşımda kalmasını sağlamaktadır. Bazı ötekiler diğer 

127 



Bilge Deniz Çatak, Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

ötekilerden ayrılır, bitmek bilmeyen gelişleri sebebiyle gelecekte de bazı tehditleri taşıma 

olasılığı olan henüz gelmemiş olanlar beklenir ve böylece bu süreç hiçbir zaman son bulmaz.  

 Yerleşikler ve dışarlıklar ilişkisinin bir boyutu olan damgalama, yerleşikler tarafından 

yayılan kolektif fantezi ile ilişki içindedir. Çoğunluk grubunun dedikodu geleneği vasıtasıyla 

kişiler, toplumdan dışlanmış olan bir gruba kalıtsal olarak bağlı olduğunun fiziksel işaretleri ile 

tanımlanır. Bu durum ise, yabancı gruplarla ilgili fantezilerin işlevlerini canlı bir şekilde gözler 

önüne serer. Yabancı gruba bağlanan sosyal damga, fiziksel damga şeklinde imgelenir. 

Yabancılarla ilgili kurulan bu fanteziler, tanrı tarafından bu insanlara verilen bir özelliğin nesnel 

bir yargılaması görünümündedir. Damgalayan grup böylece, suçlayıcı konumda olma 

ihtimalinden de kaçınmış olur. Çünkü fanteziler, ötekilerin sahip oldukları damganın onları 

dışlayan kişiler tarafından değil, belirli güçler tarafından bu yabancıların ikincil ve kötü 

konumlarını vurgulamak için yaratıldıkları imasını taşır (Elias&Scotson,1994:39).  

Dedikodu, insanları dışlama konusunda oldukça etkili bir araçtır ve gruplar arası 

ilişkilerin kesintiye uğramasına sebep olabilir. Bir yerleşim yerine yeni gelenler, yerli halk 

tarafından yeterince iyi insanlar olarak görülmediğinde, o kişilerin normlara uymadıkları gibi 

birçok hikâye dedikodu kanallarından geçirilir. Yeni gelenlerle ilgili anlatılan hikâyelere eklenen 

birçok çekici unsur ise, bu dedikoduların daha hızlı dolaşıma sokulmasını sağlamaktadır. Yeni 

gelenlere yönelik olan ortak inanışlar, aksini ispatlayacak herhangi bir örnek karşısında bile 

dayanıklılık gösterecek özelliklere sahiptir. Yeni gelenlerle ilgili bu inanışlardan şüphe 

duyulmamasının sebeplerinden biri, bu hikayelerin kişinin güven duyduğu yakın çevresindeki 

birçok insan tarafından paylaşılıyor olmasıdır (Elias&Scotson,1994:90-97).  

Apostolov (2004:105), ötekiler ile ilişkilerin belli bir dereceye kadar bilinçsizce 

kurulmasının yanında, tarihsel anılar ve kişisel yaşam deneyimleriyle şekillenen önyargıların da 

bu ilişkilerde önemli bir yere sahip olduğunu vurgular. Allport (1988:7), geçerli kanıtlar 

olmadan varılan yargılar üzerinde durur. O’na göre, bir olaya dayanmayan herhangi bir yargı 

geçersizdir ancak bir yargının meşru görülmesi için nasıl bir niteliğe sahip olması ya da ne 

kadar örnek olay içermesi gerektiğine karar vermek kolay değildir. Ancak önyargılı insan, 

düşüncelerinin geçerli kanıtlara dayandığı konusunda kesin iddialara sahiptir. Allport 

(1988:12), dile getirilen olayların çoğunlukla kanıttan yoksun ya da çarpıtılmış olabileceklerini 

ifade etmektedir. Bir kişiye veya bir gruba yönelik düşünceler ise çoğunlukla gerçek bir 

deneyime dayanmaz. Kişi burada, kendisinin birkaç deneyimi ile kulaktan duyduğu 

genelleştirmeleri birleştirerek bir yargıya varma yoluna başvurmaktadır. Ancak varılan yargı 

sonucunda önyargılı kişi bütün mültecileri tanıyabilme olasılığının olmadığı üzerinde durmaz. 

Allport (1988:15), kesin bir dille bütün grubu olumsuzlayan bu tür yargıların hastalıklı 

düşünme biçimlerinden biri olduğunu vurgular. ‘Diğerleri hakkında hastalıklı düşünme’ 

şeklinde ifade edilen durum hor görme, hoşlanmama, korku ve nefret gibi duyguları 
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barındırmaktadır. Bu duygular ise, aleyhine konuşma, ayrımcılık uygulama ve en son olarak 

şiddete başvurma gibi davranışlar şeklinde ifade bulabilmektedir. 

5.6.2.  ‘Suriyeli Olduğu İçin Ezmeye Çalışan Çok’ 

 ‘Damgalı’ ve ‘normal insanların’ aynı sosyal ortamda bulundukları, fiziki olarak 

birbirleriyle doğrudan temas halinde oldukları durumları Goffman (1963/2014:42), ‘karma 

temaslar’ şeklinde ifade etmektedir. Böylesi temasların söz konusu olabileceği beklentisi bile, 

normal ve damgalı insanların yaşamlarını bu temaslardan kaçınacak şekilde düzenlemelerine 

yol açabilir. Bu durum,  damgalı insanlar için büyük ihtimalle daha zorlayıcı olabilir çünkü daha 

fazla şeye çeki düzen vermek durumunda kalabilirler. Görüşmeler esnasında hem Suriyeli hem 

de yerli halktan katılımcılar, gündelik temaslarda Suriyeli birisinin suçsuz olduğu halde, sırf 

Suriyeli olduğu için kötü muameleye maruz kaldıkları durumlardan söz etmişlerdir.  

 
Bizim okuldan bir bayan hoca, bir kızı sevecekti. ‘Ya sen ne kadar sevimlisin?’ falan 
dedi. Kız da ‘ben Türkçe bilmiyorum’ dedi. O hoca da, ‘Iyyy Suriyeliymiş zaten’ dedi. 
Böyle iğrendi, elini siler gibi yaptı. Kargaşadan çocuk anlamadı. Öğretmenler 
odasında konuşuluyor, nefret ediyorlar gerçekten de. Mesela bizim beslenme saatimiz 
oluyor. Birkaç tane getirmeyen oluyor. Bazı hocalar şey dedi, ‘Biz olmayanlara 
elimizden geldiğince vermeye çalışıyoruz ama Suriyeliye kesinlikle vermeyiz’. 
‘Suriyeliler geldi ülkemize, şehir mahvoldu, pislikler, şöyleler, böyleler. Her şey bedava 
onlara’. Ama böyle hep hakaret dolu. Ama işte o da çocuk. Yani sen onu öyle 
cezalandıramazsın. Nasıl bir vicdan ki hani diğerleri yerken, sırf Suriyeli diye ben ona 
vermem. Bu bana çok faşistçe geliyor. (Kadın, 35, öğretmen, Adana doğumlu). 
Halk otobüsüne bindim. Telefon yasaktı ama acil bakmam gerekiyordu. Ben 
konuşuyordum, Türkçe konuşuyordum. Yanımdaki de bir bayan Suriyeli. O da 
konuşuyordu, o da Arapça konuşuyor haliyle. Oradan bir beyefendi kalktı, kıza 
bağırmaya başladı. Allah belanızı versin, uyum sağlayın, otobüste konuşmak yasak, 
kapat şu telefonu diye hakaret etmeye başladı kıza. Ben de telefonla konuşuyordum, 
beni de görüyordu. Bana hiçbir şey demedi. Yani o Suriyeli diye. Evini vermek 
istemeyenleri zaten günlük görüyoruz. Yani havuza sokmuyor vs. bir sürü örneği var. 
Suriyeli olduğu için o şekilde ezmeye çalışan çok. (Erkek, 36, emlakçı, Hatay 
doğumlu). 
Birine hitap etmek bence önemli bir şeydir. Edemiyorsan Suriyeli diye geçiştirmek 
benim hiç hoşuma gitmiyor. İsmini öğrenmeye çalışıyorum, telaffuzunu öğrenmeye 
çalışıyorum. (Erkek, 26, doktor, Adana doğumlu). 
Bir kere hastaneye gittim, hemşire kan alıyor, bilmiyor ben Türkçe biliyor. Türk 
arkadaşım yanımdaydı, ona hemşire diyor ‘Nereden tanıdın, Suriyeliler güzel değil’ 
falan. Arkadaşım da ‘niye şart değil bütün parmak aynı’ demiş. ‘Yok, herkes aynı, hep 
kötü’ demiş o hemşire. Hatta o yakın Türk arkadaşım, ‘ben Suriyelileri sevmiyorum, 
nasıl seni sevdim bilmiyorum’ diyor. Ama niye sevmiyor? O şimdi parkta hayvanlara 
yemek veriyor. Orada birkaç tane Suriyeli var. O sırf hayvanları çok seviyor için böyle 
davranıyor. ‘Suriyeliler kötü, Araplar pis’. Ama şimdi sor bakayım onu hangi kahveyi 
içiyorsun, hangi içli köfteyi yiyorsun. (Kadın, 25, kadın kuaförü, Halep). 

  
Katılımcılardan bazıları, Suriyelilerin okullarda, hastanelerde ve iş yerlerinde maruz 

kaldıkları kötü muamelenin yanında Mersin’deki bazı sitelerde yaşadıkları ayrımcılıktan da söz 
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etmişlerdir. Yerli halktan bir katılımcı, ‘kucağı açmışız ama dirseği de göstermişiz’ sözü ile 

Suriyelilerin yaşadıkları ile ilgili düşüncelerini dile getirmiştir. 

 
Bir sürü sitenin bahçesine bile giremez Suriyeliler. Yönetim kurulu kararları var, 
hiçbir siteden ev tutamazlar. Burada öyle bir karar yoktu onun için çok geldiler 
buraya. Ne fayda havuza sokmuyoruz. Kirayı veriyor bu adam, sen bunu yapamazsın 
ki, insan haklarına aykırı. Geçen sene en az on aile sırf bu dertten gitti buradan. Biz 
onlara kucak açmış gibi gözükürken, onları elimizden geldiğince mağdur ediyoruz. 
Bir Türk vatandaşına yapsan kavga eder seninle ama bir Suriyeli yapmıyor onu. 
Ezilmişlikleri var çünkü. Suriyelileri ikinci sınıf vatandaş görüyorlar. Bir sürü yerden 
duydum, ben kızımdan bile duydum. Böyle döküntülü cilt hastalığı gibi şeyler oldu. 
Suriyelilerin de Türkiye’ye getirdiği mikrobik bir durum dediler. Bulaşır korkusu ile 
yaptılar bunu. Benim bir komşum vardı. Çok da iyi insanlardı. İleride siteden bir ev 
beğenmişler. Bana da yardımcı olur musun dediler. Yönetici üstümüze yürüdü bizim. 
Bu siteye Suriyeli giremez diye bizi kovdular. Onlarla kavga ettim. Kucağı açmışız 
ama dirseği de göstermişiz. Onların adına da üzgünüm, kendi adıma da üzgünüm. 
Keşke dillerini bildikleri bir Arap ülkesine gitselerdi. (Kadın, 60, ev hanımı, Adana 
doğumlu). 

 
 Suriyelilerin karşı karşıya kaldıkları tepkilerin bir kısmının haksız olduğunu dile getiren 

yerli halktan katılımcıların yanında, yerli halkın Suriyelilere sabırlı davrandığını ancak sabırları 

taştığında tepki verdiklerini dile getiren katılımcılar da olmuştur. Suriyeli katılımcılardan 

bazıları da Suriyelilere genellikle olumlu yaklaşıldığını, Suriyeliler arasında yanlış davranışlar 

içinde olan kişilere yerli halkın tepki verdiğini dile getirmiştir.  

 
Pek samimi gelmiyorlar bana. Dil sorunu yok, aynı dili de konuşabiliyoruz. İnsan aynı 
dili konuşmasa da, aynı selamı verebilir. Selamlaşıyoruz ama samimiyet yok. (Erkek, 
36, hamal, Mardin doğumlu). 
Bizim insanımız Suriyeliler tu kaka, şöyle yapalım, öyle bir şey yok. Aksine ilgi 
gösteriyor. Hani tamam kötü tepkide bulunanlar var, o da belki dolmuşluğun 
patlaması olabilir. Ellerinde küçük bir bardağa kahveyi dolduruyorlar, keyif çata 
çata gidiyorlar. Gurbettesin arkadaş, bu kadar rahat olmaman lazım senin. Mahzun 
durumda olman lazım. Ne yapabilirim, ülkemi bu savaştan nasıl kurtarabilirim diye 
sürekli tedirgin olman lazım. (Erkek, 62, muhasebeci, Mersin doğumlu). 
Saygısız olanlar tabii ki kötü muameleye uğruyorlar. Saygılı olanlara iyi bir şekilde 
davranıyorlar. Akrabam var, ikiyüzlü birisi ama yerli halk yine de ona iyi 
davranıyorlardı. (Erkek, 49, çalışmıyor, Halep) 
 
İçişleri Bakanlığı tarafından, 03.04.2015 tarihinde yapılan değişiklikle, “Ülkelerindeki 

olağanüstü haller nedeniyle Türkiye’ye giriş yapan Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlarının 

ülkelerinden getirdikleri kendi adlarına tescilli araçlarına, SAA 001 - SZZ 999 harf ve rakam grubu 

dâhilinde geçici trafik belgesi ve tescil plakası verilmesi kararlaştırılmıştır’ (Mersin Emniyet 

Müdürlüğü). Suriyelilere ait araçların takibini kolaylaştıran bu uygulamayla birlikte yerli 

halktan birçok kişi trafikte karşılaştığı araçların Suriyelilere ait olduğunu da anlayabilmektedir. 

Suriyeli ve yerli halktan bazı kişiler, Suriyelilerin ve Türkiyelilerin trafikte yaşanan herhangi bir 

olay karşısında farklı tepkilerle karşılaşabilecekleri iddiasını paylaşmaktadır. Girard’a 
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(1972/2003:211) göre hatanın lafzi tanımı her zaman aynıdır ancak anlatıların bıraktığı farklı 

izlenimler bu suçların temeldeki özdeşliğinin görülmesini engeller. Dolayısıyla, altında yatan 

çeşitli sebepler sonucu, bazı insanların hataları önemsiz görülebilirken, bazılarının yaptığı 

benzer hata sert tepkilerle karşılanabilir. Katılımcıların bir kısmı bu duruma benzer olarak, 

‘Türk biri yapsa ses çıkmaz, mazur görülür ama Suriyeli yapınca olay oluyor’ şeklinde cümleler 

kurmuşlardır.  

 
Suriyeli biri arabasını koymuştu bir dükkânın önüne. O zaman arabadan dolayı ters 
konuşmuşlardı ona. Adam Suriyeli olduğu için nasıl olsa bir şey demez bana diye 
bağırıp, çağırıyorlardı adama. Biz de müdahale etmiştik. Yolda da öyle mesela SA 
plaka. Adam kornaya basıyor, tamam adam hata yapıyor ama öbürü çok agresif. 
Ama 01 plaka olsa yapmayacak aynı agresifliği. (Erkek, 32, müteahhit, Mersin 
doğumlu). 
Biz kötü muameleye maruz kalacağımızı sanıyoruz ama ortada somut bir şey yok. 
Belki yerli halktan biri benimle tartışınca bana evine git diyebilir ama biz bu konuda 
çok hassas olduğumuz için üzülüyoruz. Kafenin üstündeki binada yaşayan bir adam 
bizim kafenin yanında arabasını park ediyor, bazen bizim müşterilerimizin arabaları 
onun arabasının önünü kapatıyor. Türk olunca bir şey demiyor ama Suriyeli olunca 
bağırıyor, evinize dönün diyor. (Erkek, 40, işletmeci, Lazkiye). 
Bir tane müşteri, haberi yok ben Suriyeliyim. Bir araba Suriyeli geldi, adam normal 
girdi ha yolda. ‘Bak bunlar şerefsiz’. Her küfrü etti. Ben de, ‘abi ben de Suriyeli ha’. 
Dedi ‘hadi hadi artist yapma sabah sabah’. Dedim ‘vallahi ben Suriyeli. Sen bunlara 
küfret, bana da küfür geliyor ’. (Erkek, 36, elektrik teknisyeni, Halep). 
 
Suriyelilerle sokakta, otobüste, okullarda, sağlık kurumlarında ve iş yerlerinde 

karşılaşan yerli halktan birçok katılımcı, Suriyelilerin haksız yere suçlandıklarını düşündükleri 

bazı durumlardan da söz etmişlerdir.  Yerli halktan bazı katılımcılara göre Suriyeliler, yerli 

halktan biri yapsa ses çıkarılmayacak bir eylem sonunda kötü tepkilerle karşılaşabilmektedir. 

Katılımcılar, ‘ezilmişlik hissi’ şeklinde tanımladıkları durumdan dolayı Suriyelilerin çoğunlukla 

sessiz kaldıklarını ya da büyük tepkiler vermediklerini dile getirmiştir. Suriyelilerin bazen 

herhangi bir eylemde bulunmadıkları hallerde bile, sırf Suriyeli olmalarından ötürü tepkilerle 

karşılaşabildikleri, katılımcıların vurguladıkları konular arasındadır.  

5.6.3.  Suriyelilere Atfedilen Suçlar 

Önyargılar tabularla da ilişki içindedir ve böylece toplumsal mesafeleri ve mevcut 

toplumsal örgütlenmeyi de koruma eğilimindedir (Park,1925/2015a:54). Yabancılar 

çoğunlukla, yabancı tehlikesi söylemi çerçevesinde, suçu önleme ve güvenlik tedbirleri gibi 

söylemlerle birlikte anılmaktadır. Güvenli olan ile tehlikeli olanın bilgisini veren bu söylemlerde 

yabancı olan genellikle, caddelerde dolaşarak tehlike saçan ve sadece bulunduğu yerleşim yerini 

değil bütün toplum yaşamını tehdit eden bir figür olarak ele alınmaktadır (Ahmed,2000:3). 

Yabancıdan bir günah keçisi yaratan kişiler, az sayıdaki bu yabancıların bir tanesinin bile tüm 
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topluma son derece zararlı olabileceğine inanmaktadır. Basmakalıp suçlama ise, bu inanca 

aracılık ederek onu meşrulaştırır (Girard,1972/2003:21). Yaşam alanına yabancılar olarak giren 

Suriyelilerin gelişi ile arttığı iddia edilen hırsızlık, dilencilik, fuhuş ve kumalık gibi toplumu 

tehdit ettiği düşünülen ve kural dışı görülen konular, günlük söylemlerde sıklıkla dile 

getirilmektedir. Yapılan pilot çalışmada da yerli halktan katılımcıların bir kısmı, Suriyelilerin 

gelişi ile hırsızlık, dilencilik, kumalık ve fuhuşun artışı arasında bir ilişki olduğunu iddia etmiştir. 

Bu sebeple, görüşme formuna yerli halkın ve Suriyelilerin bu söylemler ile ilgili düşüncelerini 

öğrenmek amacıyla sorular eklenmiştir. 

5.6.3.1. ‘Suriyeliler Gelmeden Önce Bu Kadar Hırsızlık Olmuyordu’ 

 Türkiye’de, Suriyeliler ile ilgili tartışmalar çoğu zaman kamu güvenliği, suç korkusu gibi 

olgular etrafında ilerlemektedir ve bu konulardan birisini de hırsızlık oluşturmaktadır. Thomas 

ve Znaniecki’ye (1927:188) göre, insanlar bir suçu kendi grup üyelerindense karşıt gördükleri 

gruplara özgü görme eğilimindedir.  Bu sebeple, meydana gelen hırsızlık olaylarının alacağı 

tepki, olaya karışan kişinin, topluluğun dışında olup olmamasına göre değişiklik 

gösterebilmektedir. Buradan hareketle, yabancı birinin hırsızlık olayına karışması durumunda 

alacağı tepkinin daha büyük olacağı söylenebilir. Katılımcılara, Suriyelilerle birlikte hırsızlık 

olaylarının arttığına yönelik söylemle ilgili düşünceleri sorulduğunda, birçok katılımcı bir 

Suriyelinin dâhil olduğu herhangi bir hırsızlık olayına şahit olmadığını dile getirmiştir. Yerli 

halktan katılımcıların bir kısmı herhangi bir suç işlendiğinde Suriyelilerin suçlanmaları 

eğilimini, Suriyelilerin Mersin’e sonradan gelmelerine, yabancı olmalarına ve göze batacak 

kadar kalabalık olmalarına bağlamaktadır. Suriyeli birinin herhangi bir suça karıştığı durumda 

ise, kızgınlıklar bütün Suriyelilere yönelebilmektedir. Ancak, yerli halktan katılımcılardan 

bazıları bu durumun aksine ifadelerde de bulunmuşlardır. Katılımcıların en çok vurguladığı, bir 

suçun işlendiğine şahit olunmadan bütün Suriyelilerin ‘günahlarının alınmasının’ yanlış 

olduğudur. Katılımcılardan biri bu durumu ‘her Suriyeli kötüdür, her Suriyeli suçludur 

imajından vazgeçmek gerek’ şeklinde ifade etmiştir.  

