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Önsöz   
 

TÜBİTAK tarafından SOBAG 1001 çerçevesinde desteklenen ‘Günümüz 

Türkiyesi’nde Yaşanan İç Göçler’ başlıklı araştırma projesinin 1 Eylül 2006 tarihinde 

başlayan araştırma takviminin ilk altı ayında literatür taraması yapıldı. Doç. Dr. Ayhan Kaya 

(Yürütücü), Doç. Dr. Emre Işık (ana araştırmacı), Bahar Şahin (ana araştırmacı), Basri 

Çağlayan (yardımcı araştırmacı), Esra Elmas (yardımcı araştırmacı) ve Pelin Aksoy (yardımcı 

araştırmacı)’dan oluşan Araştırma Ekibi öncelikli olarak literatür tarama sürecini tamamlamış 

ve ardından sırasıyla Mersin (Ocak-Nisan), Diyarbakır (Nisan-Haziran) ve İstanbul (Haziran-

Aralık)’da alan çalışmaları gerçekleştirmiştir. Alan araştırmaları sırasında söz konusu 

kentlerin her birinde zorunlu göç mağdurları ile elli adet olmak üzere toplam 150 adet 

derinlemesine mülakat gerçekleştirilmiştir. Zorunlu göç mağdurlarıyla yapılan derinlemesine 

mülakatların yanı sıra,  yerel ve merkezi yönetimlerin kentlerdeki/ilçelerdeki temsilcileriyle 

ve sanayi odaları, ticaret odaları ve göçmen dernekleri gibi ilgili sivil toplum örgütlerinin 

temsilcileriyle de derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Derinlemesine görüşmelerin 

herbirinde en az iki en fazla üç araştırmacı hazır bulunmuştur. Derinlemesine görüşme 

tekniğinin yanısıra kullanılan diğer bir teknik ise odak grup görüşmeleri olmuştur. Her bir 

kentte beşer olmak üzere tüm araştırma boyunca toplam 15 adet odak grup görüşmesi 

yapılmıştır. Odak grup görüşmelerinin hemen tamamında araştırma ekibinin çoğunluğu hazır 

bulunmuştur.  

Literatür çalışmasının ilk ayağında yerinden edilen insanlara ilişkin uluslararası 

literatürde ne tür araştırmalar yapıldığına dair genel bir değerlendirmenin yanı sıra Birleşmiş 

Milletler, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, 

Uluslararası Göç Ofisi ve benzeri uluslararası kurum ve örgütlerin ülke içinde yerinden edilen 

insanlara ilişkin yaptıkları değerlendirmeler ve aldıkları önlemler de gözden geçirilmiştir. 

Ayrıca, Azerbaycan, Gürcistan, Tacikistan, Bosna Hersek ve Ermenistan gibi farklı ülkelerde 

yaşanan bu soruna ilişkin genel bir değerlendirme yapılmıştır. Literatür çalışmasının ikinci 

ayağında ise Türkiye’de iç göçün tarihsel dönüşümü, kentleşme, tarımsal yapı, sosyal-

ekonomik yapı ve gecekondulaşmanın sosyolojik ve yer yer de antropolojik analizi 

yapılmıştır.  

Ülke içinde yerinden edilen söz konusu insanlara ilişkin yapılan genel 

değerlendirmenin öncelikle göç, kentleşme, kalkınma, kentsel gerilim, yoksulluk ve yapısal 

dışlanma bağlamında ele alınmasına özen gösterilmiştir. Ayrıca, yapılan bu çalışmada ülke içi 
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zorunlu göçe ilişkin değerlendirmeler yapılırken, konunun küreselleşme süreçleri bağlamında 

ele alınması gerektiği ve o nedenle de uluslararası göç literatüründe dile getirilen saptamalar 

ve teorilerden faydalanabileceği iddia edilmektedir. Araştırma ekibinin (Ayhan Kaya ve Emre 

Işık) gerek uluslararası göç ve gerekse kentsel gerilim konusunda daha önce gerçekleştirdiği 

çalışmalardan ve ayrıca Bahar Şahin’in Kürt sorunu üzerine yürüttüğü çalışmalardan elde 

ettikleri çıkarımların, ülke içinde yerinden edilen insan topluluklarının yaşadıkları sorunların 

analizleri açısından önemli bir katkı olacağı düşünülmektedir.  

Türkiye’de zorunlu göç konusunda bugüne değin TESEV ve Hacettepe Üniversitesi 

Nüfus Etüdleri Enstitüsü tarafından yapılmış iki önemli çalışmanın ayrıntılarının da anlatıldığı 

bu literatür çalışmasında ayrıca metropollerin nasıl dönüştüğü konusunda genel bir 

değerlendirme yapılmaktadır. Tüm bu noktaların yanı sıra, araştırma ekibinin daha önceki 

yıllarda gerçekleştirdiği Gazi Mahallesi ve Tarlabaşı Mahallesi çalışmalarının da verileri bu 

araştırmanın hipotezlerinin geliştirilmesinde önemli rol oynamıştır. 

Literatür çalışmasının ve alan çalışmalarının tamamlandığı araştırma sırasında 

sırasıyla Mersin, Diyarbakır ve İstanbul illerinde son yıllarda yerinden edilen insanların 

oluşturdukları gecekondu mahallelerinde, kentin çeperlerinde ve banliyölerinde toplam 150 

hanede hane üyeleriyle derinlemesine görüşmeler gerçekleştirildi. Ayrıca, kentlerin Valilik, 

Büyükşehir Belediyesi, İlçe ve Belde Belediyeleri gibi resmi kuruluşlarının temsilcileri, 

siyasal partilerin temsilcilikleri, Ticaret ve Sanayi Odası, yerel medya kurumlarının 

temsilcileri, cemaat önderleri, ilgili sivil toplum örgüt temsilcileri ile de derinlemesine 

görüşmeler gerçekleştirildi. Bu görüşmeler gerçekleştirilirken antropolojide emik (emic) 

yaklaşım olarak dile getirilen bir yaklaşım kullanıldı ve araştırma ekibi üyeleri ayrı ayrı veya 

ikili gruplar halinde gerçekleştirdikleri derinlemesine görüşmeler sırasında mümkün 

olduğunca mülakat yapılan kişilerin yaşam öykülerini, anlatılarını ve gündelik hayata ilişkin 

taktiklerini anlamaya çalışan, konuşmaları dinleyen ve fazla müdahale etmeyen bir anlayış 

benimsediler. Derinlemesine görüşmelerde bu tür bir yaklaşım sergilenirken, araştırmacılar 

yorumsamacı hermenotik anlayışın kendilerine sunduğu imkânlarla görünen metinlerin 

arkasındaki metinleri, duyguları, aklı, taktikleri ve pratikleri mümkün olduğunca anlamaya 

çalıştılar. Duygu yükü fazla ağır olan bu tür çalışmalarda mülakat yapılan kimselerin kendi 

geçmiş deneyimlerini, büyük ölçüde unutmak istedikleri travmatik göç tecrübelerini ve 

kentsel hayatta yaşadıkları yine travmatik dönüşümleri aktarırken fazlasıyla duygulu anlar 

yaşamaları bazen araştırmacılara onları dinlemekten başka yapacak bir seçenek bırakmıyordu. 

Bahattin Akşit (1998: 33)’in Pierre Bourdieu (1992)’ye referansla ifade ettiği gibi 
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“..derinlemesine görüşmenin mekanik ve hakim olucu bir tavırla değil ruhsal alıştırma veya 

dinsel bir ibadet gibi...” yapılması gerektiğini düşünen ve sosyal bilimlerde objektivizm ile 

sübjektivizmin beraber işleyen mekanizmalar olduğunu düşünen bir araştırma ekibi olarak, 

emik yaklaşımla elde ettiğimiz bilgileri, aktarımları ve anlatıları hali hazırda yaşanmakta olan 

şiddet, kentleşme, küreselleşme ve göç süreçleriyle bir arada düşünerek kendi etik (etic) 

değerlendirmelerimizi yapmaya özen gösterdik. Öte yandan, derinlemesine görüşmelerde her 

ne kadar emik bir yaklaşım sergilediysek de Mersin ve Diyarbakır illerinin her birinde 

gerçekleştirdiğimiz beşer odak grup görüşmesinde gerek göç mağdurlarıyla gerekse kentte 

kendilerini ‘evsahibi’ olarak gören ve daha önceden kente yerleşmiş kişilerle yaptığımız 

karşılıklı konuşmalarda mümkün olduğunca aktif bir konumda konuşmalara müdahaleler 

yapmak suretiyle katılımcıların birbirleriyle yaptıkları tartışmaların bizlere farklı resimler ve 

anlatılar çizip çizemeyeceğini görmeye çalıştık. Zaman zaman söze girerek, ters sorular 

sorarak, doğabilecek polemikleri ortadan kaldırmaya çalışarak, doğrudan kentsel hayatı, göç 

süreçlerini, yoksullukla mücadeleyi, gündelik hayatta karşılaşılan sıkıntıları, devlet 

kurumlarıyla ve ‘evsahibi’ çoğunluk toplumuyla girilen ilişkilerin niteliğini anlamaya çalışan 

sorularla sık sık anlatılanların seyrini belirlemek zorunda kaldık. Ayrıca, bu tür odak grup 

görüşmelerinde sıkça karşılaşılan sorunlardan biri cemaat önderi niteliğindeki bazı kişilerin, 

özellikle erkeklerin, görüşmeyi kendi kontrollerine alma eğiliminde olmalarıdır. Böylesine 

durumlarda özellikle kadınlara, gençlere ve daha suskun duran görüşmecilere katılımcı 

olabilmeleri için fırsatlar yaratmak ve cemaat lideri türündeki katılımcıların da mümkün 

olduğunca kırılmadan bu konuyu anlamalarını sağlamak gerekir. Oldukça geleneksel ve 

hiyerarşik ilişkiler içerisinde kendi geliştirdikleri tampon mekanizmaların varlığıyla 

hayatlarını idame ettiren bu insanların dâhil oldukları odak grup görüşmelerinde zaman zaman 

bu problemle karşılaşılmış olsa bile, araştırma ekibinin bu tür sorunlarla başa çıkma 

konusunda deneyimli olmaları nedeniyle, bu tür sorunlar kolaylıkla giderilmiştir.  