 
Genelde insanların güzel yaptıkları şey çok göze görünmez de, birisi bir yanlış yaparsa o 
yanlış herkes tarafından abartılarak toplumun geneline iletilir. Belki bugün Suriyeliler ile 
ilgili de bu yaşanıyordur. Bu konuda daha insancıl düşünmek lazım, her Suriyeli suçludur, 
her Suriyeli kötüdür imajından ziyade. (Erkek, 72, Cem evinde dede, Bingöl doğumlu). 
Adanalıoğlu’nda olayların karışmasında hırsızlık da vardı. Türklerin malını çalmışlar, 
sonra adamı dövmüşler. Bir Türk de hırsızlık yapıyor, onlar da. Pek bir fark yok aralarında. 
Bunun abartılmasının ve linçe dönüşmesinin tek sebebi onların burada misafir olması. 
Adam giriyor eve kilolarca altın çalıyor, kimse bir şey demiyor ama Suriyeli yaptığı zaman, 
Suriyeli bu yapar diyor. (Erkek, 27, polis, Karabük doğumlu). 
Eğer o mahallede Suriyeli biri yaşıyorsa, hırsızlığı Suriyeliden beklemeleri normal. Çünkü 
bir yerde gelip geçiciysen, böyle bir şey yapman normal. Suriyeli olmasından 
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kaynaklanmıyor, gelip geçici olmayla alakalı. Adamlar otuz senedir aynı yerde oturuyor. 
Bu iki ailenin birbirinin malını çalması söz konusu olamayabilir. Birbirlerinden 
şüphelenmeyebilirler ama üçüncü evde oturan Suriyeli olabilir, Kayseri’den göçmüş 
olabilir. O aileden herhangi birinin çalma ihtimali veya şüphelenilme ihtimali diğerlerine 
oranla daha çoktur. (Erkek, 32, müteahhit, Mersin doğumlu). 
Bir tane dostum var Suriyeli, adamın kafesine girdiler, bir şey koymadılar. Kim yaptığını 
bilmiyoruz. Kimsenin de günahını alamayız. (Erkek, 43, taksi şoförü, Lazkiye).  
Ben iki yılda 650 civarında ev verdim. Bunun büyük kısmı eşyalı. Eşyaların arasında bir 
tane ütünün bile eksik olduğuna rastlamadım. Yok mudur? Vardır ama Suriyeli olduğu için 
değil, onun karakteri ile alakalı bir şey. (Erkek, 36, emlakçı, Hatay doğumlu). 
Hırsızlığa denk geldim ama Suriyeli mi Türk mü çok bilmiyorum. İnsan çıplak kalabilir 
ama aç kalamaz. Bunu hiç eleştiremeyeceğim. Başka bir ülkeden gelmiş, aç kalmış. Artık 
içgüdülerinle davranıyorsun. Kesinlikle hırsızlık yanlış bir şey, onu aklamak istemiyorum. 
Hırsızlık olayı ülkemizde yıllardır var. O yüzden Suriyelilerin gelmesi ile artış gösteren bir 
şey de yok. En azından şahit olduğum bir şey yok. (Erkek, 26, doktor, Adana doğumlu). 

  
Thomas ve Znaniecki (1927:188), hırsızlık olaylarında yabancı olanın suçlanması 

eğilimine paralel olarak, hırsızlık olayına karışan kişilerle birlikte dâhil oldukları grubun da 

etiketlenebileceği üzerinde durmaktadır. Kişinin yabancı olup olmamasına bağlı olarak, bu 

kişilere yönelik tepkiler de değişiklik gösterebilir. Bazı durumlarda, kişilerin yabancı bir yerde 

hırsızlık yapmaları, kendi vatanlarında hırsızlık yapmalarına kıyasla daha büyük tepkilerle 

karşılanabilir. Bazı Suriyeli katılımcıların da, ‘ayıp sen misafirsin burada’ şeklinde 

rahatsızlıklarını dile getirmeleri, bu duruma örnek olarak gösterilebilir.  

 
Pislik yapanları atsınlar Suriye’ye. Bize zarar gelir. Bir ev bana lazım. Suriyeli! Yok, 
ben vermem. E niye? Herkes parmağı aynı mı? Bu adam pislik yapıyor. Öbürünün ne 
suçu var? Ben gördüm. Ben şikâyet edecektim. Kasa çalmış. Dedim polise söyleyecem. 
Sonra ilerde tutacaklar beni, sen çaldın diyecekler. Sonra adam Suriye’ye gitti. 
(Erkek, 27, kâğıt toplayıcısı, Halep). 
Valla ayıptır. Bizi kucaklamış bir devlet. Buraya gelip hırsızlık yaparsak, devlet 
üzerine bir şeyler söylersek bu insanlık olmaz. Devlet seni kendi insanlarından 
sayıyorsa insanın iyi davranması gerekiyor. (Kadın, 69, ev hanımı, Kobani). 

 Yerli halktan bazı katılımcılar ise, Suriyeli birinin hırsızlık yaptığına şahit olduğunu öne 

sürerek, artan hırsızlık olaylarını Suriyelilerin gelişine bağlamakta ve bu konuda bütün Suriyeli 

kimliğine karşı güvensizlik hissettiklerini ifade etmektedir. Suriyelilerin hırsızlık yaptıklarına 

yönelik söylentiler ise önyargılar ile karşılıklı birbirini besleyen bir sürece dönüşebilmektedir.  

Ayakkabı çaldıklarını, bisiklet çaldıklarını biliyoruz. Türkler onu beceremez. Ha 
beceren vardır, yok demiyorum. Suriyelilerde el hızlılığı daha fazla. Onlar kendi 
aralarında bile hırsızlık yapıyorlar. Bunlar hep haberlerde çıkıyor. Uydurmak değil. 
İnternete de bazen düşüyor. (Kadın, 57, emekli hemşire, Sivas doğumlu). 
Suriyeliler gelmeden önce bu kadar hırsızlık olmuyordu. Kapılarımız, bacalarımız 
hep açık duruyordu. Babamın camdan pantolonunu çaldılar. Komşu bağırmış ‘ne 
yapıyorsun?’ demiş. Gözüne baka baka almış. Adamın karısı, çocukları yanında. Söktü 
banktaki tahtayı, aldı eline. ‘Sen ne yapıyorsun?’ dedim. Diyor ‘lazım’. Dışarıda bir şey 
görmesinler. Birkaç kere şahit oldum. Kız kardeşimin belki on tane bebek arabasını 
çaldılar. (Kadın, 35, ev hanımı, Mersin doğumlu). 

133 



Bilge Deniz Çatak, Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

Onlar mahalleye geldiğinden beri çaldırdığım ayakkabının haddi hesabı yok. Üst kata 
kadar çıkıp, toplayıp gidiyor. İhtiyacım var diye çalmıyorlar. Kendilerinin bir pazar 
yeri gibi bir şey var, orada satıyorlar. (Kadın, 26, eczane teknisyeni, Siirt doğumlu).  
Sınıfımın hepsinin Suriyeli olduğunu düşüneyim, içlerinde bir tek ben Türk’üm, 
bırakmam çantamı. Kendi insanıma güvendiğim kadar tabi ki de güvenmiyorum 
hiçbirine. (Kadın, 19, üniversite öğrencisi, Mersin doğumlu).  

  
Yerli halktan katılımcıların bir kısmı hırsızlık olaylarında kimin yaptığını bilmeye gerek 

duymadan Suriyelileri işaret ederken, bir kısmı da şahit olmadığım bir şey için günahlarını 

alamam şeklinde ifadeler kullanmıştır. Her iki gruptan katılımcının da dile getirdiği gibi hırsızlık 

olaylarına sadece yerli halk maruz kalmamaktadır. Suriyeliler de kendilerinin veya yakınlarının 

hırsızlık olayıyla karşılaştıklarını vurgulamıştır. Suriyeli katılımcıların dile getirdiği bir diğer 

konu ise, Mersin’de hırsızlık olaylarının çok yaşandığı ve dikkat etmeleri gerektiği şeklinde 

çevrelerinden uyarıldıkları yönündedir.  

 
Ben duymadım Suriyeliler hırğızlık yapıyor ama sadece duydum Mersin’de çok hırğız 
var. Olmadı çalıntı bir şey ama korkuyoruz. Evde ne bırakacaz, paramız, pulumuz hiç 
yoktur. İnsan illa korkuyor. Pazara falan gidince kapıyı kilitliyorum. Mesela birisi zili 
çaldı, pencereden bakıyorum, ona göre bildiğim insan açıyorum. Zaten ben ilk buraya 
geldim yani ben bilmiyordum Türkiye’de yaşaması nasıl. Çok da Suriyeli yokturdu o 
zaman. Eşim bana dedi ki, zili birisi çaldısa, hemen açma. Çünkü Mersin’de 
insanlardan da çok duydum, çok hırğız varmış. Mersin’de Suriyeliler de çok oldu, iyi 
de var, kötü de. (Kadın, 25, ev hanımı, Lazkiye). 
İlk evimize bir kere hırsız girdi. Bina sahibi Suriyeliydi, bize inanmadı belki sizin 
kızlarınız yüzünden böyle olmuştur dedi. Bir hafta sonra da, hırsız girdi onun evine, 
bütün eşyalarını çaldı. Annemin bir arkadaşının evine de hırsız girdi. Ama onlar 
Suriyeli birinden şüpheleniyorlar. Etraflarındaki bir kişinin hırsıza yardım ettiğini 
düşünüyorlar. (Kadın, 19, üniversite öğrencisi, Halep). 
Oturduğumuz mahallede üç Suriyeli aile soyulmuş. Hatta bizim komşumuz bize dedi 
ki burada çok hırsızlık var dikkat edin. (Kadın, 26, öğretmen, Humus). 
Suriyelilerin hırsızlık vakalarını, bizim ülkemizdeki hırsızlık şebekelerinin de 
mahiyetinde yapıyorlar. Bakıyorsun lideri Türk’tür, beş on tane Suriyeliyi almış, o 
amaçlar için kullanıyor. (Erkek, 50, emekli, Tunceli doğumlu). 

 
 Hem Suriyeli hem de yerli halktan katılımcıların bir kısmı, hırsızlık da dâhil suç kabul 

edilen şeylerin tek bir gruba özgü olmadığını, bu suçları işleme potansiyelinin her insanda 

olabileceğini vurgulamıştır. Gelip geçici olarak görülenin ve yabancı olanın kötülüklere eğilimli 

olarak yorumlanması sebebiyle bu tür suçların onlara atfedilmesi durumunun Türkiye’ye gelen 

Suriyeliler açısından da geçerli olduğu söylenebilir. Yerli halktan bazı katılımcıların ‘onlar 

gelmeden önce kapılarımız hep açıktı’ söylemi Suriyelilerin gelişinden öncesine kıyasla güvenlik 

açısından farklılıklar hissedildiğinin ve Suriyeliler bir tehlike oluşturmasalar da bu olasılığın 

bile endişe yarattığının göstergelerinden biridir.  

 

 

134 



Bilge Deniz Çatak, Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

5.6.3.2. ‘Artık Her Trafik Işığında Suriyeli Bir Dilenci’ 

Savaş ve sonrasında devam eden yerinden edilmeler, Suriyelilerin yaşamında büyük 

değişiklere sebep olmuştur. Suriyeli çocukların bir kısmı maddi yetersizliklerden dolayı okula 

gidememekte, çalışmak hatta dilenmek zorunda bırakılmaktadır. Hem Suriyeli hem de yerli 

halktan katılımcılara, Suriyelilerin dilencilik konusu ile birlikte anılmaları ile ilgili düşünceleri 

sorulmuştur. Yerli halkın büyük bir kısmı dilenciliğe genel olarak karşı olduklarını ifade 

ederken, Türkiye’de zaten bir sorun olan dilenciliğin Suriyelilerin gelmesi ile arttığını dile 

getirmişlerdir. Yerli halktan bazı katılımcılar ise, Suriyelilerin gelişi ile birlikte, dilenciliğin el 

değiştirdiği ve yerli halktan kişilerin dilenciliği bıraktığı şeklinde iddialarda bulunmuştur. 

Bunun yanında her iki gruptan katılımcı da, dilenciliğin bir gruba atfedilmesinin yanlış 

olduğunu, bu konunun insanlığın genel sorunu olduğunu ifade etmişlerdir.   

 
Türkiye’de zaten dilencilik olayı had safhada ama Suriyeliler geldikten sonra Mersin 
tam ayyuka çıktı. Her ışıkta mutlaka Suriyelilerin para dilendiğini görebiliyorsunuz. 
Ya da mendil satma adı altında. (Erkek, 50, emekli, Tunceli doğumlu). 
Bu dilenci çocuklara yetimhaneler var, sonra AFAD var. Ev kurunuz ona, aylık da 
kirasını devlet ödesin. O zaman böyle sokaklarda gezmezler ki. Çocuklarını okuldan 
çıkartıyor, sokaklarda para topluyor yaşamak için. Sokaklarda gezsinler, esrar 
içecekler, hırsızlık yapacaklar. Bir sene, beş sene biter bu savaş. Kobani, Tel Abyad 
şimdi İdlib Türk asker var. Oraya götürsün bu çocukları, orada korusunlar. Böyle 
sokaklarda günah. Yani Suriyeli için değil, Türkler yine yapıyorlar böyle camilerde. 
Hâlbuki kaymakamlık veriyor para Türklere. (Erkek, 71, diş hekimi, Halep). 
Türk dilenciler dilenciliği bıraktılar. Çünkü Suriyelilerden yer yok. Bunu yaparken de 
genelde çocukları kullanıyorlar. (Erkek, 27, polis, Karabük doğumlu). 
 
Yerli halktan katılımcıların bazıları ise dilenciliğin mecburiyetten değil bir meslek olarak 

yapıldığını, Suriye’de dilencilik yapan kişilerin Türkiye’de de devam ettiklerini ifade etmiştir. 

Hem yerli halktan hem de Suriyeli katılımcıların bazılarına göre, devlet gereken yardımı 

yapmasına rağmen bazı Suriyeliler kolaya kaçarak dilenme yoluna başvurmaktadır.  

 
Nasıl bizim şehrimizde de önceden dilencilik yapan insanlar var, Suriye’den geldiğini 
söyleyen kişilerin de bu şebekelerden olduğunu düşünüyorum. Yani açlıktan dolayı 
dilenciliğe başlayan amatör dilenciler değil. (Erkek, 32, müteahhit, Mersin 
doğumlu). 
Devlet sana sağlık hakkı veriyor, eğitim hakkı veriyor, alışveriş kartı bile veriyor. Niye 
gerek duyuyorsun? (Kadın, 26, eczane teknisyeni, Siirt doğumlu).  
Suriyeliler buraya geliyor beş kuruş bile vermiyorum çünkü devlet veriyor. Bir de 
kendi kazancımı onlara mı vereyim? (Kadın, 40, kadın kuaförü, Mersin doğumlu). 
Çok kadınlar görüyorum para falan topluyorlar ya. Mesela bakarım bu Suriyeli 
düşünürüm eşi mi salıyor, belki de bunun eşi savaşta şehit olmuş, çocuklarını 
yedirmek için böyle yapıyor. (Kadın, 25, ev hanımı, Lazkiye). 
Bir komşumuz böyle yapıyor. Kocası var, çalışıyor, mecbur da değil. Haramdır da, 
altınları da var, gidip dileniyor. (Kadın, 30, ev hanımı, Kobani). 
Bazı insanların nefisleri çok zayıf olduğu için en kolay yolu seçerler. Sadece 
dilencilikle kalmaz yoksulluk olunca. Kız kendini satmak zorunda kalır ya da erkek 
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hırsızlık yapmak zorunda kalır. Bunu sadece Suriyeliler değil herkes yapabilir. Mesela 
bir baba ya da koca sakat kalınca kadın çalışmaya başlar. (Kadın, 40, anaokulu 
sahibi, Halep). 
 

 Yerli halktan katılımcıların Suriyelilerin dilencilikle ilişkilendirilmelerine yönelik en çok 

dile getirdiklerinden biri dilenciliğin Suriyelilerden önce de Türkiye’de var olduğu, sadece 

dilenci sayısında bir artışın olabileceğidir. Yerli halktan bazı katılımcıların, ‘dilencilik el 

değiştirdi, Türkler dilenciliği bıraktı artık Suriyeliler yapıyor’ söylemi de önemli bir noktadır. 

Gündelik yaşam içinde de bazı Türkiyeli dilencilerin Suriyeli taklidi yapmaları, bu söylemin bir 

uzantısı olarak ele alınabilir.   

5.6.3.3. Kumalık: ‘Suriyeli Kadınların Mağduriyetinden Faydalanıyorlar’ 

 Ülkelerinde yaşanan savaştan kaçan Suriyeli kadınların karşı karşıya kaldıkları 

tehlikeler ülkeleriyle sınırlı kalmayıp, gittikleri yerde de çeşitli şekillerde karşılarına 

çıkmaktadır. Suriyeli kadınların yabancı bir ülkedeki sığınmacı konumlarından dolayı katlanan 

mağduriyetleri tecavüz, taciz, erken yaşta evlendirilme, okula gönderilmeme ve daha birçok 

farklı durumla birlikte artmaktadır. Suriyeli kadınlar ayrıca, kumalık ve fuhuşla ve bu 

durumların yarattığı damgalamayla da başa çıkmak zorunda bırakılmaktadır.  

 
Arkadaşlardan evlenenler olduğunu biliyoruz da, ben görmedim. Zaten biz nikâh da 
kıymıyoruz resmi nikâh olmazsa. Türk olsun, yabancı olsun kıymıyorum. Yasak 
olmasa da yapmam. Çünkü burada kadın mağdur oluyor. Üç, beş ay evleniyorlar. 
Sonra çekip gidecek. Kadın ortada kalıyor. Aslında ikinci nikâhın resmi şeyde olması 
lazım. Adam resmi değil ama gayri resmi yaşıyor. Olacak ama İslam’ın da şartlarını 
yerine getirecek. Hanımı hasta olur, ihtiyacı olur, zengin olur, adaletli olacağını bilir. 
Ne zaman evlenmiş bizim atalarımız? Savaş zamanı kadınlar ortada kalmış. Ama şu 
anda ben tek evlilikten yanayım. (Erkek, 47, imam, Kayseri doğumlu). 
Kumalık biraz Arap kültüründen kaynaklanıyor. İslamiyet’te çok eşlilik değil, tek 
eşlilik savunuluyor. Bugünün şartlarında tek eşlilik savunuluyor. Suriyeli diyor ben 
istediğimi yaparım dört duvar arasında. Suriyeliyi bırak başka yapan kişiler de var. 
(Erkek, 32, müteahhit, Mersin doğumlu). 
Ne demek yani canın istediği zaman, istediğin kadınla evleneceksin. Kendi kızını 
veriyor mu acaba? Türkiye’deki insanların da Suriyeli kadınları buraya getirip kuma 
olarak almaları ya da Suriye’den gelip de Türkiye’deki kadınları kuma olarak 
almaları asla kabul edilebilir bir davranış değil. (Erkek, 72, Cem evinde dede, Bingöl 
doğumlu). 
Dört tane kadınla imam nikâhı yapabiliyorlar. Çok eşli Suriyelileri biliyorum. Bir 
tanesi var mesela iki eşi vardı, ikisiyle de aynı evde yaşıyordu. Dedim hiç kavga, 
huzursuzluk falan olmuyor mu? Yok, hiçbir sıkıntı olmuyor dedi. Suriyeliydi, eşleri de 
Suriyeliydi. Çok yakın bir arkadaşım Suriyeli biriyle evlilik yaptı. Çok da mutlular. 
Aslında arkadaşım ilk başlarda evliydi, ikinci eş olarak aldı. Daha sonra boşandı, 
resmi nikâhı onun üstüne yaptı. (Erkek, 50, emekli, Tunceli doğumlu). 
Peygamber efendimiz, dört kişiye kadar alabilirsin demiş. Bunlar onu uyguluyor. İki 
evliyi gördüm. Ama duydum, üç evli de varmış. Bilemezsin iki mi evli, üç mü evli. 
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Evindeki bayanın ne olduğunu bilemiyorsun ki çünkü tanımıyorsun. (Erkek, 36, 
apartman görevlisi, Adıyaman doğumlu). 
Müslüman dini erkek hakkı dört tane evlenme. Ama Türkiye, Medeni Kanun’a göre 
bir tane. Burada zulüm var. Bu şeriat İslam’ı Allah indirmiş, dört tane evlenmek. Ama 
alıyorlar, birisi ölüyor veyahut birisi köle, hak evlenmeye. Erkek alıyor, severek alıyor 
ikinciyi. Ortadoğu Avrupa gibi değil. Bu kafa herkeste bir değil, bazıları bir tane 
istiyorlar. Burada maalesef kadın vuruyorlar. Bayan zorla çalıştırıyorlar. Bayan 
bakımsız, bayan kasap yapıyor, bayan şoför yapıyor, bayan pislik kaldırıyor 
sokaklarda. Ama bizde, Araplarda böyle yok. Çalıştırıyoruz zorla değil, isteyerek. 
Bayan okuyor, memur çalışıyor. Saygı gösteriyoruz bayana biz. Benim hanım ben 
okuttum, avukatlık ben yaptım. Daha on yedi yaşında bana geldi. Eskiden bizde yine 
evleniyorlar dört, şimdi Suriye’de çok az. (Erkek, 71, diş hekimi, Halep). 
Ben dört tane alabilirim, bizde normal ama Türkiye’de yasak. Bizimkiler de 
korkuyorlar Türkiyeli biriyle evlenirsin diye. Benim hanım ‘bir gün geleceksin bir 
tane almışsın’ diyor. Bir tanıdığım var şu an üç tane eşi var, hepsi Suriyeli. Bir tane ile 
geldi, üzerine iki tane daha aldı. (Erkek, 43, taksi şoförü, Lazkiye).  

 
 Hem Suriyeli hem de yerli halktan katılımcıların çevrelerinde gördükleri kumalık 

ilişkisinden söz ederken özellikle Suriyeli kadın-Türkiyeli erkek ya da Suriyeli kadın-Suriyeli 

erkek şeklinde kurulan ilişkilerden örnekler verdikleri görülmüştür. Türkiyeli bir kadınla 

Suriyeli bir erkeğin bu tür bir ilişki içinde bulunduğu bir örnekle karşılaşılmamıştır. Bu 

durumun sebeplerinden biri olarak, Suriyeli kadınların ‘mağdur ve korunmaya muhtaç’ 

durumları ve iktidarı elinde tutan erkekler karşısındaki ikincil konumu gösterilebilir. Suriyeli 

bir erkek katılımcının ifadesine göre, eşinin eve kuma getireceği tehlikesiyle karşı karşıya olan 

sadece Türkiyeli kadınlar değildir, bu korkuyu Suriyeli kadınlar da taşımaktadır. Yerli halktan 

bazı kadın katılımcılar ise, eşlerinin bazen kendilerini şakayla karışık bir şekilde Suriyeli bir 

kuma ile tehdit ettiklerini dile getirmiştir.  