Gerek aşağıda ayrıntılarıyla ele aldığımız literatür değerlendirmesi, gerekse proje 

ekibinin daha önce yapmış olduğu bilimsel çalışmalar ile birlikte Mersin, Diyarbakır ve 

İstanbul illerinde gerçekleştirilen alan çalışmalarında elde edilen veriler ışığında nihai raporu 

hazırlanmış bulunmaktayız. 2007 yılının Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında Mersin’de, 

Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında Diyarbakır’da ve Haziran ve Aralık ayları arasında 

İstanbul’da gerçekleştirilen alan çalışmalarının değerlendirmeleri bu raporda mevcuttur. 

İstanbul da dahil olmak üzere diğer iki kentte, zorunlu iç göçü ilgilendiren aktörlerin 

tamamıyla görüşülmüş ve bu aktörlerin işbirliğine oldukça açık bir şekilde görüş bildirdikleri 
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saptanmıştır. İçel, Diyarbakır ve İstanbul Valiliklerinin araştırma sırasında desteği alınmıştır. 

İçel’de İçel Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeleri (Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir) 

yetkilileri, Mersin Valiliği, Mersin Sanayi ve Ticaret Odası, Mersin Sanayici ve İşadamları 

Derneği, Göç-Der (Göç Edenler Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği), Akdeniz Sosyal 

Forumu Derneği yetkilileri, yerel medya kuruluşları, mahalle muhtarları, esnaf ve zorunlu 

göçün aktörleri olan insanlarla derinlemesine görüşmeler ve ayrıca zorunlu göç 

mağdurlarından ve yörenin diğer yerleşik insanlarından oluşan 5 adet odak grup görüşmesi 

gerçekleştirilmiştir. Diyarbakır’da ise Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir’e bağlı Belde 

Belediyeleri (Merkez, Bağlar, Sur, Yenişehir, Kayapınar), Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır 

Göç Derneği yetkilileri, Özgür Yurttaş Girişimi mahalle temsilcilikleri, mahalle muhtarları, 

yerel medya kuruluşları, Sanayi ve Ticaret Odası yetkilileri, esnaf ve zorunlu göçün aktörleri 

ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirildi. Diyarbakır’da ayrıca ayrı ayrı olmak kaydıyla 

yerel medya mensupları, sivil tolum kuruluşlarının temsilcileri, Şeyh Şamil, Bağlar, Sur ve 

Yenişehir mahallelerinde bulunan sivil toplum kuruluşlarında yer alan zorunlu göç mağdurları 

ile toplam 5 adet odak grup görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerin kaset çözümleri 

araştırma asistanımız Basri Çağlayan tarafından yapılmıştır. Araştırma Grubu üyelerimiz 

Mersin’e iki kez, Diyarbakır’a iki kez olmak kaydıyla Ocak-Haziran ayları arasında değişik 

defalar giderek alan çalışmalarını tamamlamışlardır. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında 

ise ekip İstanbul’un yoğun göç alan Bağcılar, Esenler, Küçük Çekmece, Kanarya, Tarlabaşı, 

Kayışdağı ve Ümraniye ilçe/semtlerinde göç mağdurlarıyla derinlemesine görüşmeler 

gerçekleştirmiş ve Göç-Der, Başak Kültür ve Sanat Vakfı, Helsinki Yurttaşlar Derneği gibi 

sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle konuya ilişkin derinlemesine görüşmeler 

gerçekleştirmiştir. 2007 Eylül ve Ekim aylarında ise İstanbul’daki ilgili belediye yetkilileriyle 

(Kadıköy, Bakırköy, Bağcılar, Beyoğlu, Ümraniye, Kartal) ve Vilayet birimleriyle görüşmeler 

yapılmıştır. Ayrıca İstanbul Ticaret Odası yetkilileriyle de görüşülmüştür. 

2007 sonbahar ve kış aylarında son bir kez Diyarbakır’a gidilmesi planlanmış, ancak 

seçim öncesinde olduğu gibi seçim sonrasında da bölgedeki durumun normalleşmemesi ve 

şiddet eylemlerinin artması nedeniyle bölgeye gidilememiştir. Gündelik hayatın bir türlü 

normalleşemediği Diyarbakır’a tekrar gitmenin araştırma açısından yeterli faydayı 

sağlayacağı düşünülmediğinden bölgeye gidilmemiş ve bu nedenle araştırma bütçesinde 

kullanımımıza sunulan yolluk kaleminin bir kısmı kullanılamamıştır. 2008 yılının ilk 

aylarında da araştırma ekibi olarak Nihai Raporun sonuçlandırılması ve bazı 
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konferans/toplantılarda/medyada konu hakkında değerlendirmeler yapılması gibi etkinliklerle 

ilgilenilmiştir. 

Araştırma ekibi tüm çalışma boyunca bizden bildiklerini esirgemeyen ve bizlere 

evlerini, yüreklerini ve hafızalarını açan zorunlu göç mağdurlarına teşekkürlerini sunar. 

Onlarla sadece bir araştırma yapmadık aynı zamanda başka bir yolculuğa çıktık. Bu yolculuk 

bize çok şey öğretti. Yolculuk bizi değiştirdi, dönüştürdü. Göçmenlerin geliştirdikleri güçlü 

benlikler karşısında bazen şaşırdık, ama çoğu zaman onların deneyimleri ve anlattıkları bizleri 

çok etkiledi. Yaşadıkları bütün olumsuzluklara rağmen çoğunda umudun izlerini görmek 

bizleri de umutlandırdı. Göçmenlerin yerel yönetimler, yerliler ve diğer yerel sivil toplum 

örgütleriyle kurdukları bağlar ve işbirlikleri umudumuzun daha da artmasına olanak tanıdı. 

Ancak, görüşmelerimiz aslında bir yanıyla da bir saatli bomba ile karşı karşıya olduğumuzu 

ve zamanın giderek tükendiğini gösterdi bizlere. Umudunu hızla yitiren ama her şeye rağmen 

umutlu olmayı çok isteyen bu kitlelerin kendi dillerine, kültürlerine, geleneklerine, dinlerine 

ve yakın akrabalık/hemşehrilik ilişkilerine vurgu yapmaktan başka bir seçenekleri yokmuş 

gibi geldi bizlere. Etnik milliyetçilik veya yer yer şiddet veya bazen de din, bu insanların 

yaşadıkları toplumsal ve siyasal dışlanmadan kaynaklanan sancıların ve acıların dile 

gelmesinde önemli araçlar olarak beliriyor. Diğer bir deyişle, milliyetçilik ve dindarlık kendi 

içinde bir sorun olmaktan ziyade varolan sorunların sonucunda ortaya çıkan semptomlar 

olarak beliriyor. Onların bu şartlar altında vasıfsız işlerde, tekstil atölyelerinde çalışarak, 

çocuklarını bütün olumsuzluklara rağmen okula göndererek geleceğe bir ışık yakmak ve sıkça 

duydukları linç, gerilim, bombalama ve şiddet olaylarına rağmen içinde bulundukları kente 

sıkı sıkıya sarılma istekleri, entegre olma çabaları umutlu olmamızı sağlıyor. Bu umudu 

besleyecek çabaları yerel yönetimlerde de görmenin bizleri sevindirdiğini söylememizde 

fayda var.  

Araştırma ekibi TÜBİTAK’a böylesine önemli bir soruna ilişkin kendilerine 

sunduğumuz araştırma projesini desteklediği için ayrıca teşekkür eder. Çalışma boyunca 

raporlarımıza ayna tutan Hakem’e de minnettar olduğumuzu bildirmek isteriz. Çalışmayı 

gerçekleştirirken bizlere daima destek veren İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları 

Uygulama ve Araştırma Merkezi çalışanları Dr. Pınar Uyan, Neşe Erdilek ve Gizem 

Külekçioğlu’na ayrıca teşekkür ederiz. Bu çalışma boyunca bizlere katkı sağlayan Veysel 

Eşsiz ve Gülçin Erdeniz’e ayrıca teşekkürü bir borç biliriz.  
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ÖZET1 
1990’larda Türkiye’nin doğu ve güneydoğu bölgelerinde ortaya çıkan yeni bir tür göç 

hareketinin yol açtığı, “kentsel yoksulluk”, “kayıtdışı ekonomi”, “artan suç eğilimleri”, 

“sokak çocukları”, “alt sınıf gettolarının oluşumu”, “namus cinayetleri”, “mafyoz ilişkiler”, 

“intiharlar”, “aile içi şiddet” ve “şiddetin kurumsallaşması” gibi konulara, son yıllarda 

kamuoyunda artan bir farkındalık bulunmaktadır. Ancak, konuyla ilgili etkin politika üretim 

ve uygulanım süreçlerine dair perspektifleri de içeren akademik çalışmalarda belirgin bir 

yetersizlik bulunmaktadır. Bu proje, göç sürecinde mülksüzleşen göçmenlerin ekonomik, 

siyasal ve sosyo-kültürel açıdan durumlarını, İstanbul, Mersin ve Diyarbakır örnekleri 

üzerinden inceleyerek, kentsel yerleşimlerde yoksullaşmanın kökten çözümü için uygun 

önlemlerin hazırlanmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Proje, zorunlu göçün 

sonuçlarının sadece göçmenlerin hayatlarıyla sınırlı olmadığı, göçmenlerin yeni 

çevrelerindeki dezavantajlı koşullarla birlikte, hem kendileri hem de yakınlarındakiler için 

huzurlu ve sağlıklı bir varoluşu engelleyen birçok zorluk ve sorun yaratarak daha geniş bir 

ölçekte sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik gelişmeyi etkilediği ve istikrarı tehdit ettiği 

varsayımından hareket eder ve bu olgunun, bölgesel ve ulusal ölçekte, diğer sosyal, 

ekonomik, kültürel ve siyasal olgularla bağlantılı olduğu gerçeğine işaret etmeye çalışır. 

Projenin temel amacı bu insanların hem kentsel yaşamla hem de yerel ve ulusal ekonomiyle 

başarılı şekilde “bütünleşme”lerini sağlayacak önkoşulların neler olduğunu tespit etmek, bu 

doğrultudaki gerekliliklerin gerçekleştirilmesini engelleyecek ya da kolaylaştıracak yapısal ve 

bireysel koşulları tahlil etmektir. Ayrıca, kent merkezlerindeki sorunları çözmeye yönelik bir 

seçenek olarak sunulan köye dönüş projelerinin gerçekleştirilebilirliğini incelemek, bu 

projelerin başarılı olabilmesi için göz önünde bulundurulması gereken mikro ve makro 

faktörleri tanımlamak da proje amaçları arasındadır. 18 ay süren projede, mevcut araştırma 

sonuçları ve konuyla ilgili literatür incelenerek, geniş bir arşiv çalışması yapılmış; İstanbul, 

Diyarbakır ve Mersin’de kapsamlı bir alan araştırması yürütülmüş, sorunun çözümünde rol 

oynayacak kamu ve sivil kurumlardan yetkililerin katılacağı bir atölye çalışması hazırlıkları 

yapılmakta ve araştırma sonuçlarıyla birlikte politika önerilerini de içeren bir sonuç raporu 

hazırlanmıştır. 

                                                 
1 Anahtar Kelimeler: İç göç, zorunlu göç, Diyarbakır, Mersin, İstanbul, geri dönüş, terör, entegrasyon, 
travma,  şiddet,  yoksulluk,  yoksunluk,  marjinalleşme,  dışlanma,  içerme,  kentsel  gerilim,  kentsel 
yenilenme, suç, istihdam. 
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Gerçekleştirilen alan araştırmasında, konunun doğası gereği, niceliksel ve niteliksel 

araştırma metodları birlikte kullanılmıştır. Yürütülen ampirik alan araştırması çerçevesinde 

göçmenlerin genel sosyo-ekonomik, kültürel ve siyasal durumlarının bir haritasını çıkarmak 

için Diyarbakır, Mersin ve İstanbul’daki göçmenlerle bir pilot araştırma yapılmak suretiyle 

ortaya çıkan sonuçlarla hipotezler oluşturulmuş, soru kılavuzları hazırlanmıştır. Yarı-

yapılandırılmış olarak hazırlanan bu soru formları, sözkonusu kentlerdeki örneklem 

gruplarına uygulanmıştır. Derinlemesine görüşmeler ve odak grup tartışmaları yapmak, ve 

etnografik bilgi toplamak amacıyla da seçilen hanelere çoklu ziyaretler yapılmıştır. Böylece, 

özel vakalar hakkında bilgiye ulaşmak ve bunların genel durum içinde önemlerini 

değerlendirmek mümkün olmuştur. Araştırma örneklemi toplam 150 haneden oluşmuştur. 

Alan araştırması ön hazırlık süreci için 5 ay, alan araştırmasının gerçekleştirilmesi için 9 ay, 

verilerin değerlendirilip sonuç raporunun yayınlanması için 4 aylık süreler öngörülmüştür. 5 

kişiden oluşan araştırma ekibinin yanısıra, projenin bir direktörü ve koordinatörü vardı. 

Gerçekleştirilen proje, bir yandan disiplinlerarası bir yaklaşımla konunun toplumsal, 

ekonomik, demografik, kentsel ve kriminolojik yönlerini anlamak ve ortaya çıkarmak yoluyla 

göç bilgisine katkıda bulunurken, bir yandan da sorunların çözümüne ilişkin birtakım öneriler 

sunmuş ve sorunun farklı yanlarının çözüm sürecinde ulusal, yerel, kentsel kamu ve sivil 

toplum kurum ve kuruluşlarını biraraya getirilmesi kousunda kamuoyu yaratılmasına katkıda 

bulunmuştur. 
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Summary2 

There has been lately a growing awareness to the issues of "urban poverty", informal 

economy", "increasing criminal behavior", "street children", "emergence of underclass 

ghettos", "honour killings", "mafios relations", "suicides", "domestic violence" and 

"institutionalisation of violence", which should be considered in relation to the new migration 

patterns that occured throughout the 1990s in, and from, the East and Southeast 

Turkey.   However, there is also a considerable lack of academic research on the 

issue, which contains perspectives about the development and implementation of 

corresponding policies. The project at hand intends to contribute to the efforts for combatting 

urban poverty, through an extensive analysis of the economic, political and socio-cultural 

conditions of these migrants, who are assumed to be depropertized within the migration 

process. This researh has concentrated on three sample cities: Istanbul, Mersin  and  

Diyarbakır . The project assumes that the results of forced migration can not solely be 

associated with the individual lives of migrants. Quite the contrary, the disadvantaged 

circumstances which the migrants are confronted with in their new urban settings bring about 

diverse problems and conflicts, which not only threathen their own existence, but also that of 

the socio-cultural, economic as well as political development and stability of the wider 

society. Hence, one of the aims of the project is to focus on the interrelatedness of the recent 

migration phenomenon with socio-economic, cultural and political phenomena at both the 

regional and national level. The project analyses the individual and structural conditions that 

would enable or hinder the fulfillement of preconditions necessary for an effective integration 

of the migrants to both the local and national economy. Furthermore, it also reveals to what 

extent the return projects are feasible, while determining the micro and macro criteria that 

should be met for the success of these projects.   The project duration has been  

18  months.  Already existing data and research results from various sources have been 

collected to consitute an extensive archive on the issue; a field research has been carried out 

in  Istanbul, Diyarbakır  and  Mersin; two workshops were organised with the participation of 

both state and civil authorities and academicians who are expected to play a leading role in 

                                                 
2 Keywords: Domestic migration,  internally displaced people, Diyarbakır, Mersin,  İstanbul,  return, 
terror,  integration,  travma,  violence,  poverty, marginalization,  exclusion,  inclusion,  urban  tension, 
urban regeneration, crime, employment 
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the implementation of policy recommendations, and a final, policy oriented research report 

has been prepared. 

During the field research diverse methods have been applied, due to the complicated 

nature of the phenomena. After the questionnaries were tested through severeal pilot 

interviews in Diyarbakır, Mersin and Istanbul, hypotheses was formulated and a questionnaire 

with an overwhelmingly semi-structured character, which was conducted to a sample of 150 

families (around 1000 persons), was prepared in accordance. Several visits  were made to a 

number of households with the intention to make in-depth interviews, focus group discussions 

and obtain ethnographic data. This has enabled the researchers to report about the significance 

of special cases, in addition to the statistical analysis about the obtained general data. The pre-

field research period lasted for 5 months, the field research was completed within 9 months, 

and in the last period of the project, the project report has been prepared in 4 months. Besides 

the research personnel, comprised of 5 people, the project had one project coordinator and one 

project director. The project tries to elucidate the social, economic, demographic, urban and 

criminological aspects of the issue in an interdisciplinary manner, while 

simultaneously  proposing policy recommendations for the solution of diverse problems 

brought about by the migration process and strives for the cooperation of civil and state 

authorities, as well as academicians, at local and national level.  
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1. Giriş: Göç, Kent ve Kalkınma 

 

Türkiye 20. yüzyılın ikinci yarısıyla birlikte hızlı bir ulusal ve uluslararası göç 

olgusuyla karşılaşmıştır. Bu durumu açıklarken sosyolojinin iten ve çeken olarak tanımladığı 

faktörleri açık bir biçimde görürüz. Gerek endüstrileşme yönündeki çabalar ve tarımda 

mekanizasyon gerek kent yaşamının sağlık, eğitim gibi olanaklarının nicelik ve nitelik olarak 

üstünlüğü gibi birçok neden ulusal düzeyde ortaya çıkan göçlerin Türkiye’deki temel 

niteliklerinden bazıları olarak sıralanabilir. Başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine 

yönelen göçün gerisinde de iç göçtekine benzer birçok sosyo-ekonomik olguyu görebiliriz. 

Aralarında içerik ve sayısal olarak farklar olsa da, Türkiye’de göç hareketleri beraberinde bir 

dizi köklü toplumsal, kültürel ve siyasal dönüşümü getirmiştir.  

1980’lerin ortasından 1990’ların sonuna dek yaşanan ve ağırlıklı olarak Doğu ve 

Güney Doğu bölgelerindeki nüfusu etkileyen iç göç sürecinin ard yöresinde sosyolojinin 

klasikleşmiş ‘iten’ ve ‘çeken’ faktörlerinin dışında da öğeler yatmaktadır. Burada karşımıza 

çıkan ve aslında kendisi de son dönemlerde kullanılmaya başlanmış ‘ülke içinde yerinden 

edilme’ olgusudur. Aşağıda detaylı olarak değerlendirilecek bu olgunun tartışılması, bu tarz 

göçün yaşandığı her bir ülke ve bölge için zorluklarla doludur. Bu zorluğun temelinde, bu tür 

göçü ortaya çıkaran ve doğal afetlerden başlayıp savaşlara ve ülke içi kargaşaya kadar uzanan 

bir dizi travmatik olay yatmaktadır. Öte yandan ülke içi yerinden edilenler hakkında var olan 

verilerin de güvenilir olduğunu söylemek oldukça zordur. Kendi ülkelerinde sığınmacı 

konumuna düşmenin çelişkisini yaşayan göçmenler, ulusal ve uluslararası bir dizi hukuki 

sorunla karşılaşmanın yanısıra, sosyal, siyasal ve kültürel açılardan oldukça karmaşık bir 

yapıyla bizi karşı karşıya bırakır. Her göç süreci birçok sorunu yanında getirse de, bu tarz bir 

göç sürecinin yaratacağı psikolojik sorunlar diğerleriyle karşılaştırılamaz bir boyuttadır.  