 
Kilis’te arkadaşlarım var. Orada, bizim Türkiye vatandaşlarının üç ya da dört Suriyeli 
kadınla evlendiklerini duydum. Yani o da dini sınır olmasa belki 10’a kadar çıkarlar. 
O konuda bizim insanımız biraz uçkuruna düşkün. (Erkek, 26, doktor, Adana 
doğumlu). 
Suriyeli kadınlar Türkiyeli erkeklere kuma gidiyor. Kimi Suriyeli kadınlar var, 
durumu kötüdür, çocukları vardır. Türkiyeli erkek onlara ev açtığında, başlık parası 
verdiğinde, çocuklarını kabul ettiğinde oluyor böyle. (Kadın, 30, ev hanımı, Kobani). 
Görmedim ama duydum. 18 yaşından küçük kızları alıyorlar. Tek onlarda suç yok, 
bizim Türk erkeklerinde de var suç. Sizin karınızın suyu mu çıktı? O biraz daha güzel 
diye mi bakıyorsun? Olabilir, güzel olabilirler. Nasıl evini, çocuğunu ihmal edip de bir 
tane Suriyeli ile beraber yaşarsın? (Kadın, 57, emekli hemşire, Sivas doğumlu). 
Özellikle bayan eğer Türkçeyi çözebilmişse ya da erkek Arapça biliyorsa benim gibi. O 
çok yaygın oluyor. Benim de başıma geldi. (Erkek, 36, emlakçı, Hatay doğumlu). 
Valla bende bu ikinci. Abi ölmüş benim savaşta. Benim eski hanım dedim ‘benim abi 
çocuk getirecem, sen bakacan’. Bana dedi, ‘ben mecbur değil, ben bakmam’. Ben 
dedim ‘sen bakman, ben seni istemiyim’. Sonra benim hanım bıraktım, bunu aldım. 
Eskiyi bıraktım. (Erkek, 27, kâğıt toplayıcısı, Halep). 

 
 Katılımcıların kumalık ile ilgili öne sürdükleri nedenlerin çeşitliliğinin yanında, 

ifadelerde suçlanan tarafların da farklılık gösterdiği görülmüştür. Katılımcıların bir kısmı 
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‘erkeklerimizi azdırdılar, erkeklerin kendine güveni geldi’ şeklinde Suriyeli kadınları suçlayan 

ifadeler kullanırken, diğerleri Suriyeli kadınların mağdur konumlarını kullandıklarını 

düşündükleri erkekleri suçlamaktadır.  

 
Karısı ölmüş, orta yaşın üstünde adamların eş olarak getirdiğini çok duydum. 
Özellikle ileri yaştaki adamların Suriyeli bir eşle kandırılıp paralarının alındığını. 
Ama Suriyelilerle evlilik hem Suriyelilerin işine geliyor hem bizim Türklerin işine 
geliyor. Çünkü 30-35 yaşında Türk bir kadın, çok farklı şartları yoksa gidip 55 
yaşında bir adamla genelde evlenmiyor. Evlense de zaten bu direk paraya yoruluyor. 
Ama Suriyeliler için ya Türk kimliği almak için veya maddi olarak bir rahat edeyim 
diye böyle evlilikler yapıldığını biliyorum. (Erkek, 27, polis, Karabük doğumlu). 
Erkeklerimizin gözü de kayabiliyor Suriyelilere. En küçük yaşta kızı, en olgun adama 
veriyorlar. Bir de Suriyeliler geldikten sonra kadının üstüne gidip kadın alıyor 
erkekler. Bazen aileyi bozabiliyor, kadın kabul etmiyor, yuvası yıkılıyor. Bazıları 
çocukları için mecbur kabul ediyor. Erkeklerimizi de azdırdılar. Nasıl olsa sen 
gidersen, bir Suriyeliyi alır atarım içeriye diyor. Güvenleri oldu erkeklerin. Suriyeli 
diye alıyorsun eve. Kadın acımış, kimsesi yok diye, üç çocuklu kadını evine almış. 
Kocasını elinden almış. Buralarda mı, Demirtaş’ta mı bilmiyorum ama çok 
duyuyorum böyle şeyler. İyilik de yapamıyorsun artık. (Kadın, 40, kadın kuaförü, 
Mersin doğumlu). 
Türklerde bunu engelledik mi de, Suriyelide engelleyeceğiz? Türkler yapınca ayıp 
olmuyor da, Suriyeliler yapınca mı ayıp oluyor? 60 yaşında bir adam Suriyeli kızı 
almış. O Suriyeli kızı anası, babası satmış. (Kadın, 60, ev hanımı, Adana doğumlu). 
Bazı kızlar nikâhsız bir şekilde Türk biriyle evleniyor. Eğer bu teklifi Türk kıza yapsa 
onu asla kabul etmez ama belki Suriyeli bir kız bazı durumlara mecbur kaldığı için 
kabul eder. (Kadın, 26, öğretmen, Humus). 
 
Yerli halktan katılımcılara, Suriyeli kadınların kuma olarak Türkiyeli erkeklerle ilişki 

kurduklarına yönelik söylemler ile ilgili düşünceleri sorulduğunda en çok vurgulanan, ‘kadının 

mağduriyeti’, ‘rıza’, ‘erkeğin himayesinde olmak’ gibi konular olmuştur. Yerli halktan 

katılımcıların bir kısmı, eskiden savaş dönemlerinde kocası ölen kadınları korumak amacıyla bu 

tarz evliliklerin yapıldığını ancak günümüzde tek eşliliğin esas olduğunu vurgulamıştır. Yerli 

halktan katılımcıların bazıları, kumalığı kadının mağduriyetinden faydalanma ve sonunda daha 

da mağdur etme olarak ele alırken, diğerleri ise hem Suriyeli kadınların hem de erkeklerin bu 

durumdan faydalandığı iddiasına sahiptir. Katılımcılardan bazıları ise kumalık durumunun, 

erkeğin karısının hasta olduğu, erkeğin zengin olduğu, eşler arasında adil davranılacağının 

garantisinin verildiği, kadınların ‘rızasının alındığı’ durumlarda gerçekleşebileceğini 

vurgulamıştır. 

5.6.3.4. Suriyeli Kadınların Fuhuş Yaptığı Rivayeti 

 İç çatışmalar ve savaşlar, toplumsal cinsiyet temelinde kadınların ve LGBTİ’lerin daha 

kırılgan hale gelmelerine sebep olmaktadır. Krizlerin yaşanmadığı koşullarda bile insani hakları 

ve toplumsal konumları risk altında olan kadınlar ve LGBTİ’ler, savaştan orantısız bir şekilde 
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etkilenmektedir. Kadınlar, kendi ülkelerinde çatışma ve savaş ortamında, göç hareketi boyunca 

ve ev sahibi ülkelerde fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddete maruz kalmaktadır. 

Kaynaklara erişimleri sınırlı olan, şiddet sonrası neredeyse hiçbir korunma ve destek 

mekanizmasından faydalanamayan kadınlar ve LGBTİ’ler, bir tür hayatta kalma stratejisi olarak 

fuhuş sektörüne girebilmektedir (Ördek,2017:32).  

 
Birebir kendim tanık olmadım ama o fuhuş bataklığına birçok kişi bulaşmış 
durumda. Suriyeli kadınların özellikle şehir merkezlerindeki gece barlarında 
çalıştırıldıklarını duyuyoruz. Fal adı altında kafeler açıldığını, oralarda bu işlerin 
yapıldığının duyumunu alıyoruz. (Erkek, 50, emekli, Tunceli doğumlu). 
Fuhuş yapılan duydum. Yani şimdi onlar kadar bizim Türk erkeklerimizde de var 
hata. Cazibeye mi dayanamıyorlar anlamıyorum ki. Onlar da belki şey diyordur, 
bugün de günümü gün ettim. Ama öyle yani evleneceği için falan değil. Dışarıda 100 
liraysa, o da 50’ye gidiyordur. (Kadın, 57, emekli hemşire, Sivas doğumlu). 
Gözümle görmedim, imkânsızlıktan kadınlar kötü yola girmişler. Gözüyle görenler 
anlatıyor ama ne derece doğru ne derece yanlış. Bunu bir Suriyeli kadına sordum, 
‘zorunluluktan olabilir’ dedim. ‘Hayır, direnebilirdi’ dedi. Bazen Türkiye’den bu yolun 
yolcusu olan insanlar Suriyeli kadınların mağduriyetinden faydalandılar. (Erkek, 62, 
muhasebeci, Mersin doğumlu). 
Bir insan dünyada çok zor iki işi yapar. Birincisi dilenmek, ikincisi kötü yollara 
düşmek. Yani bu bayanların Mersin’de bu yollara düşmüş olmaları yürekler acısıdır. 
Benim gece yaşamım yok, evimden de çıkmıyorum. Geçen bir arkadaşımız anlattı, 
‘gece Hilton kavşağında, Mersin’in birçok kavşağında bayanları görüyorum. Bu 
bayanlar çok affedersin müşteri bekliyorlar demek ki dedi’. Yani o gencecik insanlar 
bu noktaya gelmişlerse durup dururken gelmemişlerdir, aç oldukları için 
gelmişlerdir. Belki ailelerinin bile haberi vardır. Bize vatandaş olarak sığınmışlarsa 
bizim onları sahiplenmek görevimiz olmalıdır. (Erkek, 72, Cem evinde dede, Bingöl 
doğumlu). 
Yani ondan bile kazançları oluyor. Üç kuruşa kendilerini feda ediyorlar. Mesela 
Metropol ‘ün orada çalışanların çoğu Suriyeliymiş. Çevre hep söylüyor. Görmedim, 
günahlarını almayayım. (Kadın, 40, kadın kuaförü, Mersin doğumlu). 
Çarşıda bir yer varmış. 20 liraya 17-18 yaşındaki kızları satıyorlar. Onu sadece 
duydum, gözümle şahit olmadım. Birinci kata gelmişlerdi, onlar da Suriyeliydi. 
Akşam beş gibi gidiyorlar, gece sabaha karşı üç dört gibi geliyorlar, ayakta 
duramıyorlar, alkollüler. Üst kattaki kadın biz burada aileyiz diye şikâyet etti. Ev 
sahibine de söylediler, çıkarttılar. (Kadın, 35, ev hanımı, Mersin doğumlu). 
Ben öldürürüm. Benim hanım kaçtı. Şimdi üç sene benim haberim yok. Şimdi gelecek. 
Ne yapacam bunu? Dün bana geldi haber, bu kadın Antep. Dedim ne yapacam Antep 
ben? Gidecem, öldürecem? Buraya gelmesin. (Erkek, 27, kâğıt toplayıcısı, Halep). 
Suriyeli kadınlar birkaç sitede fuhuş yapıyor. Davultepe’de denize yakın sitelerde 
yapanlar var. Yaparlar çünkü talep var. (Erkek, 32, müteahhit, Mersin doğumlu). 
Getiriyorlar fakir kızlar, beş kuruş veriyorlar. Taksim’de dolu, şimdi değil kaç seneden 
beri var. Suriyeliler yapıyorlar. Ben onları sevmiyorum yani. Gitsinler, memleketinde 
yapsınlar bu işi. Ayıp, sen misafir burada. (Erkek, 71, diş hekimi, Halep). 
Beni bir kere arabalı bir adam takip etti, laf attı, sarhoştu. Belki bizim muhtaç 
olduğumuzu düşünüyorlar. Bu yüzden böyle bir durumla karşılaşıyoruz. (Kadın, 42, 
kadın kuaförü, Halep). 
Hiç görmedim, duymadım ama var. Belki bir sefer tecavüz oldu ondan sonra oldu. 
Halepli kadınlar başka şehirlere gittiler. İlk dilenci gibi yapıyor ama olmuyor bu 
şekilde devam etmek zorunda oluyorlar. (Kadın, 25, kadın kuaförü, Halep). 
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 Yerli halktan bazı katılımcılar, Türkiyeliler hangi suçları işliyorlarsa, Suriyelilerin de bu 

suçlara karışma ihtimalinin olduğunu çünkü bu suçların insanlığın bir sorunu olduğunu dile 

getirmiştir. Yerli halktan katılımcılar suç olarak kabul edilen diğer durumlarda olduğu gibi fuhuş 

konusunda da, ‘bizimkiler de yapıyor’ şeklinde ifadeler kullanarak, bu durumun Suriyeli olma ya 

da Türkiyeli olma ile ilgili olmadığını, fuhuş yapan kişilerin yaşam tarzlarıyla bağlantılı 

olduğunu öne sürmüştür. Suriyeli katılımcıların bir kısmı, Suriye’de fuhuş yapanların Türkiye’de 

de devam ettiklerini, bu suça karışan Türkiyelilerin de olduğunu, bu sebeple bu durumun bütün 

Suriyelilere genellenmemesi gerektiğini vurgulamıştır. Yerli halktan bazı katılımcılar, Suriyeli 

birinin herhangi bir suç işlediğinde, aynı suça karışan Türkiyeli birine göre daha büyük 

tepkilerle karşılaştığına yönelik düşüncelerini paylaşmıştır.  

 
Mersin’de Suriyeli fuhuş yapan kadın görmedim ama Suriyeli kadınların 
çalıştırıldığını söylüyorlar. Onlar da bizim Türkler ne suç yapıyorsa yapıyorlar ama 
bizim Türklerin aldığı tepkiden daha çok tepki alıyorlar. (Erkek, 27, polis, Karabük 
doğumlu). 
Suriye’de kim ne idiyse burada da aynısını yapıyorlar. Genellikle de para için 
yapıyorlar. Kimilerini de kocaları mecbur bırakıyor. (Kadın, 30, ev hanımı, Kobani). 
Fuhuş yapan Türkler daha çok. Ama maddi sıkıntıdan dolayı. Suriye’de zaten fuhuş 
yapan, burada da devam ediyor. Suriyeli fuhuş yapan ben bir kişi tanıyorum ama 
yüzlerce Türk tanıyorum. (Erkek, 36, emlakçı, Hatay doğumlu). 
Suriyeli kadınlar değil tam aksine Türk kadınların mesela oturduğumuz binada alt 
katta bazen sesler duyuyoruz. Kaç kez ev sahibine söyledik. (Erkek, 33, baharat 
dükkânı sahibi, Halep). 
Kimse kimsenin günahına giremez. Yapıyorlar derim ama Suriyelilere sorsanız onlar 
da Türkler de yapıyor derler. (Erkek, 36, apartman görevlisi, Adıyaman doğumlu). 
Türk kadınları yapmıyor muymuş? Yerli halkımızın fuhuşunu engelledik mi de onu 
engelleyeceğiz? (Kadın, 60, ev hanımı, Adana doğumlu). 
Eski evim sahildeydi. Akşamları Yenişehir Kampüsü’nün aşağısında bekleyen 
kadınları görüyordum. O kadınların orada fuhuş yaptığını biliyorum. O kadınların 
kapalısı, açığı da vardı. Suriyeli de olabilir, Türk de olabilir. Üniversite Caddesi’nde de 
gördüm. Daha ileri Viranşehir tarafında da gördüm. (Erkek, 26, doktor, Adana 
doğumlu). 
Duydum, şahit oldum. Bizim bir elemanımızın kadın yakasına yapıştı. Gel 20 lira diye. 
Açık ve net söyledi. Dışladık, kızdık falan. Baktık bu sefer fiyatı düşürmeye çalışıyor. 
İnanılmaz fuhuş çoğaldı. Bizim kendi mahallemizde erkeklerle ilişkiye başlayıp sonra 
evin kadınını evden kovan, adamları o noktaya getiren çok kadın oldu. (Kadın, 26, 
eczane teknisyeni, Siirt doğumlu).  
 
Suriyeli kadınların fuhuşa veya ticari cinsel sömürü ağlarındaki konumlarına dair 

medyada çıkan haberler çoğalırken, Suriyeli kadınların gelmesi ile Türkiye’de fuhuşun arttığına 

yönelik söylem, gündelik yaşam içinde dile getirilmeye başlamıştır. Suriyelilerin, fuhuş, insan 

ticareti, çocukların cinsel sömürüsü gibi olaylarla birlikte anılmaya başlaması, yerli halk 

arasında Suriyelilerin kamu düzenini bozduğuna, halk sağlığını tehdit ettiğine yönelik 

inançlarını pekiştirmektedir. Yapılan pilot çalışmada, bazı Suriyeli kadınların Mersin’de fuhuş 

yaptıklarına yönelik söylemlerin ardından, yerli halktan katılımcılara bu söylemle ilgili 
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düşünceleri sorulmuştur. Yerli halktan katılımcıların büyük bir kısmı Suriyeli bir kadının fuhuş 

yaptığına şahit olmadığını ancak bu yönde duyumlar aldıklarını, ‘eşimizden, dostumuzdan 

duyuyoruz’, ‘şahit olmadım ama çevre hep söylüyor’, ‘gözüyle görenler anlatıyor’ şeklinde 

devam eden cümleler ile ifade etmiştir. Yerli halktan katılımcıların birçoğunun fuhuş konusuna, 

bir yandan mecburiyet-mağduriyet bağlamında yaklaşırken, diğer yandan da Suriye’de bu suça 

karışanların Türkiye’de de devam ettiklerine ve profesyonel olarak bu işi yaptıklarına yönelik 

düşüncelerini dile getirdikleri vurgulanması gereken bir noktadır. 

5.7. YERLİ HALK ile SURİYELİLER ARASINDA YAŞANAN ÖRNEK OLAYLAR  

Elias ve Scotson’a (1994:37) göre, yeni gelen gruplar aşağı konumlarının sorumlusu 

olarak gördükleri eşitsizlikleri azaltmaya yönelik açık eylemlerde bulunmanın yanında, bu 

durumu değiştirecek örtük davranışlarda bulunma gibi stratejiler de geliştirebilmektedir. Yeni 

gelenlerin geliştirdiği stratejilere karşılık ev sahibi topluluk ise, kendi durumlarını korumaya 

veya yükseltmeye yönelik çaba sarf etmektedir. Allport (1988:170), ücretlerdeki düşüşe, 

güvenlik ortamının zarar görmesine, kiraların ve vergilerin artmasına ve birçok insanın işsiz 

kalmasına sebep olduğu düşünülen grup üyelerinin karşı karşıya kalacakları saldırıların, bu 

saldırıları gerçekleştirenler tarafından ayrımcılıktan ziyade savunma olarak 

değerlendirileceğini vurgulamaktadır. İki grup arasında yaşanma olasılığı bulunan çekişmeler, 

rutin işbirliklerinin altında gizlenen mücadelelerden, gruplar arası eşitsizlikleri ve güç 

farklılıklarını somutlaştıran çatışmalara kadar geniş bir yelpazeye sahiptir. Mersin’in 

Adanalıoğlu ve Şevket Sümer mahallelerinde yerli halk ile Suriyeliler arasında yaşananlar, ilk 

bakışta farklı sebeplerle ortaya çıkmış olaylar olarak görülse de, bu olayların arkasında 

önyargılarla beslenmiş öfkenin yattığı söylenebilir. İki halk arasındaki ilişkileri anlamak için bu 

iki olaya bakmanın önemli olduğu düşünülmektedir.   

5.7.1.  Şevket Sümer Mahallesinde Yaşananlara Dair Düşünceler 

 ‘Mersin’de Suriyelilerin ‘gürültü yapmayın’ cinayeti’ başlığıyla verilen olay, Hürriyet 

gazetesinde şu şekilde yer almaktadır: ‘Olay, 14.04.2017 tarihinde, saat 23.30 sıralarında merkez 

Akdeniz İlçesi, Şevket Sümer Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Suriyeli aile fertleri, 

komşuları Hanifi Hisak’ın oturduğu evin önündeki merdivene oturup, nargile içerek yüksek sesle 

sohbet etmeye başladı. İnşaat ve narenciye bahçelerinde gündelikçi olarak çalışan Hanifi Hisak, 

bundan rahatsız oldu. Hisak, pencereden aşağıya bağırarak sabah işe erken gideceği için 

uyuduğunu, bu nedenle gürültü yapmamalarını istedi. Ancak Suriyeliler, iddiaya göre nargile 

sohbetini gürültü yaparak sürdürdü. Bunun üzerine öfkelenen Hanifi Hisak, aşağıya inip 
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Suriyelilerle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Gürültü üzerine Hanifi 

Hisak'ın evde bulunan kardeşlerinin de katıldığı kavga bir anda sokağa taştı. Hanifi Hisak, 

boynuna ve göğsüne aldığı darbe sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olaydan sonra 

büyük gerginlik yaşanırken, Suriyeli aile mensupları zırhlı polis araçlarıyla sokaktan 

uzaklaştırılarak gözaltına alındı’. (hürriyet.com.tr, 15.04.2017) 

 Olayla ilgili düşüncelerini belirten yerli halktan katılımcılardan ilki, Şevket Sümer 

Mahallesi’nde ikamet etmektedir ve ölen kişiyle yakın aile bağlarına sahip olduklarını dile 

getirmiştir. Katılımcı, olay anında şahit olduklarını ve Suriyelilere yönelik tepkilerini de ifade 

etmiştir.   