Geçmiş göç deneyimlerinden farklı gelişen zorunlu göç bir yanda Güneydoğu 

yöresindeki Diyarbakır, Gaziantep, Mardin gibi kentlerin nüfuslarının hızla artmasına neden 

olurken, ülkenin diğer yörelerindeki metropollerde de ciddi nüfus artışına neden olmuştur. Bu 

göçe hazırlıksız yakalanan kentlerde hali hazırda var olan alt yapı eksikliklerinin, konut, 

ulaşım, eğitim ve sağlık gibi konularda yaşanan sorunların ve işsizliğin git gide daha ciddi bir 

biçimde çözümsüzlüğe doğru gidiyor olduğu fikri ile karşı karşıya kalınmıştır. Yeni tür bir 

kent yoksulluğu olgusu ortaya çıkarken, kentte işlenen suç oranın artışı, çocuk suçluluğu ve 

bir dizi sosyal problemin odağına 1990’lı yılların göçmenleri yerleştirilmiştir. Bir yanda 
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mağdur bir yanda kentlerde yaşanan sorunların kaynağı olarak görülmeye başlanan bu yeni 

göçmenlerin köylerine geri dönmeleri ya da kentsel yaşamla bütünleşmeleri konusu ciddi bir 

konuma yerleşmiştir. 

Birçok sosyal bilim alanında olduğu gibi sosyoloji için de temel ilgi alanı kent ve 

kentte gelişen sosyo-kültürel ve ekonomik ilişkilerdir.  Kentsel yaşamda oluşan bu değişimleri 

gerek uzun tarihsel dönemler gerekse daha çok insan etkileşiminin kırdan kente farklılaşan 

boyutunu ortaya çıkarmak bağlamında sürekli inceleyen sosyologların birçoğu, toplumsal 

olandaki dönüşümü burada kavramaya yönelmişlerdir. Max Weber, Emil Durkheim, George 

Simmel gibi sosyologlar çeşitli yönlerden kenti ve kentsel yaşamı toplumsal dönüşümün 

niteliğini kavramak amacıyla incelemişlerdir. Türkiye’de de sosyologların birçoğu aynı yolu 

izlemişler ve halen izlemektedirler. Köy monografilerinden başlayıp, ülkemizin sanayileşme 

sürecinde yaşadığı göç ve sonrası toplumsal ilişkilere değin araştırmalar sıklıkla yapılmış ve 

yapılmaktadır.3 Sosyoloji kent toplumunu anlamak için işlevli olabilecek, çözümlemesini 

mümkün kılacak kavramları kullanmak yoluna gider. Kendi karşıtlıklarını, kavram çiftlerini 

oluşturur. Üretim tarzlarını, tarihsel dönemleri, kenti ve kırı, cemiyeti ve cemaati ayırır. ‘Kır 

toplumunu, ötekini, zihinsel bir tip olarak kurmanın’ ve özelliklerini araştırmanın nedeni, 

kentin farkını ortaya çıkarmaktır (Redfield, 1971: 498). 

Fernand Braudel (1995: 16–18), Batı uygarlığının ilk başarısı olarak Batı’da kent ya 

da kasaba kültürünün kırsal alanı ele geçirmesini ortaya koyar. Gerçekten de Ortaçağ 

kentlerinde başlayıp 20. yüzyıla uzanan süreçte sanattan teknolojiye, modadan ekonomiye bu 

kentlerde üretilen sembolik ve maddi her türlü ürünün sadece kendi kırsal bölgelerinde değil 

de hemen hemen tüm dünyada belirleyiciliği açıktır. Bütün bir modernleşme sorunsalının 

kökenini de buradan kavramak, bu bağlamda birbiri üzerine yığılan kolonicilik, emperyalizm 

ve kapitalizm tartışmalarına yönelmek oldukça aydınlatıcı olabilir. Ancak burada kentsel 

alandaki farklılaşmanın teorik ve pratik sonuçlarını gözardı etmeksizin çalışmamızı şu üç  

eksen üzerinde geliştirmeye çalışacağız. Bunlardan ilki kısaca değinmeye çalışacağımız 

kalkınma ve kentleşmenin ‘geri-kalmış’ ülkelerdeki durumuyla ilgilidir. İkinci eksen Batı’da 

19. yüzyıldan başlayarak gelişen modern rasyonalitenin oluşumu ile bağlantılı kavramamız 

gereken, Foucault’nun ‘polis bilimleri’ ve nüfusun kontrolü tartışması üzerinde belirlenmeye 

çalışılacak. Üçüncü eksen ise kentte cemaat ve kimlik arayışı tartışmaları üzerine gelişecektir.  

                                                 
3 Köy monografileri konusundaki ilk örneklerden biri için bkz. Arı (1977). Oğuz Arı’nın derlediği bu 
çalışmada Sıddık Sami Onar, Cevat Geray, Behice Boran, Yusuf Saim Atasagun, Cavit Orhan Tütengil, 
İbrahim  Yasa, Niyazi  Berkes,  İsmail  Beşikçi  ve Mahmut Makal  gibi  sosyal  bilimcilerin  kendi  alan 
çalışmalarından oluşturdukları köye ilişkin değerlendirmeler yer almaktadır. 
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Üçüncü Dünyada kalkınma hareketleri milliyetçilik hareketleri ile de bütünleşmiştir. 

Worsley'e göre politika, kolonileşme içinde yalnızca baskı aracı olarak vardır (Worsley, 1984: 

285). Koloniler ne tam devlet, ne de millettir. Bunlar çağdaş bağlamda hiçbir ortak amaç ve 

çizgiyi taşımazlar. Modern toplumların özgün formlarından en belirgini ulus-devlet yapısıdır 

(Giddens, 1990: 7). Kalkınamamışlık ve geri kalmışlık Afrika ve Asya'nın bağımsızlık 

mücadelelerinde emperyalist yöntemlerin kalıntısı olarak tanımlanmıştır. Bağımsızlık 

hareketleri ulusal bağımsızlığı son kabul eden hareketler olarak kalmaz, ayrıca ulusal 

kalkınma için mutlak şart olarak ulusal bağımsızlığı görürler. "Ulusal kalkınma" kavramı 

burada dört temel noktaya dayanır:  

1) Kendiliğinden gelişebilmek için üretim gücü ve kapasitesinin geliştirilmesinin 

desteklenmesi ya da diğer bir deyişle ulusal kontrol altında kapital birikimi; 

2) Ulusal politikaya katılımın artması;  

3) Eğitim, sağlık ve üretici işgücünün arttırılması; ve 

4) Üçüncü Dünya Ülkesi olarak uluslararası ekonomi içine katılım.  

Fakat tüm bunların ötesinde, ulusal kalkınmanın gelişimini, tek bir politik yapılanma 

doğrultusunda görmüyoruz. Söz konusu ulusal kalkınma süreçlerinin gerek kapitalist batı 

gerekse sosyalist ülkeler düzeyinde belli ölçüde gerçekleştirildiği görülmektedir. Burada 

devletin totaliter bir yapıya büründüğü söylenebilir. Ayrıca kalkınma ile beraber incelenecek 

diğer önemli kavram kentleşme olarak ortaya çıkar. Çünkü gelişmiş ülkelerin tümü kentsel 

üretime dayalı ekonomilere sahiptir. Ve sonuçta şehirleşme: 

"...modern dönemde, sosyal ve ekonomik transformasyonun temel süreci olarak ortaya çıkar. 

Tarımın, kalkınan ve kalkınmakta olan ülkelerde, hızla düşen bir oranda ve yaşama kaynağı 

olarak daha az bağımlı olunan bir hale geldiğini görürüz..."  (Roberts, 1978: 9). 

Burada bilinen temel yaklaşımlar, ekonomik kalkınmayla ilgili, şehir endüstrisinin 

mutlak kalkınmaya katkısını vurgular. Yaklaşım: 

"... gayri safi milli hâsılayı ve ulusal üretimi ekonomik gelişmenin ölçüsü olarak alır. Bu 

yaklaşım tarımsal alanda istihdam edilen nüfusun oranını zaman içinde düşürmek suretiyle, 

insanları şehirlerin endüstriyel ortamına çekerek ekonomik gelişme sağlanır..." (Ibid.: 10). 

Bununla birlikte bir düalizm de ortaya çıkmıştır. Şehirlerde endüstrileşmeyle başlayan 

kalkınma, kırsal alana da uzanacak ve onu da kalkındıracaktır:  

"...kabul ettiği, iki farklı ekonomik ve sosyal sistemdir, şehir-kır, kalkınmış-kalkınmamış. 

Bunlar yan yana modernleşme ve kalkınma süreçlerinde beraber bulunurlar. Bu birçok koloni 
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toplumunda sürmüş bir şeyi ifade eder. Ve kolonici bir bakış anlamına gelir... Koloni 

hükümetlerinde işçi göçü temel sosyal problem olarak görülür..." (Barnett, 1988: 56).  

Aslında şehirleşme ve endüstrileşme hareketleri kalkınmayı tanımlayan ayrılmaz 

parçalardır. Bununla birlikte sözkonusu hareketler, aynı devlet modelinde olduğu gibi çok 

yönlü boyutlar içermektedir. Bu bağlamda kent ve göç ilişkisinin çok boyutluluğuna bir örnek 

de hızlı nüfus artışına maruz kalan kentlerde asayiş sorununun yoğun bir biçimde öne çıkması 

veya çıkartılmasında yatmakta ve modern yönetişim olgusunun temellerini oluşturan 

tartışmalarda bu konu bize kendini göstermektedir. 

19. yy. sonlarında endüstrileşmeyi izleyen Fransa’daki kentsel krizlerde ve devrim 

sonrası yaşanan siyasal sarsıntılar içinde St. Simon’cu sosyal reformizmin etkileri oldukça 

fazla yaşanmıştır. Bu tartışmalardan hareketle Michel Foucault, hızlı kentleşme sonucu ortaya 

çıkan asayiş sorununun sosyolojinin merkezine oturduğunu vurgular. Hatta bu bağlamda 

Foucault sosyoloji biliminin bir ‘polis’ (kent) bilimi olarak inşa edildiğini söyler. 

Burada bahsedilen sadece kolluk gücü olarak ‘polis’ değil, yeni bir politik teknolojidir. 