 
Adam kanlar içinde yerde yatıyor. Ambulans çağırıyoruz, ambulans gelmiyor. ‘Olay 
var, bıçaklı bir saldırı, biz gelemeyiz’. Ambulans gelmedi ama bir buçuk, iki saat 
içerisinde hayatım boyunca görmediğim kadar polis döküldü oraya. Bıçakladıkları 
gibi kaçmışlar. Sadece kadınlar ve çocuklar kalmış içerde. Kamera görüntülerini 
izledik. Hanefi içeriye giriyor. Bir tane çocuk geliyor, sağına soluna bakıyor. Elinde 
sonradan bıçağı görmesen şüphelenmezsin. Hangi arada birbirleriyle haberleşiyorlar 
bilmiyorum. Adamı bahçede baya bir dövüyorlar. Onların savundukları bir şey vardı. 
‘Bizim karımızı, kızımızı çok rahatsız ediyordu, biz de dayanamadık, öldürdük’. 
Kadınlara mesela sormuşlar, ‘böyle bir şey var mı?’. ‘Hayır, kesinlikle hiç rahatsız 
olmadık’. Sadece geç olduğu için, adamlar kapının önünde oturduğu için. Kendini 
vuran aile var ya hepsini kendi çapında koruma altına almıştı. Mesela inşaata işçi 
falan götürülmesi gerekiyordu, onları çağırıyordu. Mersin’deki sel olayında bile tek 
başına girip evlerini temizledi. Böyle bir aileden darbe aldı. Adamlara herhangi bir 
baskı yapsan, sana neler yaparlar. Olayın en ağır tarafı, namussuzlukla suçladılar. O, 
ölümden daha ağır oldu. Hiç bilmediğim bir insan dahi olmuş olsaydı yine ihtimal 
vermezdim. Çünkü Suriyeliler gerçekten namus anlayışı çok geniş insanlar. İlk 
başlarda mahallede büyük bir ayaklanma vardı. Çok ciddi tepkiler oldu, saldırılar 
oldu ki onu hak ettiler. Gençler hemen dağıldı mahallenin dört bir yanına, evleri 
tespit ettiler. ‘Size sadece akşama kadar mühlet veriyoruz, çıkmadınız yakarız 
gerekirse sizi’ diye. Çok araç yakıldı, çok ev yakıldı. (Kadın, 26, eczane teknisyeni, 
Siirt doğumlu).  
Evine bakıyor denilmiş, nargile içiyorlarmış, ses yapıyorlarmış. Bu tamamen bizim 
Suriyelilere karşı tahammülsüzlüğümüzden kaynaklanıyor. Adam gitmiş Suriyeliyi 
dövmek için, adam da onu öldürmüş. (Erkek, 27, polis, Karabük doğumlu). 
Facebook üzerinden bir sayfa var, orada günlük haberleri paylaşıyoruz. Biri birini 
dolandırdı ya direk fotoğrafını paylaşıp bu Suriyeli, şunun ailesinden beni dolandırdı, 
dikkat edin diye bir paylaşıyor, Mersin’deki bütün Suriyeliler onu tanıyor artık. Bu da 
bir çaresizlikten, sürü psikolojisi. Mecbur, azınlıksın bir şekilde birbirine tutunmak 
zorundasın. Sanırım balkonda ses mi yapmışlar. Gece üçe, dörde kadar oturma 
arkadaş. Kalkıp adamı bıçaklıyor.  Oradaki vatandaşın da yaklaşımı yanlış. Sonuçta 
155’i arasan, çok basit çözüm. Ama sen bağırıp çağırırsan, küfürlü konuşursan ki 
herhalde bayanlar varmış orada. (Erkek, 36, emlakçı, Hatay doğumlu). 
Ama yine Türk öldü, Suriyeli ölmedi. Suriyeli benim ülkemde nasıl bana bıçak çeker? 
Benim memleketime geleceksin, hem buranın ekmeğini yiyeceksin hem de beni 
öldüreceksin. Bugün orada, yarın burada olacak diye korkuyoruz? Onların üzerine 
gitmiyorsun, fazla muhatap olmuyorsun. (Kadın, 57, emekli hemşire, Sivas 
doğumlu). 
 

142 



Bilge Deniz Çatak, Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

 Şevket Sümer Mahallesinde yaşanan olaylarla ilgili bilgisi olduğunu belirten Suriyeli 

katılımcılar ise, gürültü sebebiyle cinayet işlenemeyeceğini, altında ‘namus meselesi’ gibi başka 

sebeplerin olabileceğini iddia etmişlerdir. Suriyeli katılımcılar, olaylar sonrasında mahallenin 

yakınına bile yaklaşmamaları konusunda Suriyeli yakınları tarafından uyarıldıklarını ifade 

etmiştir.  

 
Biz de üzülüyoruz böyle oluyor diye. Sonunda yani Suriyeli, ben de Suriyeliyim. 
Kardeşlerimiz bunlar. Dışarda nargile içiyorlarmış, kendi evinin önünde 
oturmuyormuş. Eşim biri bir laf dese çok zoruna gider. Mesela ben balkonda 
oturuyom, çocuklar kavga falan yapıyor. Şşşş burda insanlar var der. Yani düşünür 
bunlar Türk, rahatsız olurlar. (Kadın, 25, ev hanımı, Lazkiye). 
Facebook gördüm. Benim iş orada, ben her hafta gidiyim. Malzeme satıyım, eski 
malzeme. Kavga çıktı, hiç gitmedim ora. Dedi Suriyeli geçecek bu sokak, öldürecekler. 
Suriyeli geçmez bir daha, yasak. (Erkek, 27, kâğıt toplayıcısı, Halep). 
Herkes farklı konuşuyor. Bazıları Suriyeli yapmış diyor, bazıları namus meselesi 
diyor. Türk komşu, o kişinin Suriyeli kız kardeşlerine bakıyor ve büyük bir sorun 
çıkıyor. Sonra o kişi Türk komşusunu öldürüyor. Bence bu sorun söylenen gibi değil. 
Çünkü normal insan sadece gürültü için kimseyi öldürmez. Altında ciddi bir sorun 
var. (Erkek, 33, baharat dükkânı sahibi, Halep). 
Duyduğum kadar geç vakte kadar oturuyorlar, gürültü yapıyorlar. Türk komşuyla 
tartışma olmuş ve onu öldürmüş ama bence onların arasında eski bir sorun var. 
Duyduğuma göre şeref meselesi. Sonuçta kimse gürültü yüzünden öldürülmez. Bazı 
insanlar bu konudan faydalanıyor Suriyelileri kötü göstermek için. (Erkek, 40, 
işletmeci, Lazkiye). 
 

 Etnik aidiyetler göç edilecek ülkenin seçiminde önemli olduğu kadar, ev sahibi ülkedeki 

yerleşiklerle olan ilişki üzerinde de etkilidir. Katılımcılara Şevket Sümer Mahallesinde yaşanan 

olayla ilgili düşünceleri sorulduğunda bazı katılımcılar, bu olayı diğerleri olarak tanımlanan 

etnik kimlikler üzerinden anlamlandırarak suçu ötekilere atfetmiştir. Şevket Sümer’de yaşanan 

olayı açıklarken etnik kimliği vurgulayan bazı katılımcılara göre, sorunların büyük bir kısmına 

öteki etnik grup üyeleri sebep olmaktadır. Hem Suriyeli hem de yerli halktan katılımcılardan 

bazılarının diğerlerini etnik kimlik bağlamında yorumlama eğiliminde oldukları söylenebilir. 

‘Bizim Müstakbel Hep Harap Oldu’ kitabında da bu duruma paralel olarak, bazı göçmen 

grupların etnik veya dinsel yakınlıktan dolayı daha sıcak karşılanırken, farklı kültürel geçmişe 

sahip olan kişilerin öteki ilan edildiğinden söz edilmektedir (Deniz&Ekinci&Hülür,2016:36).  

 
Ben insanları ırkıyla, diniyle ayırmam. O şahısları aslında biz araştırdık. Yani ben 
şimdi nasıl Arap’sam, Suriye’de akrabalarım var. Bunlar da Kürt, karşı taraf da Kürt. 
Bunların geçmişten, Suriye’den bir sorunları var. (Erkek, 55, Suriyelilere hizmet 
veren özel bir poliklinikte yönetici, Urfa doğumlu). 
Farklı farklı şeyler duyduk. Kim doğru, kim yanlış onu bilmiyoruz. İkisi de aynı biri 
Türk Kürt, biri Suriyeli Kürt. Onlar da zannediyorlar ki aynı Suriye gibi mahalle 
kendilerinin. (Erkek, 43, taksi şoförü, Lazkiye).  
Biz de Facebook üzerinden takip ettik. Dışarı çıkmadım ama anlattılar. Arabalarına, 
evlerine, iş yerlerine saldırıyorlarmış Suriyelilerin. İki tane dükkânı, arabayı 
yakmışlar. Sen bir insanı kolay bir şekilde doğrayabilir misin? Öncesinde de bir şeyler 
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olmuştur. Savaştan kaçıp gelmişsin. Evini, barkını, aileni bırakıp gelmişsin, belki de 
ailenden bir sürü ölen olmuş. Buraya adam öldürmeye gelmişsen, Suriye’de de 
öldürebilirdin. Burada ne sorun çıkıyor, genellikle Araplardan çıkıyor. Hiçbir zaman 
Kürtlerden sorun çıkmıyor. Yine de yani Kürtlerden de sorun çıkar, beş parmağın beşi 
bir olmaz. (Kadın, 50, terzi, Kobani).  
Bir Suriyeli Türk birini bıçakladı diye biliyorum. Çünkü o nargile içiyordu, müziğin 
sesini açtı. Tartışınca bıçakladı. O tarafa gitmeyin diye ben iki yerden duydum. Yerli 
halktan duydum, bir de Suriyelilerden duydum. Hatta şey, lastik falan yakıyorlar 
diyorlar. Benim bir ödevim vardı, Akdeniz’de bir köye gidecektik arkadaşlarla. 
Babam dedi ‘sen o ödeve katılma’. (Kadın, 19, üniversite öğrencisi, Halep). 
 
Şevket Sümer Mahallesinde yaşanan cinayet ve devamında gelişen olaylarla ilgili, yerli 

halktan katılımcıların bazıları ‘nargile içiyorlar’, ‘yüksek sesle konuşuyorlar, gürültü yapıyorlar’, 

‘evin içini izliyorlar’ şeklinde ifadelerle Suriyelileri suçlu bulduğunu ifade etmiştir. ‘Benim 

ülkemde bana nasıl bıçak çeker bir Suriyeli? şeklindeki ifadelerle olaya karışan Suriyelileri suçlu 

bulduğunu ifade eden katılımcılar, böyle olaylardan sonra korktuklarını ve aynı sonuçla 

karşılaşmamak için Suriyelilere tepki vermekten çekindiklerini ifade etmiştir. Olayların 

büyümesinde olaya karışan hem Suriyelilerin hem de Türkiyelilerin kabahati olduğunu savunan 

yerli halktan katılımcılar ise, yaşanan olayların temelinde Suriyelilere karşı tahammülsüzlüğün 

yattığını, iki tarafın da birbirini düşman olarak gördüğü durumlarda olayların büyüdüğünü 

vurgulamıştır. 

5.7.2.  Adanalıoğlu Mahallesinde Yaşananlara Dair Düşünceler 

 ‘Suriyeliler ile mahalle sakinleri arasında gerginlik’ başlığı ile verilen olay, şu şekilde 

aktarılmaktadır: ‘Mersin’in Merkez Akdeniz İlçesi, Adanalıoğlu Mahallesi’nde, tarım işçisi olarak 

çalışan bir grup Suriyeli ile mahalleli arasında alacak verecek konusundan tartışma yaşandı. İki 

grup arasındaki tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olaya dâhil olan mahalleli ve 

diğer Suriyeli vatandaşlar arasında yaşanan taşlı sopalı kavgada bir Suriyeli yaralanırken, 

sığınmacıların saldırdığı bir aracın camları kırıldı. Kavga sırasında silah sesleri de duyulurken, 

mahalleye çok sayıda polis, TOMA ve zırhlı araç sevk edildi. İki grubun tekrar karşı karşıya 

gelmemesi için önlemlerini artıran polis, Suriyelilerin çadırlarının bulunduğu alanda barikat 

kurdu. Ellerindeki sopalarla Suriyelilerin çadırlarına gitmek isteyen bazı mahallelileri polis, zorla 

ikna ederek geri gönderdi. Mahalle sakinlerinin dağılmamakta ısrar etmesi üzerine Mersin Valiliği, 

mahalledeki Suriyelilerin tahliyesine karar verdi. Suriyelilerin uygun görülen boş bir araziye 

yerleştirileceği belirtildi’ (hürriyet.com.tr, 18.04.2017).  

 Olaydan dört gün sonra mahalle halkının olaya ilişkin yaptıkları toplantıda, çoğunlukla 

Arap Alevilerden oluşan Adanalıoğlu Mahallesine gelen Sünni mezhebine mensup Suriyeli 

Araplara, yerli halkın mezhepsel farklılığa bakmadan iş ve aş verdikleri vurgulanmıştır. 

Toplantıda ayrıca, yerli halkın bu tutumuna rağmen Suriyelilerin hırsızlık ve sataşma gibi 
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olaylara devam etmeleri ile birlikte, yerli halkın huzurunun bozulduğu ve mallarının zarar 

gördüğü dile getirilmiştir. Mahallenin muhtarı ayrıca, Suriyeliler gelmeden önce insanların 

kapılarını kilitlemeden, gönül rahatlığıyla tarlalarına gidip çalıştıklarını, ancak Suriyeliler 

yüzünden kilitli kapılarının bile kırılıp, eşyalarının çalındığı, tarlalarda ise mallarının 

çalınmaması için gece de nöbet tutmak zorunda kaldıkları iddiasında bulunmuştur. Mahalle 

sakinlerinin şikâyetlerinin, mahalleye dışarıdan gelen yabancılarla birlikte, yaşanılan 

mahallenin güvenli bir ev olma özelliğinden uzaklaşması noktasında yoğunlaştığı söylenebilir. 

Muhtar son olarak, bu tahrik edici hareketlerin devamında Suriyelilerin 300 kişilik bir grupla 

mahalleliye saldırmasının son nokta olduğunu, Suriyelileri artık Adanalıoğlu Mahallesinde 

istemediklerini dile getirmiştir (Tarsus GüneyTv, 22.04.2017).  

 Adanalıoğlu’nda yaşanan olaya dair düşünceleri öğrenmek amacıyla, olaya müdahale 

eden polis ekibinden bir kişi ve çeşitli kuruluşlara üyelikleri sebebiyle Adanalıoğlu’ndaki 

çadırların bulunduğu bölgede bulunmuş olan kişilerle görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

Adanalıoğlu Mahallesinde bir grup Suriyeli ile mahalle sakinlerinden bazıları arasında yaşanan 

olayla ilgili katılımcıların tümü bazı duyumlar aldıklarını, olaydan haberdar olduklarını dile 

getirmiştir. Yerli halktan katılımcılar Adanalıoğlu’nda yaşananların sebebi olarak, mahalleye 

gelen bazı Suriyelilerin hırsızlık yapmaları, kadınlara laf atmaları, kavga çıkarmaları gibi olayları 

göstermektedir.  

 
Halk ayaklanmış, bir topluluk Suriyelilerin çadırına giden yolun üzerinde duruyorlar. 
Gündüz hırsızlık oluyor, kavga oluyor. Suriyeliler Adanalıoğlu’nda bir adamı 
dövüyorlar, oradaki dükkânlara saldırmışlar. Olaylardan sonra bizim Türkler de 
onların dükkânlarının camlarını kırmışlar. Suriyeliler önce saldırmışlar, sonra 
köylüler toplanıp Suriyelilere saldırmışlar. Halk durdurulamadı. Köylüler çok 
sinirliydiler, biz bu gece istiyoruz, hep böyle diyorsunuz çadırları kaldırmıyorsunuz 
dediler. Oradaki çadırların Adanalıoğlu’nda olmasının sebebi de mevsimlik işçi 
olarak çalıştırılmalarından dolayı. Çünkü ucuz iş gücü. Zaten patronlar istemedi 
gitmelerini. Tahliye etmek için emir geldi bize. Gittik çadırlara, bir çadırda iki aile, 
çamur her yer. Normal koşullarda insan yaşayamaz. Suriyelileri durumları iyi diye 
bilirdim. En fakirlerini orada gördüm. Çoğu da parasını alamamış. Köylüler 
Suriyelilerin köyü mahvettiklerini düşünüyorlar. Bunlar bizim karımıza, kızıma da 
bakıyorlar, hırsızlık da yapıyorlar, bizimkilerle kavga da ediyorlar, dışarı 
çıkamıyoruz gece gibi şikâyetleri var. Artık köylüler dolmuş, olay onun patlaması. 
(Erkek, 27, polis, Karabük doğumlu). 
Adanalıoğlu’na bizzat gittik, Alevi kurumları olarak. Çatışmalara, facialara ramak 
kaldı. Çok büyük kan dökülebilirdi. Suriyelilere kışkırtma kimler tarafından yapılıyor 
bilmiyorum ama Suriyelilerde mahalledeki Arap Alevilere yönelik bir öfkenin 
kabardığı yavaş yavaş hissediliyormuş. Bir kısım insanlar parasını alamamış da, o 
paradan kaynaklı bir kavga çıkmış. İnsan bir yerde çalışıp parasını alamamışsa onun 
bir kuralı vardır. Burada yüzlerce insan ellerine ne geçirmişlerse Allahu Ekber 
diyerek mahalleye dalıyorlar. Ondan sonra halk hemen müdahale ediyor, birkaç 
yaralama da oluyor. Orada şöyle bir gerçeklik de var, ucuza çalıştırma. Yoksa saf bir 
mezhepsel kavga değil. (Erkek, 50, emekli, Tunceli doğumlu). 
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Adanalıoğlu mahallesi ağırlıklı olarak Alevi Araplar ama oradan gelenler Sünni 
Araplar. İşin içine inanç girince bu çatışmaların büyütülmemesi mümkün değil. 
(Erkek, 72, Cem evinde dede, Bingöl doğumlu). 
Onları sürdüklerini biliyorum. Doğru yapmışlar. Dikkat edecekler, demokratik 
yollarla sorunlarını çözmeye çalışacaklar. (Erkek, 32, müteahhit, Mersin doğumlu). 

 
 Adanalıoğlu’nda yaşanan olaydan Suriyelileri sorumlu tutan görüşlerin yanında, bazı 

Suriyeli ve yerli halktan katılımcılar ücretlerini alamayan Suriyeli çalışanların bir zaman sonra 

dayanamayıp tepki gösterdiklerini savunmuştur. Suriyeli katılımcılara Adanalıoğlu ile ilgili 

düşünceleri sorulduğunda katılımcılar, olaydan haberdar olduklarını ve kendi aralarında olayın 

yaşandığı yere gitmemelerine yönelik uyarılarda bulunduklarını ifade etmiştir. Yerli halktan bir 

katılımcı ise, Adanalıoğlu’nda Suriyelilerden önce Hatay, Urfa gibi şehirlerden mevsimlik 

göçmenlerin geldiğini, bu olayın Suriyeliler ile birlikte patlamasının altında yatan sebebin 

Suriyelilerin güçsüz görülmelerinin ve tepki vermeyeceklerinin düşünülmesi olduğunu öne 

sürmüştür.  

 
Tarım işçileri çok mağdur. Adamlar bir sene çalıştı. Paralarını istediğinde yok 
kızımıza baktı, yok çocuğumuza baktı, olay çıkardılar. Geri çağırdılar bazılarını. 
Gitmeyin dedim. Eğer ücretinizi vermezlerse, yine aynı şeyi yapacaklar. Daha önce 
oraya gelen ya Hatay’dan geliyordu tarım işçileri ya da Urfa’dan. Onlara 
yapamazlardı. İşte en ufak bir şeyde adamları sürgün ettiler ve hepsi emeklerinin 
ücretini almadan gitti. (Erkek, 55, Suriyelilere hizmet veren özel bir poliklinikte 
yönetici, Urfa doğumlu). 
Sorunun ne olduğunu bilmiyorum. İki gün önce yolda bir kadın ve kocası ile 
karşılaştık. Sokakta kalmışlar. Çünkü Adanalıoğlu’nda yaşıyorlardı. Adamın cebinde 
sadece 10 lira vardı. Karısı da hamile. Burada bir patronları vardı, ona gideceklerdi. 
Ama bu olaydan sonra kabul etmezler seni dedim. Kendi evimde yatırdım. Olaylar 
olduğunda orada değilmiş, hastanedeymiş. Olaylar ne oldu bilmiyor. Onların çadırını 
da yakmışlar. Orada oturanların dediğine göre Haseke’den Suriyeliler tarım ilacı 
çalmışlar. Bazen iş sahipleri işçilere ücreti vermiyorlar. Bu yüzden sorun oluyor. 
(Erkek, 49, çalışmıyor, Halep). 
 
Mevsimlik göçmen işçilerin yoğunlukla yaşadığı mahallede böyle bir olayın yaşanmasına 

sebep olarak, mahalle halkının çoğunlukla Alevi Arap, Suriyelilerin ise Sünni Arap olmalarını 

gösteren katılımcılar olmuştur. Bazı katılımcılar ise, olayın sadece mezhep çatışmasıyla 

açıklanamayacağını, ücretlerin düşmesi, mahallede eski düzenin ve güvenliğin kalmaması gibi 

gerekçelerle, Suriyelilerin mahalleyi mahvettiklerine yönelik düşüncelerin halk arasında 

yayılmasıyla ortaya çıktığını savunmaktadır. Yerli halktan katılımcıların bir kısmı, mevsimlik 

işçi çadırlarında yaşamlarını sürdürerek, tarlalarda çalışan Suriyelilerin emeklerinin karşılığını 

alamadığını vurgularken, yerli halktan diğer katılımcılar ise ücretlerin alınamadığı durumda 

olay çıkarmaktansa bunu çözmenin daha demokratik yöntemleri olduğunu savunarak 

Suriyelileri suçlu görmektedir. 
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5.8. TÜRKİYELİLER ve SURİYELİLER BİRLİKTE YAŞAYABİLİR Mİ? 

5.8.1.  ‘Suriye’de Yaşıyormuş Gibi Yaşama, Burası Türkiye!’ 

Bütün toplumsal gruplar, uygun davranışların belirlendiği toplumsal kuralları ortaya 

koyarlar. Dayatılan herhangi bir kuralın ihlalcisi varsayılan kişi, toplumsal grubun kabul ettiği 

kurallar çerçevesinde yaşamak konusunda güvenilmeyecek biri olarak değerlendirilebilir. Öte 

yandan, kurallara uymadığı için dışarıda tutulan kişi de, kendisine dayatılan bu kuralı kabul 

etmeyebilir ve bu ret eylemi yüzünden kendisini yargılayanların yetkinliklerini sorgulayabilir. 

Kural ihlal etme ve kural dayatma süreçleri böylece, karşı karşıya gelen kişilerin birbirlerini 

dışladıkları bir sürece evrilmektedir (Becker,1973/2015:21). Topluluk kuralları bütün üyeler 

için geçerli olduğu kadar yeni gelenler için de geçerlidir. Bir topluluğa yeni katılanlar, öncelikle 

giriş izni isteyen yeni gelenler rolüne alışmalı, yerleşmiş gelenekleri olan gruplarla karşılıklı 

bağımlılık ilişkisine dâhil olmalı ve yeni rolleriyle meydana gelen özel sorunlarla baş etme 

çabasında olmalıdır (Elias&Scotson,1994:157). 