18. yy. sonrası disiplin mekanizmasının devletleşmesi ve yaygınlaşması bağlamında 

dispanserler, mahallelerde açılan küçük hastaneler mahallelerdeki hastaları kabul eder, 

hastalıkları gözetim altında tutarken aynı zamanda haber toplamakta, halka tavsiyede 

bulunurken öte yandan devlete bölgenin sağlık durumu hakkında bilgi sunmaktadır. Hastalık 

kişiselleşiyorsa da aynı zamanda onunla ilişkili birçok hususun devletleştirildiğinin 

söylenmesi bir çelişki oluşturmamaktadır. Burada söz konusu olan liberal ideallerle beraber 

gelişecek devletçi yapının çözümlemesidir. Foucault’ya göre söz konusu olan, refah devletine 

giden yolda önemli bir yapıtaşı olan, Almanların 18. yüzyılda Polizeiwissenschaft dedikleri 

şeyin ta kendisidir. Öznelerine refah sağlamak amacıyla devletin gücünü artırması ve güç 

kazanmasına yönelik kuram ve çözümlemeler bütünü bu kavram çerçevesinde ele 

alınmaktadır (Foucault, 1997b: 70). Temel ilgi odağı, tüm bu yeni siyasal teknolojinin nesnesi 

nüfus olarak karşımızda durmaktadır. Nüfus, devletin gücü için mümkün olanın en büyüğü ve 

en aktifi olmalıdır. Amaç bu olunca sağlık, doğum ve nüfusu hastalıklardan koruyucu bir dizi 

işlemin yapılması önemli hale gelmektedir. Foucault, Almanya’da Polizeiwissenschaft’ın 

ortaya çıkışını, büyük merkezi bir devletin yokluğuna, ya da toprağın bölgesel kontrolündeki 

eksikliklere bağlamaktadır (Foucault, 1997b: 74). 

 Benzer bir bağlamda ortaya çıkan ve bio-politika ile ilgili olan diğer hususlar 

toplumsal tıp, kamu hijyeni ve Medizinische Polizei (tıp polisi) kavramları çerçevesinde de 

görülmektedir (Foucault, 1997a: 71). Bio-politikayla bağlantılı kavranması gereken yönetme 
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ve yönetsellik (governmentality)4 ile nüfus ve sağlık sorunları örtüşmekte ve devletin rasyonel 

teknik ya da araçlarının gelişimine olanak sağlamaktadır. Hastanede bireyselleşmiş bedeni 

gözetleyen yapı, nüfusun bütünsel sağlığına dönük pratikleri de inşa etmektedir. Yukarıda da 

belirttiğimiz gibi birçok sosyal bilim alanı kent ve göç konularıyla şu ya da bu biçimde 

ilgilenmektedir. Dolayısıyla göçün ve bu bağlamda göçe hazırlıksız yakalanan 

metropollerimizin durumunun daha geniş bir yönetişim sorunsalı içerisinde kavranması 

gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. 

Öte yandan, kentte cemaat ve kimlik arayışı tartışmaları günden güne hızını ve 

yoğunluğunu artırmaktadır. Modernleşme ile birlikte paralel giden kentleşme, sanayileşme ve 

göç süreçleri günümüzde modern devletin artık düzenleyemeyeceği ve kontrol edemeyeceği 

boyutlara ulaşmıştır. Michel Foucault’ın 16. yüzyıldan bu yana gelişmekte olan kentsel alanı 

ve artan nüfusu kontrol edebilmek için modern devletlerin geliştiregeldikleri yönetsellik 

mekanizmalarının artık yeterince işletilemediği bir süreçten geçilmektedir. Artan nüfusun ve 

azalan kaynakların neden olacağı belirsizlikten kurtulabilmek için kente yığılmak zorunda 

kalan kalabalıkların, grupların kendi çözüm yollarını üretmek durumunda kaldıkları 

gözlemlenmektedir. Grupların ve bireylerin son yıllarda kentsel alanda ortaya çıkan sorunları 

çözebilmek için geliştirdikleri en önemli taktiklerden biri cemaatleşme veya kabileleşme 

olarak nitelendirilebilir. Sözünü ettiğimiz bu kabileleştirme süreci Fransız düşünür Michel 

Maffesoli (1996) ve Alman sosyolog Zygmunt Bauman (2001)’ın zaman zaman dile 

getirdikleri ‘postmodern kabileler’ tanımlamasıyla paralellikler göstermektedir. Bilindiği 

üzere, günümüzün modern metropollerinde yaşayan insanlar belirsizlik, güvensizlik, 

yoksulluk, eşitsizlik, yalnızlık, iletişimsizlik, korku ve arzuların karşı konulmaz gücü 

karşısında çözümler üretmeye çalışmaktadırlar. Cemaatler, hemşehrilik örgütlenmeleri, 

tarikatlar, mahalli örgütlenmeler, futbol kulübü taraftarlığı, epistemik cemaatler veya benzeri 

oluşumlar, bireyin bu sorunların çözümü için bulduğu en kolay palyatif çözümlerdir. 

Günümüzün kentsel alanları, bu açıdan bakıldığında, bu tür heteronom kabile tarzı oluşumlara 

ve yaşam biçimlerine çok uygun bir zemin sunmaktadır.  

Yaderklik (heteronomy), bireyin kendini cemaatin güvenli kollarına bırakması ve bir 

anlamda özerkliğin son bulması anlamına gelmektedir. Modern bireyin kentsel alanda giderek 

artan bir şekilde yaşadığı işsizlik, yalnızlık, anomi ve belirsizlik hissi karşısında geliştirdiği 

                                                 
4 Yönetsellik  (governmentality) konusunda ayrıntılı bilgi  için bkz., Foucault  (2000). Michel Foucault, 
governmentality  kavramını,  siyasal  iktidarın,  iktidarını  sürdürebilmek  için  kullandığı  yöntemler 
bütünü olarak veya iktidar edebilme sanatı olarak tanımlar. 
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bir varolma stratejisi olan yaderklik bir yandan bireye bir çıkış yolu sağlar gibi 

görünmekteyken diğer yandan çok daha ciddi toplumsal sorunların hazırlayıcısı 

olabilmektedir. Buradaki en önemli sorun şudur: sınırları tözselleşen ve katılaşan bu tür 

cemaatlerin ya da kabilelerin kendi aralarında etkileşime girmeleri ve iletişim kurmaları 

neredeyse imkânsız hale gelmiştir. Modern kentsel alanlar adeta sayıları hızla artan ve 

birbirine dokunmayan bu türde binlerce kültürel adacıktan oluşmakta gibidir. Birbirlerine 

teğet geçen, kendi içine kapalı bu tür grupların, toplumsal problemlerin çözümünde temel 

teşkil eden siyasallığı bir araç olarak kullanmaları pek söz konusu olamaz. Siyasallığın 

özünde her şeye rağmen iletişim kurmak vardır. Habermas (1984)’ın ‘iletişimsel eylem’ 

dediği şey, toplumun bilinç altına itilmiş problemlerin çözümünde karşılıklı iletişimi olmazsa 

olmaz bir koşul olarak işaret eder. O halde günümüzün temel sorunlarından biri, toplumsal 

problemlerin çözümündeki en önemli araç olan demokratik siyasetin çoğu yerde kesintiye 

uğramış olmasıdır. 

1.1. Kentsel Nüfusun kontrolü ve Yönetimi5 
Bryan S. Turner’ın işaret ettiği sosyal düzen sorunsalıyla bağlantılı, sağlık ve beden 

çerçevesinde ilgilendiği düzlemin dört öğesi bulunmaktadır (Turner, 1996(1984): 108-113; 

Shiling, 1993:89). Bunlardan ilki nüfusun (zaman içinde) yeniden-üretimiyle ve ikincisi de 

nüfusun kontrolüyle ilişkilidir. Üçüncü husus düzenleme ve dördüncüsü de bedenlerin 

temsilidir. Her toplum varoluş koşullarının araçlarını üretmek zorundadır. Her ne kadar 

nüfusun yeniden üretiminin ve farklı üretim tarzlarının farklı nüfus siyasetlerine sahip 

oldukları Karl Max tarafından gözlemlenmişse de Turner’a göre bu olguya tam olarak açıklık 

kazandırılmamıştır. Marx ve konut ve aile üzerine çalışmaları düşünüldüğünde Engels için 

nüfus sorunu önemli bir olgudur. Kapitalizm Öncesi Üretim Biçimleri (1992) adlı 

çalışmalarında Marx ve Engels’in nüfus olgusuna dikkat çektikleri açıktır. 

Marx zorunlu göç ile bağlantılı bir toplumsal örgütlenmenin Antik Yunan ve Roma 

devletlerinin kaçınılmaz bir parçası olduğunu vurgular. Bu toplumlarda devletlerin 

devamlılığı için belli bir nüfus sınırının aşılmaması gerekmektedir. ‘Uygar kalabilmek için 

pek kalabalık olmamak gerekti’ sözüyle tam da bu konu vurgulanmaktadır (Marx ve Engels, 

1992:139). Nüfusun dengelenmesi için zorunlu göçün kullanıldığını vurgulayan Marx, 

kapitalist toplumda zorunlu göç olgusunun anlamını kaybettiğini vurgulamaktadır. Bunun 

temelinde üretim tarzıyla ve teknolojiyle bağlantılı güç eksikliğinin ortadan kalkması 

yatmaktadır. Batı toplumlarında nüfusun üretim üzerinde yük olmaktan çıkmasına ve göç 
                                                 
5 Bu bölümde tartışılan konuların bir bölümü hakkında ayrıntılı tartışma için bkz., Işık (2004). 
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sorununun kaybolmasına olanak sağlayan bir sürecin yaşanmasıyla bu sorunlar hızla tasfiye 

olmuştur. Benzer biçimde konut sorunu, Engels tarafından kapitalist üretim biçiminin ortaya 

çıkardığı ikincil bir sorun olarak değerlendirilmektedir; ayrıca konut sorunu kapitalizme özgü 

bir sorun da değildir. Engels 19.yy’ın konut darlığını, nüfusun hızla kentlere akmasıyla 

oluşan, işçilerin kötü konut koşullarında yaşamasıyla oluşan bir sorun olarak 

değerlendirmektedir. Bu dönemde küçük burjuvaların da konut sorununu yaşamış olduğuna 

işaret edilmektedir (Engels, 1992: 20). Turner, marksizmin, demografi sözkonusu olduğunda 

gelişkin bir kuram ortaya koyamamasından ve özellikle aile ve ataerkillik üzerine yeterli 

tartışmanın yapılabileceği tabanın sağlanmadığı iddiasından hareketle Malthus’a 

yönelmektedir. 

Malthus, işçi sınıfının en yoksul kesimlerinin sade bir biçimde geçinilebilecek düzeyin 

üstünde yaşam standartlarına ulaşma eğiliminin kaçınılmaz biçimde nüfusun artmasına neden 

olacağını vurgulamaktadır. Malthus, yemek ve cinsel tatmini doğanın değişmez kanunları 

olarak tanımlayıp, bunları insanı baskılayan evrensel değişkenler olarak değerlendirmektedir 

(Turner, 1996(1984):110). Yemek ve cinsel dürtü, ilki üretim ve ikincisi nüfusun yeniden 

üretimiyle bağlantılı olduğundan kaçınılmaz olarak birbirlerini sınırlamakta ve 

belirlemektedir. Türün devamı için cinsel arzuya sınırlama getirilmesi gerekmektedir. Bu 

amaçla koruyucu kontroller gerekir ki, bunlar ahlaksal olmayan nitelikler de taşıyabilirler. 

Sözkonusu olan akıl ve arzunun karşılaşmasıdır. Nüfusun azaltılması açlıkla, cinsel dürtülerin 

başka yollarla tatmini veya akıl kullanılmak suretiyle ahlaksal bir nüfus kontrolü 

sağlanmasıyla oluşturulabilecektir. Malthus tarafından, geç evliliğe bu noktada önemli rol 

atfedilmiştir. Norveç’te evliliğin iktisadi yapıya bağlı olarak kontrol edilmesi 

örneklenmektedir: Norveç’de, 1800’lerde, toprağı olmayan çiftçinin evlenememesi ve evlerde 

hizmetçi olarak çalışmaya zorlanması gibi yasal düzenlemelerle nüfusun kontrolüne dönük 

önlemler alınmıştır. Belli kurallar çerçevesinde ve aklın kullanılması sayesinde nüfus 

yönlendirilip, yönetilebilmektedir. 

Turner’ın, toplumsal düzen ve ekonomik anlamda Malthus’un fikirlerinin ulaştığı 

noktayı oldukça iyi bilmesine rağmen, tartışmasının içine alması ilginç görünmektedir. 

Toplumsal eşitsizliğin meşrulaştırılması bağlamında malthusçuluğun rolü ve kuramın 

ideolojik boyutu oldukça açıktır (Turner, 1986:85-86). Bunun ekonomik yansıması Adam 

Smith’in yaklaşımını çağrıştırıcı biçimde, asgari ücretin yaşamın en alt şartlarda üretilmesi ve 

ücretli işçinin yaşam biçiminin böylece en alt düzeyde kalmasının savunulmasıdır. Bu 

olmadığı durumda iktisadi yaşam ve toplum düzeni sarsıntıya uğrayacaktır. Malthusçuluğun 
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ya da daha geniş anlamda bu tür iktisadi ve sosyal kuramların Marx ve Engels tarafından 

benimsenmekten çok, ağır biçimde eleştirildiği de aynı derecede açıktır. Bunun dışında 

Turner’ın da vurguladığı gibi teknolojik gelişmeler düşünüldüğünde, nüfusun toprağa bağlı 

olarak sınırlı tutulması düşüncesinin geçerliliği de oldukça tartışmaya açıktır. Turner, 

malthusçu demografinin nüfusun düzenlemesini ahlaki boyuta yerleştirmesini oldukça 

önemsemektedir. 

Malthus’un kontrol noktaları işçinin cinselliğini belirler, akıl ve/veya ahlak 

çerçevesinde yeniden-üretimini düzenlerken toplumsal sınıflar ve yeniden-üretim ilişkisi 

çerçevesinde yeterince açıklama getiremediğinden, Turner, klasik sosyolojik yaklaşımlara 

tekrar yönelmektedir. Bu bağlamda nüfusun kontolü çerçevesinde Weber’e ve Marx’a tekrar 

yönelinmektedir. Her ne kadar Weber sürekli olarak çileci (asetik) kontroller ve kapitalizm 

ilişkisi üzerine naif bir bağlantı inşa etmekle eleştirilmişse de, Turner’a göre benzer bakış 

açıları marksistler tarafından da ortaya koyulmuştur. Paris Elyazmaları’nda insan üretiminin 

kamusal bir sefalet olarak oluştuğunu vurguladığı noktadan itibaren Turner, Marx’ın nüfus 

teorisi içindeki temel tezinin asetizm olduğunu iddia etmektedir. Turner’a göre benzer bir 

tartışma Gramsci tarafından da ortaya koyulmuştur: 

“Hapisaneden Notlar’da Amerika’daki Protestanlığın, işte yeni disiplin ve düzenleme 

standartlarını gerçekleştirmek suretiyle, taylorizm ve fordizm içinde modern yönetimsel 

tekniklerin oluşumunu kolaylaştırdığını ileri sürmüştür. Bu yeni yönetimsel metodlar, fabrika 

hayatının sürekli disiplini için işçiyi eğiterek, insanın ‘hayvansallığını’ bastırmıştır. 

Protestanlığın ilginç yönü, işçiler üzerinde uygulanan bir ideoloji olmaktan daha ziyade, öznel 

kontrol ve kendinden bir disiplini içermesidir” (Turner, 1996(1984):118) . 

1.2. Yönetsellik (governmentality) ve Kentleşme 

Nüfusun (zaman içinde) yeniden-üretimi ve kontrol düzeyi ile düzenlenmesi arasında 

doğrudan bir ilişki olduğu savından hareketle Turner, mekân içinde gerçekleşen bu 

düzenlemeyi uygarlık, civilité, ve kentsel mekânla bağdaştırmaktadır. Bu süreç Batı’da 

endüstri kentlerinin oluşumu ve toplumsal rollerin ve statünün dönüşümüyle alakalı bir çok 

farklılaşmayı içermektedir. Turner, Rousseau’dan hareketle kentsel alanda nüfus arttıkça 

sorunların da arttığını vurgular. Kentleşme, çatışmaları arttıracak, beraber yaşayan insanların 

sayısı arttıkça bencillik ve bireycilik de artacaktır (Turner, 1996(1984):118). ‘Büyük 

kentlerde, üzerinde düşünülecek boş zaman olmamasından dolayı her şeye görünüşüne 

bakarak karar verilmektedir’ diyen Rousseau’nun kentli insanı bencillikle kirlenmiştir. 

Turner’ın bu bağlamda ikinci durağı Claude Lévi-Strauss’tur. Buradaki çözümleme de 

Rousseau’yu hatırlatmaktadır. Yoğun bir nüfusun yaşadığı mekânda kamusal formaliteler 
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yoğunlaşmakta ve yanlış bir bencillik öne çıkmaktadır: ‘Kent toplumunun oluşumuyla özgür 

mekânın masumiyeti kaybolmaktadır” (Turner, 1996(1984):119).  

Batı uygarlığının farklı karakterini ortaya koymak için kentsel yapılanmanın özgün 

niteliğini vurgulamayanlar arasında Ferdnand Braudel’i de görmekteyiz. Braudel nüfusun 

ekonomiden daha hızlı büyümesinin olumsuz sonuçlanacağını vurgulamaktadır. Bu durum 

Avrupa’da 16.yy’da yaşandığı gibi 20.yy’da ‘kalkınmamış’ ülkelerde de yaşanmıştır. Nüfus 

artışının bu biçimde gelişmesi afetlerle sonuçlanmaktadır. Açlık ve salgın hastalıklar nüfus 

oranını düşürmekte ve nüfus tekrar artınca benzer bir süreç, biyolojik afet tekrarlanmaktadır. 

Braudel’e göre bu kısır döngüyü 18. ve 19.yy’larda kıran şey endüstrileşme olmuştur (Braudel 

1993(1963):19). Her toplumun/kültürün/uygarlığın ekonomik, teknolojik, biyolojik ve 

demografik durumlarla bağlantılı kavranmasına dikkat çeken Braudel endüstriyel kültürün 

kentsel mekânın dışına taşan özgün yönünü işaret etmektedir. Batı’nın ilerleyen dönemdeki en 

büyük başarısı kırsal alanı da kent kültürü ya da endüstri kültürüyle fethedişidir. Bu durum ne 

kentsel olarak hızlı gelişmiş İslam toplumlarında ne de Uzak Doğu toplumlarında yaşanmıştır 

(Braudel, 1993(1963): 18-23). Bu farklı bir düzenleme sistemini ortaya koymaktadır.  

Nüfusu kentsel mekânlarda düzenleyen yeni mekânizmaları modernlik kendi içinde 

üretmiştir. Kentsel bedenler siyasal olarak tehlike ihtiva etmektedir ve yeni disiplinci 

işlemlere gereksinim ortaya çıkmaktadır: ‘Kentsel nüfusun izleme ve yönlendirilmesi, 

düzenleme ve sınıflandırma yoluyla başarılmıştır. Bu, panoptik sistem içinde bedenlerin teftiş 

(policing) merkezi oluşturulması yoluyla mümkün hale gelmiştir’(Turner, 1996(1984): 120). 

Bu bağlamda Foucault’nun bio-politika, siyasal anatomi, gözetleme ve normalleştirme gibi 

kavramları, modern kurumların temsil ve bilginin düzlemlerindeki kesişmelerine işaret 

etmektedir. Eğitim, sağlık ve yasal kurumların mekânsal örgütlenmelerinde, mimarilerinde 

analitik bir düzenleme kaygısının  yattığına vurguda bulunan Foucault, Bentham’ın 

Panopticon’unu, gözetleyen, bireyselleştiren ve normalleştirmeyi amaçlayan iktidarın ‘harika 

makinesi’ olarak değerlendirir. Görülmeden gözetleyen, kaçamak iktidar makinası, kralın 

yerini almaktadır. Öyle ki, bu yapı sayesinde ‘mahkumu iyi davranmaya, deliyi sakin olmaya, 

işçiyi çalışmaya, okul çocuğunu özenli olmaya, hastayı tedaviye uymaya zorlamak için güç 

kullanmaya’ gerek kalmamaktadır (Foucault, 1992: 254). Bu mimari, yeni ‘siyasal anatomi’ 

ile bütünleşmekte ve onun, hükmetmekten disiplin etmeye doğru farklılaşan bir amacı 

olduğunu ortaya koymaktadır (Foucault, 1992:262).  