Mersin’de yaşayan Suriyeli bir mülteci olsaydınız nasıl davranırdınız? Yerli halktan 

katılımcılara, Suriyeliler ile yerleşikler arasında sorunlar yaşanmaması için Suriyelilerden 

bekledikleri davranışların neler olduğu sorulmuştur. Yerli halktan katılımcılar çoğunlukla, 

Suriyelilerden Türkiye’de geçerli olan kurallara uymalarını ve sıkıntı çıkarmamalarını 

beklediklerini dile getirmiştir. Yerli halktan katılımcıların bazıları, Suriyeliler ile ilgili 

beklentilerini ‘bizim gibi olsunlar, bizim kurallarımıza uysunlar’ şeklinde ifade etmiştir. Yerli 

halktan katılımcıların çoğunluğu, Suriyelilerin yaşamlarını sürdürürken, yerli halkı rahatsız 

edecek davranışlardan kaçınmaları gerektiğini belirtmiştir.  

   
Bizim gibi olsunlar. Kavga etmesinler. Gündüz yatıyorlar, gece sabaha kadar 
geziyorlar. Onların orada öyleymiş ama bizim burada böyle değil işte. (Kadın, 35, ev 
hanımı, Mersin doğumlu). 
Diğer vatandaşlarla iyi geçinsinler, bir sıkıntı yaşatmasınlar. Suriyeliler azınlık 
oldukları için yapacakları ufak bir tedirginlik bu sefer onları rahatsız eder. Bu 
rahatsızlığı yaşamamak için buradaki yasalara, geleneklere, usullere, komşuluk 
ilişkilerine riayet etmeleri lazım. (Erkek, 72, Cem evinde dede, Bingöl doğumlu). 
Savaştan çıkıp gelmişim buraya, anlayış beklerdim insanlardan ama ben de 
çekinirdim. Sonuçta yabancı bir ülkeye gidiyorum. Yabancı bir kültür ve gittiğim ülke 
biz ne kadar laf etsek de sosyo-kültürel olarak daha iyiyiz onlara göre. Saygı 
sınırlarımı bilirdim. Bazı konularda saygı sınırlarını, hepsi için söylemiyorum 
bilemiyorlar. Kötülük yapmak istediklerinden düşünmüyorum. Kendi sosyal 
yaşantılarını burada devam ettirmek istiyorlar. (Erkek, 26, doktor, Adana doğumlu). 

  
Suriyelilerden sıkıntı çıkarmamalarını ve kurallara uymalarını beklediklerini ifade eden 

yerli halktan katılımcıların yanında, Suriyelilerin görünmez bir yaşam sürmeleri gerektiğini 

savunan katılımcılar da olmuştur. Suriyelilerden beklenen ‘dikkat çekmemeleri’ ve kendi 
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kimliklerini vurgulayacak, onları ele verecek davranışlardan kaçınmalarıdır. Yerli halktan bazı 

katılımcılar, ‘artık Suriye’de değiller, buranın kurallarına uysunlar, buraya ayak uydursunlar’ 

şeklinde ifadelerde bulunmuştur. Yerli halktan katılımcıların bir kısmı, Suriyelilerin Türkiye’de 

sığınmacı ve misafir olduklarını unutmadan, ‘mağdur’ ve ‘gariban’ olmanın gerektirdiği şekilde 

davranmaları gerektiğini dile getirmiştir. Yerli halktan katılımcıların bazıları, Suriyelilerin 

kendilerinden beklenenin aksine davrandıklarını, kendi yaşamlarından taviz vermediklerini ve 

kendilerini yerli halktan üstün gördüklerini iddia etmiştir.    

 Goffman’ın (1963/2014:158) da dile getirdiği gibi damgalı kişi, diğerlerinin ondan 

beklediklerinden farklı davranışlar sergilememek konusunda dikkatli olmalıdır. Damgalı kişi 

diğerlerini rahatsız etmemek için damgasına uygun davranmalı, diğerlerinin ondan bekledikleri 

şey olmalı, kısaca diğerlerinin ondan daha üstün olduğunu davranışlarıyla sergilemelidir. 

Sandercock (2000:16), yabancılarla ilişkilerde yaşanan problemlerin sadece kültür sebepli 

yanlış anlaşılmalardan doğmadığını dile getirmektedir. O’na göre, kişilerin kendi kültürlerinin 

daha üstün olduğunu düşünmesi ya da göçmenlerin geldikleri yerin kültürüne uyum sağlaması 

gerektiğinin düşünülmesi de yaşanan problemlerin sebeplerinden biridir.    

 
Korkudan evimden bile çıkmazdım. Konuşurken bile utanırdım. Kendi kendime ikinci 
sınıf insan muamelesi yapardım. Çünkü savaştan kaçmış bir milletim, bir ülkeye 
sığınmışım. Orada yaşayan hiçbir insandan daha üstün olmadığıma inanırdım. 
Onların da böyle yapmasını bekliyoruz ama bekliyoruz sadece. Kesinlikle bizden daha 
üstün insanlar. Keşke diyorum bazen, bir Suriyeli olsaydım. Bir ülkeye gitsek, 
savaştan kaçsak kesinlikle bu kadar rahat edeceğimize inanmıyorum. (Kadın, 26, 
eczane teknisyeni, Siirt doğumlu).  
Mağduriyet yaşamışlar, ona göre de ayaklarını denk almalarını beklerdim. Sen 
savaşmamışsın, kaçmışsın bari buraya geldin efendi dur ha onu diyoruz yani. (Erkek, 
36, hamal, Mardin doğumlu). 
Gariban bir şekilde davranırdım çünkü ben onlara muhtacım. Önceliği hep Türklere 
tanırdım. Çünkü onlar beni kabul etmişler daha ne isterim ben? Ama onlar bunu 
kabul etmezler. Bakım yönünden, geçim yönünden daha lüks görünmeye çalışıyorlar. 
Kendilerini bir şey sanıyorlar. Ölülerin içinden çıkıp geldiler, burada kendilerini 
padişah gibi görmeye başladılar. (Kadın, 40, kadın kuaförü, Mersin doğumlu). 
Onların bize ayak uydurması gerekiyor, sen misafirsin, bizim sana ayak uydurmamızı 
bekleme. Bizim yaşam tarzımıza ayak uydurmaya çalışırlarsa, sorun sıfıra iner. 
Havuza girerken nasıl giriyorsak, hangi saatte uyuyorsak… Yani bunlara uyum 
sağladığın sürece bizimle beraber yaşamalarında bir sıkıntı yok. Çünkü geldin artık, 
geri dönme şansın yok, gidersen öleceksin. Hiçbir şekilde kendi hayatlarından taviz 
vermiyorlar. Çok rahatlar, dünya yansa umurunda değil. Vatanını kaybetmiş gelmiş 
ama eğlenceden, gezmelerden, hiçbir şeyden sıkıntıları yok. Ne bizden üstün ol, ne 
altta ol. İlla kapatmak istiyorsan başını kapat ama bağlama şeklini Türklere uydur. 
İlla Suriyeli gibi bağlama. İlla kimliğini vurgulama. Kimliğini vurgularsan, o da senin 
Suriyeli olduğunu görecek ve orada sana bir tepki alacak. Sen hala ısrarla Suriye’de 
yaşıyormuş gibi yaşama burada, burası Türkiye. (Erkek, 36, emlakçı, Hatay 
doğumlu). 
 

 Suriyeli katılımcılara, yerli halk ile aralarındaki olası sorunları önlemek adına 

Suriyelilerin nasıl davranması gerektiği sorulmuştur. Suriyeli katılımcılar en çok, ‘en ufak bir 
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yanlışta Suriye’ye gönderebilirler bu yüzden iyi davranmak, kurallara uymak gerekir’ şeklinde 

ifadeler kullanmıştır. Suriyeli katılımcıların en çok dile getirdikleri bir diğer konu ise, Türkçe 

öğrenmenin gerekliliği olmuştur. 

 
İyi davranmaları lazım çünkü bir kavga yaptıklarında bilmen ki nolur. Derler ki sınır 
dışı çıkın, gedin. O zaman ne yapacak? Yani ölüme salıyorlar kendini. Burda güzel 
güzel yaşa. (Kadın, 25, ev hanımı, Lazkiye). 
Dil öğrenmek gerekiyor. Artık kurallı bir ülkede yaşıyorsunuz, kendi sorunlarını o 
kurallarla yaşamak gerekiyor. Zaten bu ülkede sorunlar oluyor, biz de daha fazla 
sorun olmayalım. Bize karışmayan bir şeye hiç karışmamalıyız. Onlar o kadar 
sabrettiler ki. (Kadın, 19, üniversite öğrencisi, Halep). 
Kaç sefer sahile gittim, baktım çok Suriyeli var. Bir daha gitmedim o tarafa. 
Viranşehir’de, sahilde vardır beş tane lokanta Suriyeli. Yani iyi bir şey yapmıyorlar. 
Sen bir yabancı, iyi otur, senin vatanın değil. Bazen müziğin sesini açıyorlar. Belki 
Suriye’de böyle yapıyorum ama burada yabancıyım. Bir kere arabada gidiyorum, 
şarkı Suriyeli, yanımdaki arkadaşım ‘sesi aç’ dedi. ‘Yok, bizim açacağımız bu kadar’ 
dedim. (Erkek, 36, elektrik teknisyeni, Halep). 
 
İnsanların göç hareketleri, bir fiziksel mekândan diğerine doğru gerçekleşmesinden çok 

daha karmaşık unsurlar içermektedir. Göç eden insanlar, bir sosyal gruptan diğerine göç ederler 

ve bu yeni sosyal ortamın yerlileriyle sürekli olarak yeni ilişkiler kurmak durumunda kalırlar. 

Genel bir kural olarak, yeni gelenlerden yaklaştıkları yeni toplulukta geçerli olan sosyal kontrol 

mekanizmalarına boyun eğmeleri, normlara ve inanış tarzlarına uyum sağlamaları, uyum 

sürecine de istekli olduklarını yerli halka göstermeleri beklenir. Ancak bütün beklentilere 

rağmen yeni gelenler genellikle önceki davranışlarına devam ederler (Elias&Scotson,1994:17). 

Yeni gelenlerin karşılaştıkları yeni topluluğun kurallarına uyma çabaları ise her zaman 

onaylanma ile sonuçlanmayabilir. Yerleşikler yine de, yeni gelenleri ötekiler olarak dışlama, 

üretilen dedikodular vasıtasıyla onları topluluğa kabul etmeme yönündeki tavırlarını 

sürdürebilirler. Kısacası, yeni gelenler hem topluluğa dâhil olma çabalarıyla, hem de 

yerleşiklerden uzak durmalarıyla suçlanabilir (Elias&Scotson,1994:96). Allport (1988:240), 

baskın grubun güçlü önyargılara sahip olduğu bir ortamın ne kültürel çoğulculuğa ne de 

asimilasyona uygun olduğunu savunmaktadır. Allport’un (1988:240) sözünü ettiği topluluk, 

ötekilerin ne kendilerine benzemesini ne de farklılıklarını vurgulamasını kabul eder. Yerli 

halktan bazı katılımcıların dile getirdiği, ‘içimize çok karıştılar, almayın aranıza’ ya da ‘bize 

uyum sağlamıyorlar, bizi beğenmiyorlar’ şeklindeki ifadeleri bu duruma örnek olarak 

gösterilebilir. 

5.8.2.  ‘Savaştan Kaçtığımızı Unutmasınlar’ 

 Gündelik yaşamı paylaşan Suriyelilerin ve yerli halkın karşılıklı olarak bazı 

sorumlulukları da paylaşmaları gerekmektedir. Suriyelilerden beklenen davranışların yanında, 
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Türkiyelilerden nelerin beklenildiğini öğrenmek de bu sebeple önemlidir. Suriyeli katılımcılara 

Türkiyeli biri olsaydınız ülkenize gelen mültecilere nasıl davranırdınız? sorusu yöneltilmiştir. 

Yerleşik halkın Suriyelilerle ilişkilerini nasıl kurmaları gerektiği hem yerli halktan katılımcılara 

hem de Suriyeli katılımcılara sorulmuştur.  

 
Düşünsünler bu Suriyeliler savaştan geldi. Bir Suriyeli çok kötüse ben demiyorum ki 
iyi davransın. İstemek bizim Suriyeli Türkmenler bir şey yapsınlar. Biz buraya misafir 
gibi geldik. O yüzden iyi davranmamız lazım Türklere. Savaş olmasa niye buraya 
geleceğiz, vatanımızı bırakmak. Yani niye bu laf dokandırmak? Bazı kadınlara laf 
dokandırıyor. Güzel güzel konuşmuyor senlen. (Kadın, 25, ev hanımı, Lazkiye). 
Biraz sabretmek gerekiyor bence. Yani biz güvenlik kemeri takmıyorduk. O kadar 
kuralsız bir yerde oturuyorduk. Burada sistemli bir şekilde yaşıyorsunuz. Böyle bir 
şeye alışmak zaman alacak. (Kadın, 19, üniversite öğrencisi, Halep). 
Bizim çalışanlarımızla, yerli halkın çalışanları aynı haklara sahip olmalı, aynı parayı 
almalı. (Kadın, 50, terzi, Kobani).  
Bence soru tam aksine olmalı, Suriyelilerin yerli halka nasıl davranması gerekiyor 
diye. Sonuçta biz misafir olanlarız. Suriyeli biri Türk birinin boğazını kesmiş. Bence 
tüm suç Suriyelinin üstünde çünkü yerli halk erken yatıyor biliyorum, o zaman neden 
rahatsızlık veriyorum? Mesela biz evde sekiz kişi yaşıyoruz, küçük çocuklarımız var 
ama çok dikkat ediyoruz ses çıkmasın diye. Biz onların memleketinde yaşıyoruz. Bu 
yüzden onların kurallarında yaşamamız gerekiyor. (Kadın, 26, öğretmen, Humus).  

 
 Yerli halktan katılımcılardan bazıları, Suriyelilerin ülkelerindeki savaş yüzünden 

Türkiye’ye geldiğinin unutulmaması gerektiğini vurgulamıştır. Suriyelilerin Türkiye’de kalıcı 

olduğu düşüncesine sahip katılımcılar ise, Suriyelilerle birlikte yaşamanın öğrenilmesi 

gerektiğini vurgulamıştır. Yerli halktan bazı katılımcılar, Suriyeli birinin yanlış bir davranışında 

bu durumun cezasının diğer Suriyelilere de yansıtılmasının yanlış olduğunu vurgulamıştır.   

 
Mersin’in yerlisi zaten gelene hoş geldin diyen bir halk. Suriyelilere de böyle oldu, 
hoşgörüden taviz vermediler. Şehirde yaşayan insanların ahlaki değerlerini ayaklar 
altına almıyorsa eğer Suriyeliler, herhangi bir tepki vermelerine gerek yok. (Erkek, 
32, müteahhit, Mersin doğumlu). 
Sanıyorlar ki buraya keyiften gelmiş. Çocuklarının ölüsünü kucağına alıp, artık nefret 
edip kaçmış. Anlattıklarında benim tüylerim diken diken oluyor. Gece sabaha kadar 
tepeden sürekli uçak ve bomba. Yatarken hep dua ederek yatıyorlarmış. Böyle bir 
psikoloji ile buraya kaçıp geliyorlar. Bizim toplum da sanki onlar keyiflerinden gelmiş 
gibi direk bir damga. ‘Gitsinler, kendi memleketlerine sahip çıksınlar, askerlerimiz 
orada ölüyor, onlar burada keyif yapıyor’ gibi. (Erkek, 36, emlakçı, Hatay doğumlu). 
Bunlarla insani ilişkilerini sıkı tutmalı. Gelecekte neyin ne olacağını bilemezsiniz. 
Yani Suriye’deki bu iç savaş çok uzun yıllar sürer, topraklar parçalanır. O zaman 
bunlar bu topraklarda kalacaklar. Bunlarla beraber yaşamak zorundayız. O zaman 
bizim bunları eğitmemiz lazım. (Erkek, 72, Cem evinde dede, Bingöl doğumlu). 
Tamam, adamlara iyi davranıyoruz, ayrım yapmıyoruz, sırf Suriyeli diye 
dışlamıyoruz. Ama senin düzenini bozuyor. Bunu kim yapsa, Türk de yapsa, akraban 
bile yapsa uyarırsın. Ama o zaman da kavga mı çıkıyor, böyle boğaz mı kesiyorlar? 
Ama hepsi mi böyle bilmiyorum.  (Kadın, 35, öğretmen, Adana doğumlu).  
Kesinlikle kendi halkından üstün tutmamalı. Efendi gibi gelen birinin dışlanmasını 
kabul etmem. Bizim olayda, mahalledeki olaylardan sonra çocuğun birine 
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saldırmışlardı. Savunmasız bir çocuk o. Bu insanlık dışı bir olay. Onun nasıl bir suçu 
olabilir ki? (Kadın, 26, eczane teknisyeni, Siirt doğumlu).  
 
Suriyeli katılımcıların çoğunluğu, Suriyelilerin savaştan kaçıp geldiklerinin yerli halk 

tarafından unutulmaması gerektiğini ifade etmiştir. Suriyeli katılımcıların bazıları, ‘Buradaki 

kurallara uymamız zaman alabilir o yüzden sabır göstermeliler’ şeklinde ifadelerde bulunurken, 

bazı Suriyeli katılımcılar, ‘burada misafir olan biziz, bizim dikkatli davranmamız gerekiyor’ 

şeklinde cevaplar vermiştir. Suriyeli katılımcıların bazıları ise, Suriyelilere laf atanlar ve 

Suriyelileri ucuza çalıştıranlar ile ilgili şikâyetlerini dile getirmiştir.  

5.9. SURİYELİLERİN TÜRKİYE’DEKİ GELECEĞİ 

5.9.1.  ‘Burada Dünya Ne Kadar Güzel Olsa Da, Vatanım Orası’ 

Kişi, kendini ait hissettiği evinde olma durumunda bir ailenin, mahallenin ve arkadaş 

çevresinin üyesiyken, evini terk etmek zorunda kaldığında bir yabancıya dönüşür. Ev kavramı, 

kalanlar, yeni gelenler ve ayrılanlarla birlikte sürekli olarak yabancılık durumuyla karşılaşmayı 

içerir. Ancak, kişinin kendi evinde deneyimlediği yabancıyla karşılaşma durumu ile evinin 

uzağındaki başka bir yerde yabancılarla karşılaşması farklıdır. Kişi, kendi evinde karşılaştığı 

yabancılarla uzaklık ve yakınlık üzerinden ilişki kurarken, sonradan dâhil olduğu yerdeki 

yabancılıkta ev sahiplerinin misafirperverliğine bel bağlamak zorunda kalır. Evin uzağında 

gelişen yabancılık durumunda ayrıca, ev ile yeni gelinen yer arasında kurulan bağlantı da 

ilişkiye dâhil olur (Ahmed,2000:88).  

 Aşinalık, benzer alışkanlıklara sahip kişilerle gündelik yaşamı paylaşma, geçmiş anılar ve 

vatana aidiyetin göstergesi olan geçmiş, Suriyelilerin gelecek planlarından söz ederken altını 

çizdikleri konular olmuştur. 20 Suriyeli katılımcıdan 13’ü Suriye’de savaşın bitmesi ve durumun 

düzelmesi halinde Suriye’ye geri döneceklerini, aksi halde Türkiye’de kalacaklarını ifade 

etmiştir. 4 katılımcı, Suriye’ye dönmeyeceğini, Türkiye’de kalmayı tercih ettiğini dile getirirken, 

2 katılımcı Suriye’ye geri dönmeleri mümkün olmazsa Avrupa’ya gitmeyi planladıklarını ifade 

etmiştir. Suriyeli katılımcılardan bir kişi ise, ‘biz Suriyeliler gelecek hakkında düşünmüyoruz’ 

şeklinde cevap vermiştir.  

 
Vatan her şeyden güzeldir. Türkiye’de yaşamak isterim ama vatan, insanın toprağı. 
Her zaman gözü onda kalır ama geride bıraktık onu. Türkiye’de yaşamak isteriz ama 
orada arazim kalmış, memleketim orada. Burada dünya ne kadar güzel olsa da, ben 
hep orayı düşünüyorum. Hayırlısıyla memleketimize dönelim bir şey istemiyoruz. 
(Kadın, 69, ev hanımı, Kobani). 
Savaş bitti kimse kalmaz Türkiye’de. Zor bura.  24 saat çalış, boş. 40 milyon al, 40 
milyon gider. Orada bir gün çalış, bir ay yeter. Mazot beleş, benzin beleş. Elektrik, ben 
dört sene 20 milyon geldi. Sizde her ay, her ay. (Erkek, 27, kâğıt toplayıcısı, Halep). 
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Savaş bitmezse burda yaşayacağız. Eşimin burada işi iyi. İstemem burayı bırakmak, 
alıştım, her yeri biliyorum. Ama benim bir yıl sonra kızım okula gidecek. Zor olacak 
kendine, Türk arkadaşları olacak. Kendine kötü davranırlarsa. Görecekler bu Suriyeli, 
Türkçe bilmiyor. Arapça konuşuyorum, eşim der Arapça konuşak, Arapça 
unutmasınlar. Ondan sonra Türkçe nasıl olsa bellerler, okulda öğrenirler. Diyelim ki 
biz bir yıl, iki yıl sonra Suriye’ye döndük, sen vatandaş olursan dönemezsin. Ben o 
yüzden dedim eşime istemiyorum yani. Ben nasıl vatandaş olduktan sonra Suriye’ye 
dönemeyim, Türkiye’de kalayım? Zor yani. Allah bilir belki Suriye iyi olur. Niye burda 
kalalım ki? Ama vatandaşlık çıktısa, Suriye’ye dönülebilir o zaman düşünürüm 
vatandaşlık almak. 6 sene oldu, her sene diyoruz bu sene bitecek, daha bitici, daha 
bitici. Zaten çocuklarımız hiç bilmiyorlar ki. Suriye, Türkiye ne anlarlar? Eşim der 
bazen bunlar Mersinli. (Kadın, 25, ev hanımı, Lazkiye). 