1.3. Göçün ve Göçmenlerin Algılanması Bağlamında Suç ve Çeşitlilik Yönetimi 
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Göçle ilgili tartışmanın uluslararası çerçevesinden hareketle günümüz 

Türkiye’sinin hızla göç almış kentlerine dönmemize yardımcı olacak bazı konulardan 

bahsetmek ve nasıl bir süreç ve siyasetler bütününün dolaşımda olduğunu algılamak 

faydalı olacaktır. Özellikle ABD’de kentlerde göçmenler, etnik ve farklı azınlıkların 

haklarıyla ilişkili yoğun bir tartışma alanı çeşitliliğin yönetimi ve çokkültürcülük 

bağlamında geçmişin “eritme potası” zihniyetinin sonrasında karşımıza çıkmaktadır. 

M. Laguerre (2000) ‘etnopolleri’ tartışırken kentsel ayrıştırma, konut ayrımcılığı, 

mekânsallaştırma, karantina altına alma,  azınlıklaştırma, minyatürleştirme, 

damgalama, ırksallaştırma, egzotikleştirme, diasporalaştırma, marjinalleştirme, 

dışlama ve benzeri mekânizmaların varlığından söz eder. Özellikle ABD’nin 

demografik olarak karmaşık metropollerinde, küreselleşme ve onun sonucu olan 

‘yersiz-yurtsuzlaşma’ ve ‘yeniden-yerleştirme’ bağlamında birbirleriyle çelişen 

birçok çokkültürcü deneyimin olduğu, Laguerre tarafından vurgulanır. Bunlardan 

bazıları şunlardır: 

a- Yerel yönetim çokkültürcülüğü: farklı etnik grupların kentsel alanda uyum 

içinde yaşamasını ortaya çıkarmak ister. Amaçlarda en önemlisi iyi 

vatandaşlar ve vatan severlik yaratmaktır ve göç alan ülkenin sevgisi için 

hareket eder.  

b- Endüstriyel çokkültürcülük: serbest piyasa ve para sevgisi için uyum yaratmak 

ister. 

c- Akademik çokkültürcülük: katılımcı demokrasi ve özgürlük sloganıyla ortaya 

çıkar. 

d- Dinsel çokkültürcülük: din adına ve tanrı sevgisi vurgulanır. 

e- Diasporik çokkültürcülük: ırkçılaşmış toplumsal hayat içinde eşitlik ve 

haklarda dengeye ulaşmayı amaçlayan madun göçmen grupları tarafından 

yaşanmak istenir. Burada bir yanda sosyal adalet arzusu, diğer yanda gerek 

gelinen gerekse de anayurt sevgisi öne çıkar. 

Aslında bu durum bize farklı aktörlerin bütünleşme süreci üzerinde yoğunlaştıklarını ve 

katkıda bulunmak isteklerini göstermektedir. ABD’de kentsel düzeyde ayrışma ve buradan 

kaynaklanan sosyal ve ekonomik eşitsizliğin etnik/‘ırksal’ kökenleri üzerine yapılan 

tartışmayı çözümlemek bu ülkede gelişmiş sosyolojinin tarihinin bir bölümünü yazmak 

demek olacağından bu konuyu daha detaylı açıklamak burada gerekli değildir. Ancak bir 

yandan eritme potası fikri, diğer yandan pozitif ayrımcılık deneyimi 20.yy.da ABD’de 
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azınlıklara yönelik politikaları oluştururken, eğitim sektöründe uygulanan çokkültürcü 

politikalar bu ülkenin ‘ırk’ rejimindeki en temel unsuru oluşturmuştur. Bu bağlamda 

ülkemizde tartışmaların olması bir yana, konuşulması dahi ulusal, toplumsal ve kültürel 

güvenliğimize karşı bir tehdit gibi algılanmaktadır.  

Oysa göçmenlerin bütünleşme sorunu, kentsel mekânla doğrudan ilişkili olup birçok 

kurum, kuruluş ve kentsel alanda aktif birçok oluşumun katılımını gerektiren bir niteliğe 

sahiptir. Günümüzde batı kentlerinde güvenlik meselesi entegrasyon meselesinin yanına 

yerleşmiş ve belki de öne geçmiş durumdadır. Başka ülkelerdeki birçok araştırma göçmenlere 

ve azınlıklara karşı nefretten kaynaklanan saldırılara da dikkat çekmektedir. İsveç gibi sosyal 

model ve liberal görüntüsüyle tanınan bir ülkede bile bu tarz göçmen ve azınlıklara karşı 

işlenen suç ve saldırıların varlığı dikkat çekicidir. Örneğin bu durumun yeni bir olgu 

olmadığını vurgulayan N. Bunar (2007: 178) “beyaz” sağcı grupların 1990’lı yıllardaki 

göçmen ve azınlıklara yönelik işlediği suçlara gönderme yapmakta, her ne kadar bu tür 

grupların sayısı azalsa da işlenen suçların 2001 yılında 4.000’e ulaştığına işaret etmektedir.  

Burada en önemli olan konu, bilinç düzeyinin hem göçmen hem de göç edilen yerdeki 

toplumda artırılması olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda 11 Eylül sonrası bir 

dönemde gelen sığınmacı ve mültecilere karşı ABD’nin Maine eyaletinin bir şehri olan 

Lewiston’da yerel yöneticilerin çatışmaların ortaya çıkması ihtimalini öngörerek bu 

çatışmaları nasıl boşa çıkardıklarına ve toleransın kentte hakim olmasında oynadıkları önemli 

liderlik rolüne dikkat çeken G. Rabrenovic (2007), göçmenlerin varlığının kendiliğinden 

çatışmayı tetiklemediğini söyler: “Irkçı şiddet, ırkçı vakalara tepki verilmediği durumda 

patlak vermektedir”. Burada medyanın rolü de önem kazanmakta ve konunun doğru ve 

tarafsız sunumu gerekmektedir. Örneğin, Mersin kentinde yapılan alan araştırması sırasında 

ortaya çıkan ilgi çekici hususlardan biri, zorunlu göç mağduru Kürt kökenli vatandaşların 

üzerinden kurulan yerel söylem, göçmenlerin yaşadıkları sosyal-ekonomik sorunlara 

odaklanırken, ulusal popüler basının Mersin’i patlayacak bir saatli bomba gibi sunarak 

sorunsalı daha ideolojik bir söylem içerisinde tutmasıdır. Mersin Ticaret Odası başkanı gibi 

birçoklarının vurguladığı gibi aslında bu sorun, kentte ikâmet eden  Kürt kökenli vatandaşlar 

ve diğerleri arasında yaşanan bir sorun değil, daha çok medyanın tırmandırdığı bir konudur.   

Süreç içinde tartışmaların olması en azından göçmen ve azınlıklar konusunun sağlıklı 

bir zeminde ele alınması yönünden önemlidir. Ancak 11 Eylül 2001 sonrasında, güvenlik 

meselesi ve suçun kentteki artışını birbirine bağlayan anlayış popülerlik kazanırken, 

uluslararası bağlamda ve özelde sığınmacılar, mülteciler ve zorunlu göç mağdurları ve 

genelde de göçmenlerin yaşamlarını zor bir hale getirmektedir. Sürecin kazanılmış hakların 
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bile kaybedilmesine doğru bir eğilimi beraberinde getirme olasılığı ortaya çıkmaktadır. 

Ülkemizde yaşanan süreç de benzer bir duruma işaret etmektedir. Benzer bir biçimde 

İstanbul’da ve Türkiye’nin başka kentlerinde yaşanan kapkaç ve adi suçlardan örgütlü suçlara 

birçok güvenlikle ilgili sorunun göçmenlerle ilişkilendirildiği gözlenmektedir. Oysa sosyal ve 

ekonomik düzenlemeler, eğitim ve iş olanaklarının artması göçmen nüfusun kapsamlı bir  

biçimde entegrasyonunun temel taşlarını oluşturmaktadır. Kentsel nüfusun hızlı artışı son 

nüfus sayımında da bize kendini göstermiş ve kentte yaşayan nüfus %70’in üzerine çıkmıştır: 

Şehir nüfusu (il ve ilçe merkezlerinde ikamet eden nüfus) 49,747,859, köy nüfusu (bucak ve 

köylerde ikamet eden nüfus) ise 20,838,397 kişi olarak saptanmıştır (TÜİK, 2007).  
 