 
 Faist (2000/2003:399-400), göçmenlerin yurtdışında yaşadıkları süre boyunca 

geçmişleriyle bağlarının kırılmaması için uğraş verdiklerini dile getirmektedir. Bu stratejilerden 

biri katılımcıların ifade ettiği gibi, anadili muhafaza etme çabasıdır. Misafir olunan ülkedeki 

geçicilik ve kalıcılık üzerine anlatımlar ve geri dönüş ümitlerinin ifade edilmesi, göçmenlerin 

karşı karşıya kaldıkları biyografik kırılmaları azaltarak bellek yitimine karşı koyar. Ancak yine 

de, geri dönmeye dair umutların dile getirildiği ilk zamanlardan sonra, bazı göçmenlerin bu 

niyetlerini değiştirdikleri söylenebilir. Bazı göçmenler ise, yaşadıkları kötü tecrübeler sebebiyle 

geri dönme konusuna mesafeli yaklaşmaktadır. Görüşmeler esnasında da Suriyeli katılımcıların 

bazıları, savaşın bitmesi durumunda dâhi Suriye’ye dönmeyi planlamadıklarını ifade etmiştir. 

Katılımcılardan biri, IŞİD saldırısında öldürülen üç oğlunun mezarlarının evlerinin bahçesinde 

olduğunu, geri dönerlerse bu durumda yaşamanın aile fertleri için çok zor olacağını dile 

getirmiştir. Geri dönmeyi düşünmediğini ifade eden bir diğer katılımcı ise, beş yıl boyunca savaş 

şartlarında yaşadığını ifade ederek, savaş anılarının olduğu yere geri dönmek istemediğini 

vurgulamıştır. Savaşın bitmesi durumunda bile Suriye’ye geri dönmek istemediklerini, 

Mersin’deki yaşamlarından da memnun olduklarını dile getiren katılımcılardan biri kuaförlük 

yaptığını, Türkiyeli komşularıyla ve müşterileriyle ilişkilerinin çok iyi olduğunu ifade etmiştir. 

Türkiye’de vatandaşlık almak için başvurduğunu dile getiren diğer bir katılımcı ise, İstanbul’da 

üniversite okuduğunu, Suriye’de yaşarken de Türkiye ile olan bağının kopmadığını ifade 

etmiştir. Katılımcı ayrıca, mesleği olan diş hekimliğine devam ettiğini ve Mersin’de iki tane 

muayenehane açtığını dile getirmiştir.    

 
Çok seviyorum Suriye’yi ama asla dönmem. Ne kadar kişiler öldüler. Dayım ölmüş, 
dayımın oğlu ölmüş, en yakın arkadaş ölmüş. Kimse kalmadı, nereye gideceğim? 
Halep en eski bir şehir. Ne kadar zaman lazım tekrar eskisi gibi olacak? Bazen 
duyuyorum Türkiye biz sevmedik, güzel değil. Asla ben böyle görmedim. O kadar 
iyiler çıktı karşıma. Bu mahalle benim akrabam gibi, gece asla korkmuyorum. Hatta 
Almanya’ya da gidebilirim. Ben iki tane raporlu var, hasta. Geçen sene darbe oldu ya, 
gittim meydana. Herkes sadece Türkiye bayrak tutuyor. Çok sevdim. Yani Erdoğan, 
onun resmi tutmuyorlar. Bizde eğer böyle bir meydan yaptık, kesinlikle onun (Esad) 
resmini tutmak zorundasın. Sanki bütün vatan onun malı. (Kadın, 25, kadın kuaförü, 
Halep). 
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Hiç gitmeyi düşünmüyorum. Uşaklarım gitti. Gel de, buna dayan. Evin dibinde 
mezarları. Nerede oturucum? Uşakları nasıl zaptedecem babalarının mezarı orada? 
Alır çukura atarlar kendini. Büyürler, çalışırlar burada. (Kadın, 72, ev hanımı, 
Halep). 
Vatandaşlık bekliyoruz. Tek ümidimiz bu. Bu kadar harap oldu. Nasıl gideceksiniz, 
yaşayacaksınız? Hırsızlar var, pislik var. Arkadaşım Almanya’ya gitti. Niye oraya 
gideceğim? Kızlarımız, çocuklarımız bozulacak. Din yok orada, namaz yok. 
Çocukların seni dinlemez, hanım bile dinlemez seni orada. (Erkek, 71, diş hekimi, 
Halep).  
Suriye’ye gidersek bir tane oğlum var onu Kürtlere vereceğim ya da IŞİD’e katılacak. 
Savaş biterse gideriz, gitmezse buradayız. (Kadın, 50, terzi, Kobani).  
Benim umudum çalışayım da bir ev alayım. Dönmeyi düşünmüyorum. (Erkek, 43, 
taksi şoförü, Lazkiye).  
Bu karar Allah’ın elinde ama biz buradan çok memnunuz. Yerli halk artık bizi 
istemezse yapacak bir şey yok. Mecburen Suriye’ye döneceğiz. Buraya gelme kararı 
isteyerek değildi, koşullar zorladı maalesef. (Kadın, 42, kadın kuaförü, Halep). 
Biz Suriyeliler gelecek konusunda pek düşünmüyoruz. Şimdilik hayatımızı yaşama 
çabasındayız. Vatandaşlık olmazsa, burada hayatımızı devam ettirmek çok zor 
olacak. (Erkek, 40, işletmeci, Lazkiye). 
 
Kişiden kişiye anlamı değişen ev kavramını Schütz (1945/2016:55), anadil, aile, 

arkadaşlar, çocuklukta öğrenilen şarkılar, belirli tarzda hazırlanmış bir yemek, gündelik hayatta 

karşılaşılan bildik şeyler, gelenekler, kişisel alışkanlıklar gibi sevgiyle hatırlanan şeyler ile ilişki 

içinde açıklamaktadır. Kişinin hali hazırda bulunduğu yer onun ikametgâhı, kalmayı düşündüğü 

yer meskeni, geldiği ve dönmeyi istediği yer ise evidir.  Ahmed (2000:86) ise, kişinin yaşadığı ya 

da ailesinin geçmiş vasıtasıyla bağlı olduğu anavatanın ev olarak tanımlanması için kişilerin 

kendilerini oraya ait hissederek, o yere anlam yüklemeleri gerektiğini vurgulamaktadır.   

Evinde hissetmek, aşinalığın ve yakınlığın karşılığıdır. Evdeki yaşam, bir dizi gelenekten, 

alışkanlıktan, kurumdan oluşan iyi kanıtlanmış yollara sahip rutinin organize bir örüntüsüne 

sahiptir. Bu örüntü takip edilerek, gündelik hayatın sorunlarının çoğunun üstesinden gelinebilir. 

Dolayısıyla, defalarca ortaya çıkan durumları yeniden tanımlamaya ya da tatmin edici bir 

şekilde üstesinden gelinmiş eski sorunlara yeni çözümler aramaya gerek yoktur. Evdeki yaşam 

tarzı, grubun her üyesini yönettiğinden, kişi şemaları kullanarak başkalarının ne demek 

istediğini anlarken, başkaları tarafından anlaşılacağını da bilir. Evdeki yaşamda yeni olayların, 

beklenmedik durumların da ortaya çıkması olasıdır ancak yeni olanla başa çıkmanın bile rutin 

yolları vardır. Gündelik hayattaki sapmalar dâhi, insanların olağandışı durumlarla başa çıkmak 

için kullandığı stratejilerle denetim altına alınmaktadır (Schütz,1945/2016:56-57). 

5.9.2.  ‘Dönmeleri Gerekir Çünkü Ait Oldukları Yer Suriye’ 

  Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin geleceği, gündelik yaşam içinde sıklıkla tartışmalara 

konu olmaktadır. Suriyelilerin vatandaşlık almaya başlamalarıyla bu tartışmalara yeni boyutlar 

da eklenmiş ve yerli halktan birçok kişinin Suriyelilerin Türkiye’de kalıcı olacakları endişelerini 
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artırmıştır. Suriye’de yaşanan savaşın bitmesi halinde, Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri 

gerektiği fikrinin yerli halktan katılımcıların hepsi tarafından paylaşıldığı söylenebilir. ‘Savaştan 

kaçan insanlara yardım etmenin’ insani bir gereklilik olduğunu dile getiren yerli halktan 

katılımcılar, Suriye’de durumların düzelmesi ile birlikte Suriyelilerin ülkelerine dönmelerinin 

önemli olduğunu belirtmiştir. Suriyelilerin vatandaşlık almalarını doğru bulmadığını kesin bir 

dille belirten yerli halktan katılımcılar, vatanın ve aşina olunan yerlere geri dönmenin 

Suriyeliler açısından da iyi olacağını vurgulamıştır. Suriye’de bazı bölgelerin görece yaşanabilir 

olmasıyla geri dönen Suriyelileri örnek gösteren yerli halktan bazı katılımcılar, Mersin’de 

yaşamaya devam eden Suriyelilerin de durumların düzelmesiyle bir an önce kendi vatanlarına 

dönmeleri gerektiğinin altını çizmektedir. Yerli halktan bazı katılımcılar ise, Suriyeliler ile 

yaptıkları gündelik sohbetlerde ülkelerine dönme isteklerini anlamaya yönelik Suriyelilere 

sorular yönelttiklerini dile getirmiştir.  

 
Buranın sosyo-kültürel seviyesi Suriye’ye göre daha iyi. Suriye’ye savaştan önce 
gezmek için giden arkadaşlarım, en güzel yeri Şam bile abartıldığı kadar güzel değil 
diyorlar. Ki savaş oldu, ne kadar daha gerilemiştir. Mersin gerçekten güzel bir şehir. 
İş imkânın varsa, güzel bir şehirde yaşıyorsan neden dönesin ki? Şöyle de bir şey var, 
insanın kendi evi gibisi yok. O yüzden dönmeleri ihtimal dâhilinde, ben olsam 
dönerdim. Oraya aitsin, orada doğmuşsun, orayı biliyorsun. Büyük bir kısmının ben 
döneceğini düşünüyorum. Hele ki bizim ülkemizde gördüğü muameleden sonra hatta 
dönüşlerin başladığını bile düşünüyorum. Özellikle yakın zamandaki bu, sular 
durulduktan sonra dönüşlerin olduğunu duydum. Dönmelerine ben de mutlu olurum 
çünkü ait oldukları yer, onların evi orası. Burada parayı kırıp zengin olanlar da var. 
Onların dönmesi için hiçbir sebep yok. (Erkek, 26, doktor, Adana doğumlu).  
Herkesin ruhunda bir vatanseverlik olmalı. Niye yaşasın burada sığıntı gibi, itinti, 
kakıntı? Onlara da sor, bugün her şey hallolsun, yarın gideriz diyorlar. Onlar buradan 
giderken buradaki yıkımı ve boşluğu düşünsene. Bir sürü iş yerleri açılmış, bir sürü 
insanlar işe girmişler. Komşuma dedim ki, ‘niye bayramda Suriyeliler vatana gittiler, 
akrabalarını ziyarete?’. Peki dedim ki, ‘orada o akrabaları yaşıyorsa, ziyarete gidip 
de orada bir hafta kalabiliyorlarsa, neden yaşamıyorsunuz ülkenizde?’ Niye geri 
geliyorsunuz Türkiye’ye?’ ‘Her yer güvenli değil’ diyor. ‘Keşke güvenli olsa, biz de 
gitsek’. (Kadın, 60, ev hanımı, Adana doğumlu). 
Vatan her zaman önemlidir. İnsan doğduğu, büyüdüğü yeri özler. Dönmesi de lazım. 
Çünkü orada daha mutlu olurlar. (Erkek, 47, imam, Kayseri doğumlu). 
Çadırda (Adanalıoğlu) gördüğüm Suriyeliler kesin döner. Çünkü insan yaşamaz, 
yaşadıkları yerde. Dönmeyecek bir kesim vardır, doktor mesela beyin cerrahı ülkeye 
katkısı olacak, onun dönmesine gerek yok. Vatandaşlık aldığı zaman dönmeyeceğini 
düşünüyorum. Türkiye adına güzel bir şey yapıyorsa kalabilir. 20 bin Suriyeli geri 
dönmüş ülkesine, Türkiye’de rahat değiliz diye. (Erkek, 27, polis, Karabük doğumlu). 
O savaş, biz görmeyiz herhalde ya bittiğini. Burada rezillik çeken gider, bari kendi 
ülkemde çekeyim rezilliği diyebilir. Başka ülkeler de kabul etseler bence giderler. Bir 
kere haberlerde, onlar küçük teknelerle gidiyorlar ya, tehlikeli.  Adamın biri 
Türkiye’de yaşamaktansa burada ölürüm daha iyi diyor. (Kadın, 35, öğretmen, 
Adana doğumlu).  
Türkiye’deki yaşam şartları Suriye’deki gibi değil. Orada bir şey kalmadı, tekrardan 
yapılması uzun zaman alır. Ekonomik hayat daha iyi, hayat çok ucuz orada. 
Ankara’ya falan gittiğimizde dönerken Torosları falan geçince rahat bir nefes 
alıyoruz. Bülbülü altın kafese koymuşlar, vatanım vatanım demiş. Bunların da 
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gitmeleri taraftarıyım. Dönmezlerse biz döndürürüz. (Erkek, 62, muhasebeci, Mersin 
doğumlu). 

 
 Suriyelilerin ülkelerine geri dönmesi gerektiğini vatan kavramı üzerinden 

gerekçelendiren katılımcıların yanında, Suriye’de istikrarın sağlanması durumunda dâhi 

Suriyelilerin Mersin’de kalmayı tercih edeceklerini dile getiren katılımcılar da olmuştur. Yerli 

halktan katılımcıların bazılarına göre, Suriyeliler Mersin’de Suriye’de olduklarından daha rahat 

bir yaşam sürmektedir. Bu gerekçeyle katılımcılar, Suriyelilerin büyük bir kısmının 

dönmeyeceğini savunmaktadır. Suriyelilerin Suriye’ye dönmeyeceklerine yönelik öngörülerini, 

Türkiye’deki yaşamın daha özgür ve rahat olmasına bağlayan yerli halktan katılımcılar, bu 

iddialarını özellikle de Suriyeli kadınlar üzerinden değerlendirmektedir. Yerli halktan 

katılımcıların bir kısmı, Suriyeli kadınların Suriye’de baskı altında ve erkeklerden yalıtılmış bir 

hayat sürerken, Türkiye’de daha özgür bir yaşam sürdükleri iddiasında bulunmuştur.  

 
Bence yarısı dönmez. Kadınları Suriyelilerin burada rahatlığa alıştılar, her yere girip 
çıkmaya alıştılar. Oraya gittikleri zaman hiçbir yere çıkamayacaklar, erkeklerle 
görüşemeyecekler. (Kadın, 41, ev hanımı, Antep doğumlu). 
Ülkelerine döneceklerini düşünmüyorum. O kadar rahatlar ki burada. Orada 
kapalılardı, burada açıklar, istedikleri gibi rahatlıkla gezebiliyorlar. Kimse bir şey 
diyemiyor, korkuyoruz resmen. Bir şey yapsan, eşin cezaevine gitse, sana 
saldıracaklar bu sefer. Kinciler de yani. Bize hele hiç acımazlar. Kendi aralarında bu 
şekilde davranıyorlarsa. (Kadın, 35, ev hanımı, Mersin doğumlu). 

 
 Suriyelilerin Türkiye’deki gelecekleri tartışmalarında yer bulan konulardan biri de 

Türkiye’de doğan bebeklerin durumudur. Katılımcılardan bazılarının da dile getirdiği gibi, yerli 

halk bir yandan ‘savaştan kaçan insanların doğum oranlarının yüksekliğine’ şaşırdıklarını ifade 

ederken, diğer yandan da Türkiye’de doğan bebeklerin Suriyelilerin Türkiye’de kalıcı oluşlarının 

göstergelerinden biri olarak ele almakta ve bu durum yerli halktan bazı kişilerin endişelerini 

pekiştirmektedir. Bu endişeyi yaratan sebeplerden birinin, Castles ve Miller’ın (2003/2008:39) 

da vurguladığı şekilde, çocukların yeni gelinen ülkede okula gitmeye, dil öğrenmeye, iki kültürlü 

bir kimlik geliştirmeye başlamasıyla ailelerinin kendi anavatanlarına dönmesinin zorlaşacağı 

genel kabulünün olduğu söylenebilir.  

 
Bu kadar destek gördüğüm yerden ben niçin gideyim? Aptallık olur gidilmesi. Bir 
Suriyelinin birebir ağzından duydum. ‘Niçin bu kadar çok çocuk yapıyorsunuz?’ 
dedim. ‘Askere ihtiyacımız var. Bizim bir 4-5 yıla kadar Türkiye topraklarına 
tamamen hâkim olmamız lazım’ dedi. Düşünebiliyor musun? Böyle bir şey duydum ve 
tepki bile gösteremedim korkumdan. (Kadın, 26, eczane teknisyeni, Siirt doğumlu).  
Ben olsam, ya geleceksin buraya ya da Türkiye’de kalmak mı istiyorsun? Buradaki 
bütün mal varlığından da feragat edeceksin derdim. Ben olsam Suriye’ye giriş bile 
yaptırmam. (Kadın, 57, emekli hemşire, Sivas doğumlu).  
Bazen ağızlarını arıyorum, burası mı güzel, Suriye mi güzel diye. ‘Burası özgür, rahat 
ama alışamadık’ diyen çok oluyor. Bazıları da ben kalırım diyor. Kalırlarsa batar 
ülke. (Kadın, 40, kadın kuaförü, Mersin doğumlu). 
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Bence dönmeliler. Herkes ülkesinde yaşasın. Ya benim ülkemde ben yaşayacağım. 
Tamam, ülkende savaş var ama bunlar savaşarak kaçmıyor. Savaşı kaybedip de 
bunları kovmuyorlar. Bunlar savaştan kaçıyor. Savaşırsın, artık zorda kalırsın sınırı 
kaçar, geçersin. Bunlar bizim savaşımız değil diyor. E kimin savaşı Suriye’deki savaş? 
(Erkek, 36, apartman görevlisi, Adıyaman doğumlu). 

  
Yerli halktan katılımcıların Mersin’de yaşayan Suriyelilerin, Suriye’ye dönmeleri ile ilgili 

olarak en çok vatan ve ev kavramı üzerinde durdukları görülmüştür. Yerli halktan katılımcıların 

bir kısmı, Mersin’de rahat bir şekilde yaşadığını düşündükleri Suriyelilerin Türkiye’de kalacağı, 

sadece durumu kötü olanların ülkelerine geri döneceği düşüncesine sahiptir. Katılımcılara göre, 

iş yeri açmış olanlar, mesleklerini sürdürenler, ev satın alanlar ve son olarak vatandaşlık alanlar, 

Mersin’de yaşamın da rahat olması sebebiyle Mersin’de kalmayı tercih edeceklerdir. Suriye’ye 

geri dönme konusunda yerli halkın ortak düşüncesi ise, Suriyelilerin ülkelerinde istikrarın 

sağlanması ile özellikle de zor şartlarda yaşayanların ülkelerine dönecekleri, yabancı bir ülkede 

yaşamaktansa kendi ülkelerinde yoksulluk çekmeye razı olacaklarıdır. Bazı katılımcılar ise, 

meslek sahibi olanların, fabrika kuranların, kısacası ülkeye katkıda bulunacağı öngörülen 

kişilerin kalmasının sakınca yaratmayacağını ifade etmiştir. Yerli halktan katılımcılar, ‘insanın 

evi gibisi yok’, ‘ait oldukları yer orası’, ‘kendi vatanlarında daha mutlu olurlar’, cümleleriyle 

Suriyelilerin geri dönmeleri konusunda en önemli şeyin vatana ait olma duygusunun olduğunu 

vurgulamıştır. Yerli halktan bir katılımcının, ‘bülbülü altın kafese koymuşlar, ah vatanım demiş’ 

ifadesi bu konuda dile getirilen düşünceleri özetlemektedir. 
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6. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

 İnsanlar göç ettiklerinde sadece mekân değiştirmezler, aynı zamanda farklı kuralları 

olan ve uyum sağlamaları beklenen yaşam tarzlarıyla da karşı karşıya kalırlar. Aynı şehir içinde 

meydana gelen yer değiştirmeler dâhi stres yüklü olabilirken, aşina olunan yerden yani evden 

savaş sebebiyle ayrılmak zorunda kalmak ve tanınmayan bir yere göç etmek, her aşamasında 

sayısız zorlukları içeren bir süreç haline dönüşmektedir. Yabancıdan, aşina olduğu yerin 

rutininden kopması ve yeni geldiği yerdeki kurallara uygun yeni rutinler kurması beklenir. 

Faist’in (2000/2003:224) de altını çizdiği şekilde, mülteciler üzerinden gelişen tartışmalar 

sadece sınır kontrolleri, ülke içindeki iç denetim ve mültecilerin yoğun olduğu sektörlerdeki 

yapısal değişimler ve mültecilerin daha yoğun olarak yararlandığı sosyal hizmetler ile sınırlı 

tutulduğunda, göçün kamusal yaşam üzerindeki etkileri tam olarak anlaşılamaz. Daha kapsamlı 

bir anlayış için maddi çıkarlar ile ilgili sorunlar, sosyal adalet, etnik ve ulusal kimlik, çok 

kültürlülük gibi konuların da ele alınması gerekmektedir. Adanalıoğlu ve Şevket Sümer 

mahallelerinde yaşanan olaylar örneğinde görüldüğü üzere, Suriyeli ve yerli halktan katılımcılar 

olaylara farklı açıdan bakarken, bir yandan da bu olayların nedenlerinden birinin etnik ve 

mezhepsel farklılıklardan kaynaklandığını vurgulamıştır. Hem Suriyeli hem yerli halktan 

katılımcılardan bazıları, Adanalıoğlu’nda yaşananların bir sebebinin de Alevi-Sünni 

farklılaşması olduğunu dile getirirken, Şevket Sümer Mahallesi’nde yaşanan olayın sebeplerden 

biri olarak Kürt-Arap etnik farklılaşması öne sürülmüştür. 

Gündelik söylemde sıklıkla yer bulan Suriyeliler, ülkeye kabullerinden gündelik yaşamda 

görünür olmalarına, barınma, sağlık, eğitim, istihdam gibi temas noktalarında maruz kaldıkları 

ayrımcı tutumlar ya da sahip oldukları ayrıcalıklara kadar geniş bir yelpazede zaman zaman 

birbiriyle çelişen yaklaşımlarla ele alınmaktadır. Suriyelilerin Türkiye’ye gelişleri ile ilgili yerli 

halk bir yandan savaşa vurgu yaparak, savaştan kaçan insanların ülkeye kabulünün insani bir 

zorunluluk olduğunu, vatanı terk etmenin çok zor bir karar olduğunu dile getirmektedir. Yerli 

halktan katılımcıların bir kısmı ise, özellikle de Suriyeli genç erkekleri ülkelerinde savaşmayıp 

kaçtıkları, Türkiyelilerin vatanseverlik anlayışından uzak oldukları düşünceleri ile kınamakta ve 

‘kendi ülkesini terk eden, en ufak bir olayda buraya da zarar verir’ cümlesine benzer ifadelerle, 

Suriyelilerin hiçbir zaman Türkiye’ye sadık olmayacaklarına dair şüphelerini dile getirmektedir. 

Yerli halktan katılımcıların savaş yüzünden Türkiye’ye gelen Suriyelilerle ilgili düşüncelerinin 

bir kısmı, ‘neler çekmiş olduklarını anlıyorum, ama bir an önce bu ülkeden gönderilmeleri lazım’ 

cümlesiyle özetlenebilir. Yerli halkın birçoğuna göre savaştan kaçan insanları ağırlamak, onlara 

destek olmak doğru bir davranıştır ancak onların ülkeye kabullerinin ölçülü ve ülkedeki 

yaşantılarının geçici olduğunun garantisinin sağlanması gerekmektedir. Bauman’ın (2016) 

karışma korkusu şeklinde ifade ettiği duruma paralel olarak yerli halktan birçok katılımcıya 
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göre, Suriyeliler ilk geldikleri zamanlardan itibaren sınırda yapılan kamplara yerleştirilselerdi 

böylece Suriyelilerin yerli halkın arasına karışmaları engellenmiş olsaydı, Suriyelilerin sebep 

olduğu düşünülen sıkıntıların hiç biri yaşanmazdı.   

 De Certeau’ya (1984/1988:29) göre, bireyler gündelik hayatta karşı karşıya kaldıkları 

stratejilere, ideolojilere ve baskılara karşılık bazı taktikler geliştirirler. Geliştirilen bu taktikler, 

hayatta kalmanın ve çeşitli kurumların uyguladığı baskıyı azaltmanın yöntemlerini ifade 

ederler. Yerli halkın sıklıkla ifade ettikleri karışmama, yakınlaşmama, mesafe koyma yönündeki 

isteklerinin karşısında, Suriyelilerin de yerli halk ile ilişkilerinde belirli stratejiler geliştirdikleri 

görülmüştür. Yerli halktan birçok katılımcı Suriyelilerden göze batmamak, dikkat çekmemek, 

misafir olduğunu unutmamak, kurallara uymak, kendisini yerli halktan üstün görmemek ve 

Türkiye’nin Türkiyelilerin vatanı olduğunu unutmamak gibi beklentileri olduğunu dile 

getirmiştir. Yerli halkın beklentilerine karşılık olarak Suriyeli katılımcıların bir kısmı ise, ‘ben 

kimseye karışmıyorum’, ‘bir şey dediklerinde susuyorum’, ‘çocuklarımı sessiz olmaları için 

uyarıyorum’, ‘ne de olsa bizim memleketimiz değil’, ‘misafir olan biziz, bizim dikkat etmemiz lazım’ 

şeklinde ifadeler kullanmışlardır. Yerli halk ile kurdukları ilişkilerdeki stratejilerinin yanında, 

Suriyelilerin birçoğu, Suriyelilerin savaştan çıkıp geldiklerinin yerli halk tarafından 

unutulmaması gerektiğini vurgulamıştır.  

 Şehir yaşamında görünür olabilecek kadar kalabalık bir Suriyeli nüfusunun gündelik 

yaşama dâhil olmaları, Mersin’de bazı değişimleri de beraberinde getirmiştir. Sokakta, alışveriş 

merkezlerinde ya da sahilde alışık olunmayan tarzda giyinen kadın ve erkeklerle karşılaşılması, 

farklı dillerde konuşan insanların çoğalması, özellikle Viranşehir, İstiklal ve Silifke caddeleri 

olmak üzere Suriyelilerin açtıkları dükkânların ve Arapça yazıların da olduğu tabelaların 

çoğalması, trafikte SA plakalı araçların artması gibi durumların hepsi Suriyelilerle birlikte 

Mersin’de meydana gelen değişimlerin göstergeleridir. Günlük yaşamda sık sık karşılaşan hem 

Suriyelilerin hem de yerli halkın, birbirleri hakkında bazı bilgilere sahip oldukları söylenebilir 

ama çoğu zaman bu bilgiler söylentilere dayanabilmektedir.  Yerli halktan birçok kişi, yabancı 

olarak tanımladıkları Suriyelileri çok iyi tanıdıklarını düşünürler çünkü onlarla çok sık 

karşılaşmaktadır. Ancak bu karşılaşmalar çoğu zaman yüzeyseldir ve karşılaşılan kişi hakkında 

çok az bilgi verir. Suriyelilerin gündelik yaşamda görünür olmaları, her yerdeler söyleminin de 

doğmasına sebep olmuştur. Adorno (1973/2016:34)  her yerde olma söyleminin, her şeye kadir 

olma anlamını da içerdiğini dile getirmektedir. Böylece Suriyeliler tek başlarına bütün topluma 

büyük zararlar verebilecek güçte görülebilirler. Ancak Suriyeliler ile ilgili önyargılar sadece her 

an her yerde oldukları düşüncesinden doğmaz. Suriyeliler ayrıca kendi içlerine kapalı bir 

topluluk olmakla da eleştirileri üzerlerine çekebilirler. Suriyelilere hizmet veren ve Suriyeli 

doktorların çalıştığı özel sağlık kuruluşlarının ve Suriyeli çocukların eğitimlerine katkı 
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niteliğindeki okulların varlığı yerli halktan bazı kişilerin, Suriyelileri kendi içlerine kapalı, her 

şeyleri kendilerine özel bir grup olarak nitelemelerine sebep olmaktadır. 

Suriyelilerin gündelik yaşamda görünür olmalarıyla birlikte, yerli halkın kamu 

hizmetleri ve güvenlik konusunda duydukları endişelerin yanında, Suriyelilerin yaşadıkları 

savaş ve başka bir yerde yabancı olarak yaşamaları gibi durumlar yerli halkın Suriyeliler 

konusunda merhamet ile önyargı arasında ikileme düşmesine yol açmaktadır. Çadırlarda ya da 

dükkândan bozma evlerde zor şartlar altında yaşayan Suriyelilerin yanında lüks sitelerde 

yaşayan, şirket kuran Suriyeliler ile karşılaşılması ya da sadece duyum alınması ise yerli halk 

açısından, Suriyeliler konusunda karar verilemez durumlar yaratmaktadır. Yerli halkın bir 

kısmı, alışveriş merkezlerinde Suriyeliler ile karşılaştıkça, trafikte Suriyelilerin kullandığı lüks 

otomobilleri gördükçe, savaştan kaçarak başka bir ülkeye sığınan ve acı çeken bir figür olarak 

zihinlerde yaratılan mülteci imgesinin bazı Suriyelilere uymadığını düşünerek Suriyeliler 

konusunda ikileme düşebilmektedir. Yerli halktan katılımcıların sıklıkla vurguladıkları ‘çok 

zengini de var, fakiri de’ sözü, Suriyelilere yapılan yardımlara yaklaşım konusunda da önemli bir 

yere sahiptir. Savaştan kaçıp Türkiye’ye sığınanlara yardım yapılmasını merhametle ve Türkiye 

halkının yardımsever olmasıyla bağdaştırıp desteklediğini dile getiren katılımcıların yanında, 

Suriyelilere yardım edilirken yerli halktan ihtiyaç sahibi kişilerin ikinci planda kaldığını ve yerli 

halkın mağdur edildiğini düşünen katılımcılar da olmuştur. Yerli halktan bazı katılımcılar, ‘kendi 

insanımızdan bu kadar yardıma muhtaç varken, onların rızkıyla, vergileriyle bunlara yardım 

edilmesine razı değilim’ benzeri cümlelerle Suriyelilere yapılan yardımları desteklemediğini 

vurgulamıştır.   

Yerli halkın Suriyeliler konusunda ikileme düştüğü temas noktalarından bir diğeri 

barınmadır. Yerli halktan katılımcılar, Suriyelilerle kurulan sorunlu komşuluk ilişkilerine vurgu 

yaparak, ev sahiplerinin Suriyelilere ev vermek istememelerini gerekçelendirmektedir. Yerli 

halk barınma konusunda Suriyelilerin yüksek kiralar vermeyi kabul ederek kolay bir şekilde ev 

bulabilirken, diğer yandan Suriyelilere ev kiralamama kararı alan siteler örneğinde olduğu gibi 

ev kiralamakta zorluklarla karşılaştıklarını dile getirmiştir. Bir yere yeni gelenlerin ilişki 

ağlarına, maddi olanaklarına ve kültürel geçmişlerine uygun mekân arayışları Mersin’de 

yaşayan Suriyeliler örneğinde de görülmektedir. Görüşme yapılan bazı mahalle muhtarları ve 

yerli halktan katılımcılar, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde yaşayan Suriyelilerin, Akdeniz ve 

Toroslarda yaşayan Suriyelilere göre maddi durum bakımından daha iyi olduğunu belirtmiştir. 

Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde görüşülen bazı yerli halktan katılımcıların, ‘fakirler burada, 

zengin kesim Mezitli’de Yenişehir’de’, ‘İş yeri açacak olsalar buraya gelmezlerdi zaten’, ‘Özellikle 

zengin Suriyeliler Yenişehir’i tercih ediyorlar, altlarında arabalar, rezidanslarda oturuyorlar’ 

şeklindeki cümlelerle Suriyelilerin mekânsal dağılımlarına yönelik düşüncelerini ifade 

etmişlerdir.   
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Suriyeliler, geçici koruma rejimi kapsamında belirli iş kollarında çalışmak üzere çalışma 

iznine başvurabilmekte ve iş yeri açabilmektedir. Mersin’de Suriyelilerin açtıkları kuyumcu, 

bakkal dükkânı, baharatçı, fırın, restoran (falafel, döner), tatlıcı, kafe (dondurma, nargile), cep 

telefonu tamiratı, terzi, tercümanlık bürosu ve seyahat acentesi (Suriyeliler ile ilgili yasal 

işlemlerin takibini de yapan) şeklinde sıralanan iş yerlerinin yoğunlukta olduğu görülmektedir. 

Suriyelilerin açtığı bu iş yerleri, Erder’in (2006:33) göç ettikleri ülkelerde belirli mekanlarda 

yoğunlaşan göçmenlerin, yerli nüfustan farklı birçok özelliklerini somutlaştırarak mekana 

yansıttıkları ve kendilerine özgü mekanlar yarattıkları yönündeki düşüncesine örnek 

niteliğindedir. Suriyelilerin mahalledeki varlığını hatırlatan bu dükkânlar,  yerli halkın bir kısmı 

için Suriyelilerin Türkiye’de kalıcı olduklarının da bir göstergesidir. Yerli halktan katılımcıların 

birçoğu için, bir yerde iş yeri açmak veya ev almak, o yerde kalıcı olunduğunun önemli 

işaretlerinden biridir. Suriyeliler ile ilgili ikilem yaratan durumlardan biri olan ‘iş yeri açan da 

var, çöp toplayanı da’ söylemi, yerli halkın Suriyeli esnaflara bakışını da etkilemektedir. Yerli 

halkın birçoğunun düşüncesine göre, yabancı olduğu ülkede hem de mülteci olarak bir iş yeri 

açacak maddi güce sahip olmaları, vergi vermemeleri, haksız rekabet yaratarak yerli esnafın 

işini zorlaştırmaları gibi düşüncelerin de eklenmesiyle Suriyelilere yönelen önyargılar 

pekiştirilmektedir. Önyargıların yanında, yerli halkın bir kısmı ise Suriyelilerin açtıkları 

dükkânlardan özellikle de daha ucuz olmaları sebebiyle alışveriş yaptıklarını dile getirmiştir. 

Terzilik yapan ve baharat dükkânı işleten Suriyelilerin iş yerlerinde yapılan görüşmeler 

esnasında, yerli halkın da buralardan alışveriş yaptıkları görülmüştür. Suriyeliler ile ilgili yerli 

halkın sahip oldukları bir diğer önyargıyı ise, Suriyelilerin sadece kendi esnaflarından alışveriş 

yaparak milliyetçiliklerini alışveriş konusunda da koruduklarına dair söylentilerdir. Suriyeli 

katılımcılar ise, nerede ucuzsa oradan aldıklarını, bu konuda en çok BİM ve A101 gibi marketleri 

tercih ettiklerini, sadece ekmek konusunda alışkınlarından ötürü Suriye ekmeğini tercih 

ettiklerini dile getirmiştir.  

Suriyelilerin Türkiyelilerle komşuluk, alışveriş, çalışma gibi temas noktalarında 

kurdukları her ilişkinin kötü deneyimler içerdiği söylenemez. Hem Suriyeli hem de yerli halktan 

katılımcılar, kurulan yakın ilişkilerden de söz etmişlerdir ancak olumlu ilişkiler kendi içinde 

değerlendirilmekte ve genele uygulanmamaktadır. Yerli halktan katılımcılar, ‘benim Suriyeli 

komşumla aram çok iyi ama..’ şeklinde cümleler kurarak, yaşadığı olumlu ilişkileri bütün 

Suriyelilere genelleyemeyeceğini, diğer Suriyeliler ile arasında mesafe olduğunu 

vurgulamaktadır. Yerli halktan bazı katılımcılar ise, Suriyelilerin gündelik yaşama dâhil 

olmalarından duydukları rahatsızlığı ‘içimize bu kadar almamamız gerekiyor’ cümlesine benzer 

şekillerde ifade etmişlerdir. Suriyeliler, yerli halkın bazıları için tanımlanamaz, iyi ya da kötü 

oldukları belirlenemez olmaları sebebiyle güvenilemez olarak da yorumlanmaktadır. Böyle bir 

durumda ise, Suriyelilerden beklenen, gündelik yaşama dâhil olsalar bile bunu belirli bir 
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mesafede tutmalarıdır. Gündelik yaşam içinde sıklıkla karşılaşan Suriyeliler ve yerli halkın, 

Sennet’in (1992/1999:22) de ifadesiyle ‘karışan ama kaynaşmayan’ ve katılımcıların 

birçoğunun vurguladığı şekilde ‘çoğu zaman bir baş selamını geçmeyen’ bir ilişki içinde 

oldukları söylenebilir. Dolayısıyla aynı spor salonuna gitmek, aynı restoranda yemek yemek ya 

da aynı mahalleyi paylaşmak, çoğu zaman ‘birlikte ama ayrı’ bir yaşam süren Suriyeliler ile 

Türkiyelilerin birlikte yaşama kültürünü paylaştıkları anlamına gelmez. Kısacası, temasların her 

zaman yabancılara yönelik önyargıları zayıflatma gücüne sahip oldukları söylenemez, hatta 

bazen önyargıların pekişmesine sebep olabilirler.   

Yabancılarla kurulan ilişkiler, yabancıya atfedilen özelliklere göre değişiklik 

göstermektedir. Bazı yabancılar, grubun birliğini korumak için mağlup edilmesi gereken 

düşmanlar olarak görülürken, diğer yabancılar daha tahammül edilebilir kişiler olarak 

tanımlanabilir. Tanıdık olanın tercih edilmesi ve yabancıyla ilişkilere mesafe koyma gibi 

eğilimler, her zaman düşmanlık doğurmayabileceği gibi, yerli halk ile Suriyeliler arasında sevgi 

ya da nefreti içeren keskin bir sınırdan da söz edilemez. İki grup arasındaki sınırların daha çok 

eşik olma özelliği taşıdığı ve Suriyeli ya da Türkiyeli tanımına uymayan kişilerin de var 

olabileceği ihtimali katılımcılar tarafından da kabul görmektedir. Ancak genelleştirmelere 

uymayan bu kişiler, diğerleri hakkındaki kalıp yargıların tamamen ortadan kalkmasını 

sağlayamaz. Çoğunlukla rastgele tanımlanan ve olasılıklara dayanan kalıp yargılar, Suriyelilerle 

yaşanan herhangi bir olay sonrasında tekrardan gündem olma potansiyelini korur. 

Kişinin yabancı olarak tanımlanabilmesi için öncelikle yakına gelmesi gerekir 

düşüncesinden hareketle, önceden sınır komşusu bir ülkenin vatandaşları olan kişilerin savaş 

sebebiyle aynı gündelik yaşamı paylaşmaları sonucunda, Türkiyeli ve Suriyeli tanımlarında da 

değişimler yaşandığı söylenebilir. ‘Suriyeli’ dendiğinde, ulusal bir topluluğun yanında, 

‘yoksulluk’, ‘vurdumduymazlık’, ‘temiz olmamak’, ‘süslü olmak’ gibi çağrışımlar da beraberinde 

gelebilmektedir. Suriyeli biri birçok farklı kimliğe sahip olabilir ancak Suriyeli olması bu 

kimliklerinin çoğu zaman önüne geçer. Elias ve Scotson (1994:159), yerleşikler ve dışarlıklar 

teorisinde, dışarlıkların içeriye akın etmeleri ile birlikte yeni gelenlerle eski sakinler arasında 

farklılıkların belli belirsiz olmaları durumunda bile, algılanan farklılıkların yerleşik nüfusun 

yaşam tarzına bir başkaldırı olarak yorumlanacağını savunmaktadır. Yeni gelenlere yer açmak 

zorunda kalan yerleşiklerle, yeni geldikleri yerde yer edinmeye çalışan dışarlıklar arasında 

doğan gerilim ise farklılıkları abartmayla sonuçlanır. Endişe her iki taraf için de söz konusudur 

ancak yerleşikler, mekândaki yerleşimlerinin uzunluğu nedeniyle o yer üzerinde kazanmış 

oldukları haklara dayanarak önyargılar temelinde harekete geçmek konusunda daha güçlü 

kaynaklara sahiptir. Elias ve Scotson’ın söylediklerine benzer şekilde, Suriyeli ve Türkiyeli 

kimliğinin de çoğu zaman farklılıklar üzerinden kurulduğu söylenebilir. Yerli halktan 

katılımcıların bazılarının, Suriyelilerle ile Türkiyeliler arasındaki benzerliklerin sorulduğu 
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soruya bile farklıları vurgulayarak cevap vermeleri bu durumun göstergelerinden biridir. 

Birlikte yaşamaya engel farklılıkların olmaması durumunda ise bu farklılıklar yaratılmaktadır. 

Belirli bir gruba dâhil olan üyeler arasında bile farklılıklar söz konusuyken, gruplar arasında da 

belirli derecelerdeki farklılıklar olasılık dâhilindedir ancak bu farklılıkların dışlayıcı tutumlara 

yol açması sorun yaratmaktadır. Yeni gelenlerin ve yerleşiklerin farklılıklarla karşılaştıkları 

zaman içeriyle dışarı arasında duvar örmesiyle sonuçlanan etkileşimin azalması durumu, 

birbirini tanıyabilme olasılığını yok ederek, mitlerin, dedikoduların ve kehanetlerin dolaşıma 

sokulmasına yol açabilir. Yerleşim yerlerindeki karşılaşmalar, iki taraf arasında tansiyonun 

yükselmesine sebep olabileceği gibi kişilerin birbirleri hakkında bilgisinin artmasıyla meydana 

gelen tanışıklık durumu, iletişimin önündeki engelleri kaldırabilir. Engellerin kalkması ise 

önyargıların azalması ve düşmanlığın daha gerçekçi bakış açılarıyla yer değiştirmesi ile 

sonuçlanabilir. Ancak iki taraf arasında yaşanacak olumlu deneyimlerin genel için 

yorumlanması söz konusu olmayabilir. 

Hem yerli halkın hem de Suriyelilerin gündelik yaşam içinde karşılaşmalarıyla diğer 

grup üyelerine karşı tamamen kayıtsız oldukları söylenemez. Görüşmelerin yapıldığı 

mahallelerde, yerli halkın birçoğunun, mahallede yaşayan Suriyelilerin hangi evde kaldıkları, 

etnik kimlikleri, kaç kişi yaşadıkları ve yaptıkları iş gibi bilgilere sahip oldukları söylenebilir. 

Yerli halkın ve Suriyelilerin büyük bir çoğunluğunun gündelik yaşam içinde karşılaştıkları diğer 

gruptan kişilere dikkatlerini yöneltmeleriyle, onlarla özdeşleştirdikleri bazı nitelikleri dile 

getirmeleri bu duruma kanıt olarak gösterilebilir. ‘Kişinin yüzüne bir Suriyelilik ya da Türkiyelilik 

yerleşir’, ‘yürüyüşünden bile anlarım’, ‘kadınları daha kolay anlarım ama erkekleri de anlarsın’ 

şeklindeki ifadeler, Allport’un (1988:132) önyargı konusunda vurguladığı görünürlüğün 

dereceleri kavramsallaştırmasını desteklemektedir. Katılımcıların ifade ettikleri şekilde, 

‘kişilerin yüzlerine bir Suriyelilik ya da Türkiyelilik’ sinse de, hem Suriyeli hem de yerli halktan 

katılımcıların bir kısmı, kadınların erkeklere oranla ait oldukları gruba atfedilen özellikleri daha 

çok taşıdıklarına yönelik ifadeler kullanmıştır. Suriyeli erkeklerden daha fark edilebilir olmaları 

üzerinden üretilen söylemlerin yanında Suriyeli kadınlar, Türkiye’de Suriye’de olduklarından 

daha özgür bir yaşam sürdükleri düşüncesi üzerinden de tartışmalara konu olmaktadır. Yerli 

halktan birçok kişi, Suriyelilerin Suriye’deki ve Türkiye’deki yaşamlarının karşılaştırmasını 

özellikle Suriyeli kadınlar üzerinden sürdürmektedir. Suriyeli kadınların Suriye’de kapalı, 

erkeklerden yalıtılmış ve özgürlüklerden uzak bir yaşam sürdüklerini, Türkiye’de birçok 

özgürlüğe kavuştuklarını savunan görüşler olmuştur. Yerli halktan bazı katılımcılara göre, 

Suriye’deki yaşamlarına oranla daha ‘rahat’ olan Suriyeli kadınlar, Suriye’ye geri dönmek 

istememektedir. Suriyeli kadınlar, gündelik yaşamdaki beden sunumunda Suriyeli erkeklere 

oranla daha göze batan olarak tanımlanmalarının yanında, kumalık ve fuhuş gibi 

damgalamalarla da başa etmek durumunda bırakılmaktadır. Suriyeli kadın katılımcıların 
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bazıları, olası tacizleri önleyebilmek için eşleri ya da babaları tarafından, beyaz başörtüsü gibi 

Suriyeli olduklarını ortaya koyan şeyleri bırakmaları konusunda uyarıldıklarını ifade etmiştir.   

Gündelik yaşam içinde bazen, sürgün, sınır dışı edilmiş, kovulmuş, evsiz, yurtsuz ve 

yasadışı olmakla birlikte anılan Suriyelilerin yerli halkla kurdukları ilişkilerde suç kavramı farklı 

tanımlamalarla birlikte anılmaktadır. Yabancı, yaşam alanına sonradan girerek sebep olduğu 

belirsizliğin yanında yerlilere kendi yaşamlarıyla ilgili hassas noktaları da hatırlatmakta, 

böylece dışsal tehditler içerdeki korkuları da uyandırmaktadır. Kişiler genellikle kendi 

topluluklarındaki rahatsızlık veren durumları, hassasiyetleri yeni gelenlerden de beklemektedir. 

Yerli halktan bazıları için Suriyelilerin gelişi ile birlikte Mersin’de Suriyelilerden önce de var 

olan hırsızlık, fuhuş, kumalık ve dilencilik gibi istenmeyen durumlarda artışlar yaşanmıştır. 

Suriyelilerin damgalandığı konulardan bazıları bir dereceye kadar gerçeklere dayanabilir çünkü 

Suriyelilerin suç işleme olasılıkları tıpkı Türkiyeliler ya da diğer topluluklar kadardır, ancak 

bütün Suriyelileri etiketleyen durumların bazılarının hayali olarak, bir takım korkular ve 

endişeler çerçevesinde yaratıldıkları vurgulanması gereken noktalardan biridir. Yerli halktan 

katılımcıların bir kısmı, Suriyelilerden önce de sorunlar yaşandığını, tüm Suriyelilerin kötü 

olmadığı gibi yerleşiklerin hepsinin de iyi olmayacağı ihtimaline vurgu yapmaktadır. Ancak yine 

de yerli halkın büyük bir kısmı, Suriyelilerin gelmesinden önceki yaşamlarının ve eskiye 

duydukları özlemin altını çizmektedir. Toplumdaki birçok suçla ilişkilendirilme olasılıkları 

bulunan ve bazı kişiler tarafından ülkede istenmedikleri sıklıkla yüzlerine söylenen Suriyelilerin 

gündelik yaşamdaki temsil biçimi, Suriyelilerin maruz kaldıkları sorunların aşılmasına engel 

oluşturan bir söylemsel pratiğin kurulmasına sebep olarak, Suriyelilerin birçok sorunun kaynağı 

olarak algılanmasına yol açmaktadır. Suriyelilerin yabancı olmalarının da etkisiyle tehdit olarak 

görülmeleri sebebiyle mi, yoksa bazı Suriyelilerin suç işlemelerine şahit olunması dolayısıyla mı 

suçla ilişkilendirildiklerinin ayrımının dikkatli bir şekilde yapılması gerekmektedir. Suriyeli 

katılımcıların büyük bir kısmı, bütün Suriyelileri zan altında bıraktıklarını düşündükleri çeşitli 

suçlara karışan Suriyeliler ile ilgili şikâyetlerini dile getirerek, ‘beş parmağın beşi bir değil’ 

sözünü tekrarlamaktadır.   

Suriyeliler günlük konuşmalarda genellikle suç konusunda, çoğu zaman suçun failleri 

olarak bazen de suçun mağdurları olarak ele alınırken, ülkelerinden ayrılmalarına sebep olan 

savaşla ve güvenli gördükleri yerlere ulaşmaya çalışırken göç yollarında hayatını kaybeden 

mültecilerle de birlikte yer almaktadır. Yaşam alanına sonradan giren Suriyeliler, medyanın 

yoğun ilgisinin yanında, siyasi ve kamusal alanda gerçekleşen tartışmalara da dâhil 

edilmektedir.  Suriyeliler ile yerli halk arasındaki ilişkilere odaklanan tartışmalarda, öteki 

korkusunun da etkisiyle ulusal kimliğe ve değerlere olan ilgiye yapılan vurgunun da arttığı 

söylenebilir. Yerli halktan bazı katılımcılar ise, bazı Suriyelileri Türkçeyi öğrenmemeleri 

konusunda eleştirerek, bu durumu Türk kültürüne bir tepki olarak ele almaktadır. Kültürel 
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farklılıklar sebebiyle yabancıyla nasıl iletişim kurulacağının bilinmemesi ve iletişim kurmak için 

gerekli olan ortak bir dilin bulunmaması da Suriyeliler ve yerli halk arasındaki mesafeyi arttıran 

etkenlerden biridir.   

Mülteciler bir ülkeye vardıkları ilk zamanlarda insani ya da politik sebeplerle kabul 

görüp savunulabilirler ancak ülkeye yükledikleri maliyetlerin hissedilmesi ya da öyle 

algılanması ile birlikte tepki almaya başlayabilirler. Suriyelilerin ülkelerindeki savaştan 

sebebiyle Türkiye’ye gelmeleri, özellikle ilk zamanlarda yerli halkın Suriyelilere karşı merhamet 

duymasına yol açmıştır. Otuz yıl önce Mardin’den göç ederek Mersin’e gelen ve tarımda çalışan 

kadın bir katılımcının ‘biz onları anlıyoruz, yoksulluk çekmek, gurbette olmak nedir biliyoruz o 

yüzden ilk zamanlarda çok yardım ettik’ şeklindeki ifadesi, Suriyelilerin Mersin’de kalışlarının 

artması, Suriyelilere yapılan yardımların yerli halk tarafından görülmesi ve Suriyeliler ile ilgili 

dolaşan diğer mitler sebebiyle ‘bizi ekmeğimizden ettiler’ söylemine dönüşebilmektedir. 

Suriyelilerin Mersin’e gelmeleri ile birlikte artan konut talebi doğrultusunda kiraların da artmış 

olması, çalışacak nüfusun artışının çalışanların çıkarlarına zarar vermesi, sağlık ve eğitim 

kurumlarının yüklerinin artması bir yere yeni gelenlerle birlikte yaşanması beklenen 

durumlardır. Suriyelilerin, yerli halkın kaynaklarındaki azalmaya sebep olarak görülmelerinin, 

yerli halkın Suriyelilere yönelik endişe ve öfke duymalarının sebeplerinden biri olduğu 

söylenebilir. Rekabet iki taraf arasında yaşananların açıklamalarından biridir fakat Suriyelilerin 

gündelik yaşamda göze batmaları için yerli halktan bir katılımcının ifadesinin aksine, her zaman 

‘yerli halkın tavuğuna kışt demesine’ gerek olmayabilir. Yabancıların yaşam alanına girmesiyle 

beliren rahatsızlık, endişe, korku gibi duygular için doğrudan ve elle tutulur bir tehdit olması 

gerekmez, yabancının yarattığı belirsizlik de tehlike beklentisini beslemeye devam eder. 

Suriyelilerin Mersin’e gelmelerinin en önemli sebeplerinden birinin ülkelerinde yaşanan savaş 

olması ise yerli halkın Suriyeliler konusunda merhamete ve önyargıya aynı anda sahip 

çıkmasıyla sonuçlanabilir. Yerli halktan bir katılımcının ‘savaşa üzülüyoruz ama gelmeleri de 

sorun’, ‘neler çekmiş olduklarını anlayabiliyorum ama bunların bir an önce ülkelerine dönmeleri 

lazım’ sözü durumu açıklamaktadır.  
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EKLER 

EK 1. Soru Formları 

SURİYELİLERE SORULAN SORULAR 

Demografik Veriler 

1. Cinsiyet 

2. Doğum tarihiniz? 

3. Doğum yeriniz? 

• Annenizin doğum yeri? 

• Babanızın doğum yeri? 

4. Medeni durumunuz? 

5. Evli iseniz eşinizin doğum yeri?  

6. Çocuklarınızın doğum yerleri? 

7. Anadiliniz? Aile içinde hangi dili veya dilleri konuşuyorsunuz? 

8. En son bitirdiğiniz okul? 

9. Mesleğiniz?  

10. Şu anda yaptığınız iş? 

11. Her ay hanenize düzenli bir gelir giriyor mu? Aylık geliriniz ortalama ne kadar? 

12. Hanenizde kimlerle birlikte yaşıyorsunuz?  

13. Hane içinde çalışanlar kimler ve hangi işlerde çalışıyorlar? 

14. Geçiminizi sağlamak için herhangi bir kurumdan yardım alıyor musunuz?  

15. Yaşadığınız ev size mi ait yoksa kira mı? Eğer kira ise, kiranız ne kadar?  

Suriye’deki Yaşam ve Savaş 

16. Suriye’de hangi şehirde yaşıyordunuz?  

17. Suriye’deki evinizde kimlerle birlikte yaşıyordunuz?  

18. Suriye’de iken çalışıyor muydunuz? Evet ise, yaptığınız iş neydi? 

19. Suriye’de yaşadığınız ev size mi aitti yoksa kira mıydı? Suriye’de mal varlığınız varsa, bu 

varlıklarınızın şu anki durumundan haberiniz var mı? 

20. Suriye’de yaşanan savaş yüzünden direk olarak etkilendiğiniz bir durum yaşadınız mı? 

21. Suriye’den ayrılmaya ne zaman karar verdiniz? Göç etme kararınızı etkileyen belirli bir 

olay yaşadınız mı? 

22. Suriye’den ayrılırken yaşadıklarınızı bizimle paylaşır mısınız? Hangi yolları takip ettiniz? 

Göç ederken kimlerle birlikteydiniz? Suriye’den ayrılırken yanınıza neler aldınız? 

Suriye’den ayrılmak için kaçakçı ya da başka biriyle iletişime geçtiniz mi? 
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23. Suriye’den ayrıldıktan sonra Suriye’ye geri döndünüz mü? Eğer döndüyseniz sebebi 

neydi? Bu ziyaret için Suriye’de ne kadar süre kaldınız?  

24. Suriye’de yaşamaya devam eden akrabanız ya da tanıdığınız var mı? Sizce Suriye’den 

ayrılmama sebepleri neler olabilir? 

Mersin’de Yaşam ve Yerli Halk ile İlişkiler 

25. Türkiye’yi seçme sebepleriniz nelerdi? 

26. Türkiye’ye gelmeden önce başka bir ülkeye gittiniz mi? Eğer gittiyseniz, gittiğiniz ülkeyi 

seçme sebebiniz neydi? Gittiğiniz ülkeden ayrılma sebepleriniz nelerdi? 

27. Mersin’i seçme sebepleriniz nelerdi? 

• Mersin’e gelmeden önce Türkiye’de başka bir şehirde yaşadınız mı? Eğer 

yaşadıysanız, o şehri seçme sebebiniz neydi? Gittiğiniz şehirden ayrılma 

sebepleriniz nelerdi?  

• Mersin’de ne kadar süredir yaşıyorsunuz?  

• Yaşadığınız evi nasıl buldunuz? Evi bulma konusunda size yardımcı olanlar oldu 

mu? 

• Şu an yaşadığınız mahalleden önce Mersin’de başka mahallelerde yaşadınız mı? 

Mahalle değişikliğinin sebepleri nelerdi? 

• Gıda ihtiyaçlarınızı karşılamak için en çok nerelerden alışveriş yaparsınız? 

• Giyim ihtiyaçlarınızı karşılamak için en çok nerelerden alışveriş yaparsınız?  

• Çocuğunuz okula gidiyor mu? Eğer gitmiyorsa sebepleri nelerdir? Çocuğunuzun 

gittiği okulu seçme sebepleriniz nelerdi?  

• Herhangi bir sağlık problemi yaşadığınız zaman hangi sağlık kurumlarına 

başvuruyorsunuz?  

28. Mersin’de yaşayan Suriyelilerin sıkıntı yaşadıklarını düşünüyor musunuz? Bu sıkıntılar 

neler olabilir? 

29. Mersin’de yaşayan Suriyeli akrabalarınız var mı? Suriyeli akrabalarınızla görüşüyor 

musunuz? 

30. Mersin’de yaşayan Türkiyeli akrabalarınız var mı? 

31. Türkiyeli komşularınız var mı? Komşularınızla iletişiminizi anlatır mısınız? 

Komşularınızla ev ziyaretlerinde bulunuyor musunuz?  

32. Mersin’e gelmeden önce Türkiyeliler ile ilgili düşünceleriniz nelerdi? Mersin’de 

yaşamaya başladıktan sonra bu düşüncelerinizde değişimler oldu mu? 

33. Biriyle karşılaştığınızda, o kişinin Türkiyeli olup olmadığını anlar mısınız? Türkiyelilerin 

belirgin özellikleri var mı? 

34. Türkiyeliler ile Suriyeliler arasında benzer özellikler olduğunu düşünüyor musunuz? 

Var ise, benzerlikler nelerdir? 
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35. Türkiyeliler ile Suriyeliler arasında farklılıklar olduğunu düşünüyor musunuz? Var ise, 

farklılıklar nelerdir? 

36. Mersin’de yaşadığınız süre boyunca yerli halktan birilerinin size karşı olumsuz bir 

tutumla yaklaştığı oldu mu? 

37. Mersin’de yaşadığınız süre boyunca yerli halktan birilerinin size karşı olumlu bir 

tutumla yaklaştığı oldu mu? 

38. Suriyeli birisinin sırf Suriyeli olduğu için kötü muameleye uğradığına şahit oldunuz mu? 

Suriyeli birisinin kötü muameleyle karşılaştığına yönelik olaylar duydunuz mu? 

39. Suriyeli birisinin herhangi bir suça karıştığına şahit oldunuz mu? Suriyeli birisinin bir 

suça karıştığı ile ilgili olaylar duydunuz mu? 

40. Türkiye’de yaşayan bazı Suriyeliler ile ilgili fuhuş, dilencilik, hırsızlık, kumalık gibi 

kavramların gündeme gelmesi konusunda ne düşünüyorsunuz? 

41. Suriyelilerin iş ararken ve iş yerlerinde ayrımcılığa uğradıklarını düşünüyor musunuz? 

Siz, bu konuda ayrımcılığa uğradığınız bir durumla karşılaştınız mı? 

42. Suriyelilerin ev ararken ayrımcılığa uğradıklarını düşünüyor musunuz? Siz, bu konuda 

ayrımcılığa uğradığınız bir durumla karşılaştınız mı? 

43. Suriyelilerin sağlık kurumlarında ayrımcılığa uğradıklarını düşünüyor musunuz? Siz, bu 

konuda ayrımcılığa uğradığınız bir durumla karşılaştınız mı? 

44. Suriyeli çocukların eğitim kurumlarında ayrımcılığa uğradıklarını düşünüyor musunuz? 

Siz, bu konuda ayrımcılığa uğradığınız bir durumla karşılaştınız mı? 

45. Suriyelilerin alışveriş yaparken ayrımcılığa uğradıklarını düşünüyor musunuz? Siz, bu 

konuda ayrımcılığa uğradığınız bir durumla karşılaştınız mı? 

46. Türkiye ile ilgili haberleri ve Türkiye kanallarını takip ediyor musunuz? Suriyeliler ve 

Türkiyeliler arasında yaşanan sıkıntılarla ilgili çıkan haberler konusundaki 

düşünceleriniz nelerdir? 

47. Mersin’in Adanalıoğlu Mahallesi’nde, Suriyeliler ile mahalle halkı arasında yaşananlar 

konusundaki düşünceleriniz nelerdir? 

48. Mersin’in Şevket Sümer Mahallesi’nde, Suriyeliler ile mahalle halkı arasında yaşananlar 

konusundaki düşünceleriniz nelerdir? 

49. Suriyeliler, Türkiye’de nasıl davranmalılar? 

50. Siz, Türkiyeli biri olsaydınız ülkenize gelen mültecilere nasıl davranırdınız? 

Türkiyelilerin Suriyelilere karşı nasıl davranmaları gerekir?  

51. Türkiyeli biri ile evlenir miydiniz? Çocuklarınız Türkiyeli biri ile evlenme kararı alsa 

tepkiniz ne olurdu? 

52. Son olarak, gelecek planlarınızdan söz eder misiniz? 
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YERLİ HALKA SORULAN SORULAR  

Demografik Veriler 

1. Cinsiyet 

2. Doğum tarihiniz? 

3. Doğum yeriniz? 

• Annenizin doğum yeri? 

• Babanızın doğum yeri? 

4. Medeni durumunuz? 

5. Evli iseniz eşinizin doğum yeri?  

6. Çocuklarınızın doğum yerleri? 

7. Anadiliniz? Aile içinde hangi dili veya dilleri konuşuyorsunuz? 

8. En son bitirdiğiniz okul? 

9. Mesleğiniz?  

10. Şu anda yaptığınız iş? 

11. Her ay hanenize düzenli bir gelir giriyor mu? Aylık geliriniz ortalama ne kadar? 

12. Hanenizde kimlerle birlikte yaşıyorsunuz?  

13. Hane içinde çalışanlar kimler ve hangi işlerde çalışıyorlar? 

14. Geçiminizi sağlamak için herhangi bir kurumdan yardım alıyor musunuz?  

15. Ne kadar süredir Mersin’de yaşıyorsunuz? 

16. Şu an yaşadığınız mahallede ne kadar süredir yaşıyorsunuz? Yaşadığınız mahalleden 

önce Mersin’de başka mahallelerde yaşadınız mı? Mahalle değişiminin sebepleri nelerdi? 

Suriyeliler ile Yaşam 

17. Suriye’de yaşanan savaş ile ilgili düşünceleriniz nelerdir?  

18. Suriyelilerin savaş yüzünden ülkelerinden çıkarak Türkiye’ye gelmeleri konusundaki 

fikirleriniz nelerdir?  

19. Suriyelilerin gelmesi ile birlikte Mersin’de değişim yaşandığını düşünüyor musunuz?  

20. Türkiye’de Suriyeli sorunu olduğunu düşünüyor musunuz?  

21. Mersin’de yaşayan Suriyelilerin sıkıntı yaşadıklarını düşünüyor musunuz? Suriyelilerin 

en çok hangi alanlarda sıkıntı yaşadıklarını düşünüyorsunuz?  

22. Suriyelilere yapılan yardımlar konusunda neler düşünüyorsunuz? Suriyelilere hangi 

alanlarda yardımlar yapıldığını biliyor musunuz? 

23. Suriyelilerin Mersin’e geldikleri zamandan itibaren bir Suriyeliye yardım ettiğiniz oldu 

mu? Yardım ettiyseniz nasıl bir yardımda bulundunuz?  
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24.  Suriyeli bir akrabanız var mı? 

25. Suriyeli komşularınız var mı? Suriyeli komşularınızla ilişkinizi anlatır mısınız? Suriyeli 

komşularınızla ev ziyaretlerinde bulunuyor musunuz?  

26. Suriyelilerin Mersin’e gelmelerinden önce Suriyeliler ile ilgili düşünceleriniz nelerdi? 

Suriyelilerin Mersin’e gelmesi ile birlikte bu düşüncelerinizde değişimler oldu mu? 

27. Suriyeliler ile Türkiyeliler arasında benzer özellikler olduğunu düşünüyor musunuz? 

28. Suriyeliler ile Türkiyeliler arasında farklılıklar olduğunu düşünüyor musunuz?  

29. Gündelik yaşam içinde karşılaştığınız bir kişinin Suriyeli olduğunu anlayabilir misiniz? 

Suriyelilerin ayırt edici özellikleri olduğunu düşünüyor musunuz? 

30. Suriyeli birisinin sırf Suriyeli olduğu için kötü muameleye maruz kaldığına şahit oldunuz 

mu? Suriyeli birisinin kötü muameleye uğradığına yönelik bir şeyler duydunuz mu? 

31. Suriyeli birisinin herhangi bir suça karıştığına şahit oldunuz mu? Suriyeli birisinin bir 

suça karıştığı ile ilgili bir şeyler duydunuz mu? 

32. Suriyelilerin iş ararken ve iş yerlerinde ayrımcılığa uğradıklarını düşünüyor musunuz? 

Bir iş yeriniz olsaydı, Suriyeli birini işe alır mıydınız? 

33. Suriyelilerin ev ararken ayrımcılığa uğradıklarını düşünüyor musunuz? Bir eviniz 

olsaydı, Suriyeli birine evinizi kiralar mıydınız? 

34. Suriyelilerin sağlık kurumlarında ayrımcılığa uğradıklarını düşünüyor musunuz? 

35. Suriyeli çocukların eğitim kurumlarında ayrımcılığa uğradıklarını düşünüyor musunuz?  

36. Suriyelilerin alışveriş yaparken ayrımcılığa uğradıklarını düşünüyor musunuz?  

37. Türkiye’de yaşayan bazı Suriyeliler ile ilgili fuhuş, dilencilik, hırsızlık, kumalık gibi 

kavramların gündeme gelmesi konusunda ne düşünüyorsunuz? 

38. Suriyeliler ve Türkiyeliler arasında yaşanan sıkıntılarla ilgili çıkan haberler konusundaki  

düşünceleriniz nelerdir? 

39. Mersin’in Adanalıoğlu Mahallesi’nde, Suriyeliler ile mahalle halkı arasında yaşananlar 

konusundaki düşünceleriniz nelerdir? 

40. Mersin’in Şevket Sümer Mahallesi’nde, Suriyeliler ile mahalle halkı arasında yaşananlar 

konusundaki düşünceleriniz nelerdir? 

41. Siz bir ülkede mülteci olsaydınız nasıl davranırdınız? Suriyeliler, Türkiye’de nasıl 

davranmalılar?  

42. Türkiyelilerin Suriyelilere karşı nasıl davranmaları gerekir?  

43. Suriyeli biri ile evlenir miydiniz? Çocuklarınız Suriyeli biri ile evlenme kararı alsa 

tepkiniz ne olurdu? 

44. Suriye’de savaşın bitmesi halinde, Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri 

konusundaki düşünceleriniz nelerdir? 
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EK 2. Görüşme Yapılan Mahallelerin Yer Aldığı Mersin Haritası 
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Ek 3. Araştırma İzni 
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Ek 4. Etik Kurul Kararı 
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