 Toplam  Kent  Kır 

Yaş 

Grubu Toplam Erkek Kadın 
 

Toplam Erkek Kadın 
 

Toplam Erkek Kadın 

            

Toplam 70 586256 35 376 33 35 209 23  49 747 59 24 928 85 24 818 74  20 838 97 10 447 48 10 390 49 

            

0-4 5 793 906 2 978 972 2 814 934  4 000 576 2 057 752 1 942 824  1 793 330  921 220  872 110 

5-9 6 436 827 3 303 329 3 133 498  4 392 285 2 254 762 2 137 523  2 044 542 1 048 567  995 975 

10-14 6 411 658 3 288 472 3 123 186  4 370 199 2 243 595 2 126 604  2 041 459 1 044 877  996 582 

15-19 6 157 033 3 159 723 2 997 310  4 270 762 2 194 317 2 076 445  1 886 271  965 406  920 865 

20-24 6 240 573 3 181 804 3 058 769  4 570 985 2 339 220 2 231 765  1 669 588  842 584  827 004 

25-29 6 512 838 3 295 102 3 217 736  4 832 720 2 427 176 2 405 544  1 680 118  867 926  812 192 

30-34 5 727 699 2 885 151 2 842 548  4 274 753 2 148 544 2 126 209  1 452 946  736 607  716 339 

35-39 5 072 441 2 565 112 2 507 329  3 751 411 1 891 578 1 859 833  1 321 030  673 534  647 496 

40-44 4 725 800 2 379 314 2 346 486  3 449 529 1 731 749 1 717 780  1 276 271  647 565  628 706 

45-49 4 085 065 2 057 626 2 027 439  2 971 192 1 498 145 1 473 047  1 113 873  559 481  554 392 

50-54 3 565 669 1 781 029 1 784 640  2 533 921 1 274 289 1 259 632  1 031 748  506 740  525 008 

55-59 2 788 858 1 369 618 1 419 240  1 907 299  944 881  962 418   881 559  424 737  456 822 

60-64 2 067 714  981 178 1 086 536  1 348 996  643 532  705 464   718 718  337 646  381 072 

65-69 1 698 583  781 165  917 418  1 052 014  479 224  572 790   646 569  301 941  344 628 

70-74 1 373 077  629 241  743 836   828 888  367 773  461 115   544 189  261 468  282 721 

75-79 1 069 961  441 289  628 672   639 464  251 022  388 442   430 497  190 267  240 230 

80-84  578 879  212 383  366 496   362 036  125 510  236 526   216 843  86 873  129 970 

85-89  182 188  58 552  123 636   120 950  36 765  84 185   61 238  21 787  39 451 

90+  97 487  27 473  70 014   69 879  19 151  50 728   27 608  8 322  19 286 

Tablo 1: Kent ve Kır Nüfusunun yaş ve cinsiyete göre dağılımı( 31.12.2007, TÜİK) 

  

1.4. Bütünleşme ve Mekânsal Dışlanma İlişkisine Sosyolojik Bir Bakış 

Ekonomik ve sosyal olarak toplumsal yaşama giremeyen zorunlu göç mağdurları 

mekânsal dışlanmışlığı da yoğun bir biçimde yaşamakta ve bu konu niteliği yönünden 
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bütünleşme konusunun da temel değişkeni halini almaktadır. 1960’lardan günümüze özellikle 

ABD’de göçmenler ve azınlık gruplarının işsizliği ve kentsel mekân arasında ilişki kuran 

çalışmaların yoğun bir biçimde geliştiğini görmekteyiz. Bu yaklaşım ilerleyen dönemlerde 

Avrupa ve dünyanın başka ülkelerinin ulusal sosyolojilerinde de etkili olmuş ve işsizlik, 

mekânsal dışlanma ve göçmenlik/azınlık olma durumu arasındaki ilişkiler bu cepheden 

değerlendirilmek istenmiştir. Bu tartışmaların temel iddialarına bakmakta ve bunları kısaca 

ortaya koymakta fayda vardır. 

Burada temel iddia mekânsal ayrışma ve azınlıklarda işsizlik oranı arasında doğrudan 

bir ilişkinin olduğudur. Bu görüşü benimseyenler arasında yeralan J. F. Kain (1968), konuyu 

şu sözlerle aktarır: “Metropol konut pazarındaki ayrışma zaten işveren tarafından ayrımcılığa 

uğrayan ve düşük bir eğitim seviyesine sahip olmalarından zayıflamış olan siyahların istihdam 

fırsatlarını daha da azaltabilir”. Bu tarz bakış açısının ABD’de sosyal politikalara etkisi çok 

yoğun olmuştur. 1990’lı yıllarda Katherine M. O’ Regan and John M. Quigley (1998) konut 

ayrışması ve azınlıkların/göçmenlerin istihdamı konusunda şu sonuca ulaşırlar:  

1. Beyaz ve azınlık gençleri arasındaki istihdam oranında en büyük farklılığın 

kaynağında beyaz ve azınlıklar arasındaki ortalama insan sermayesi ve konut 

özelliklerindeki ayrılıklar yatmaktadır; 

2. Irka dayalı istihdam sonuçlarındaki farkların önemli bir bölümü metropol içi 

mekânsal öğelere bağlanabilir; ve  

3. Sosyal ulaşabilirliğin ve açıklığın işe ulaşmada fiziki olarak yakın olmaktan 

daha önemli olduğu söylenebilir.  

Benzer biçimde işsizlik, yoksulluk, sosyal yardım ve diğer mağduriyetle bağlantılı 

göstergelerin  metropollerde dengeli bir biçimde dağılmadığı ve kentin bazı bölümlerinde 

mekânsal olarak yoğunlaştığı da başka araştırmacılar tarafından ortaya konulmaktadır (Stoll et 

al., 2000). Benzeri şekilde alan araştırmalarının yapıldığı Mersin, İstanbul ve Diyarbakır 

kentlerinde zorunlu göçle gelen nüfusun yerleşim alanları, yaşadıkları mekânlar ve mahalleler  

kentsel ayrışmanın en keskin örneklerini Türkiye kentleri bağlamında açık biçimde 

göstermektedir. Özellikle kentsel yaşama çok hızlı ve hiç planlamadan katılan bu göçmenlerin 

arasındaki işsizliğin, niceliksel bir veri elimizde olmamakla birlikte, kentlerde yaşayan diğer 

dezavantajlı gruplara göre daha yüksek olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Gidilen her 

hanede ve her mahallede muhtarlar ve alandaki diğer çalışanlarla yapılan mülakatlar da bu 

gözlemimizi doğrular niteliktedir. Işık ve Pınarcıoğlu (2000) tarafından ortaya atılan 
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“nöbetleşe yoksulluk” kavramı nasıl olup da yoksulluğun daha sonra göç edenlere 

aktarıldığını vurgular. Açıktır ki, zorunlu göç mağdurları bu bağlamda nöbeti en son devralan 

kesimi temsil etmektedirler.  

İşsizlik ve mekânsal ayrışma bağlamında kentin kenarında yaşayan bu nüfusun yaşam 

alanlarının, sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik süreçler içindeki rollerinin kavranması 

sadece varolan koşulların çözümlenmesi için değil, aynı zamanda gelecekte kentlerde 

karşılaşılacak durumların ve dinamiklerin, sorunların ve çözümlerinin kavranması için de 

önemli bir konuma sahiptir. İş olanaklarının pazar koşulları dışında ailelerin sosyal statüsü, 

eğitim, mahalle çevresi gibi koşullar tarafından belirlendiği (örneğin bkz. K. M. Perreira et al., 

2007) ve aynı zamanda göçmenlerin genel olarak toplum tarafından nasıl algılandığının 

gelecekteki ekonomik entegrasyonda oynadığı rol düşünülürse, kapsamlı bir bütünleşmenin 

sosyal politikalarını hazırlamakta karşımızda duran engelleri ciddi bir biçimde değerlendirme 

zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.  

1.5. Potansiyel Suçlular: Göçmenler 

Genel olarak göçün başladığı yer ve gidilen noktadaki sosyal, kültürel, ekonomik ve 

siyasal koşulların nüfus hareketlerinde, ulusal ya da ulus-aşırı göç süreçlerinde incelenmesi 

gereken hususlar arasında ciddi bir öneme sahip olduğu açıktır. Göç gönüllü ya da zorunlu, 

ekonomik ya da siyasal nedenlerle ya da bunların karmaşık bir bileşkesi biçiminde de oluşsa, 

göç edenin durumunu etkileyen önemli konulara yenileri eklenmekte ve göçmenin ve 

göçmenlerin cemaat/grup kimliklerinin oluşumu süreci farklı dış dinamiklerin de etkisi altında 

dönüşüme uğramaktadır. Bunların arasında hareket edilen ve hedeflenen noktanın 

belirlenmesinde öne çıkan öğeler, aracılar ve aracı mekânizmalar, ulaşım ve iletişimin 

farklılaşan yapısını biçimlendiren teknolojik dönüşümleri küreselleşme çerçevesi içinde 

ortaya koyabiliriz. Bu dönüşümler arasında ortaya konulması gereken bir başka husus ise 

uluslararası hukuk ve uluslararası örgütlerin yerel süreçlere etkileri bağlamında karşımıza 

çıkmaktadır. Bu konu uluslararası siyasetle de bütünleşerek genelde göç, özeldeyse 

sığınmacılar ve zorunlu göçün ulusal ya da uluslararası mağdurlarıyla diğer aktörlerini de 

etkilemektedir. Aşağıda bu bağlamda öne çıkan bazı söylemsel ve pratik hususlar 

değerlendirilecektir. Bu çerçevede ön plana çıkan bir diğer önemli konu da zorunlu göç 

sürecinin nasıl çalışılması gerektiğidir. Bu nedenle, araştırmamızdan çıkan sonuçlar, göç 

sürecinin ele alınmasına dönük bilimsel yapı içinde konumlandırılmaya çalışılmaktadır. 

Birinci olarak ele alınması gereken husus göçün bir güvenlik sorunu, polisiye bir konu 

olarak algılanmasında yatmaktadır. Bu anlamda göçmen, pek çok düzlemde potansiyel bir 
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suçlu olarak değerlendirilmekte ve yaşanmakta olan toplumsal sorunların asıl sorumlusu 

olarak görülebilmektedir. Bu sadece ülke içinde yerinden edilme bağlamında değil aynı 

zamanda uluslararası göç bağlamında da sıkça karşılaşılan önyargılı bir değerlendirme olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bir dizi sosyal sorunun, göçün yol açtığı düşünülen güvensizlik 

ortamının gerek iç/dış göç ve gerekse zorunlu göç ile bağlantılı olduğuna inanılmaktadır. Bu 

noktada uluslararası göç ve ulusal nüfus hareketleri arasında bir benzerlikten de bahsederek, 

güvenlik ve göç konuları bağlamında oluşan söylemsel yapının sürekli olarak göçmenler 

aleyhine toplumda önyargıların yeniden üretiminde etkin bir biçimde rol aldığı söylenebilir. 

Gerek Mersin, Diyarbakır ve İstanbul’da yapılan görüşmelerde zorunlu göç 

mağdurlarının sıklıkla işaret ettiği gibi kendileri kentte artan kapkaç, soygun ve bir dizi asayiş 

sorunuyla bağlantılı olarak görülmekte ve popüler medyada da bu yönde resmedilmektedirler. 

Bu temsil biçimi, göçmenlerin maruz kaldıkları sorunların aşılmasına engel oluşturan bir 

söylemsel pratiğin kurumsallaşması anlamına da gelmekte ve göçmenlerin sorunlarının 

çözümünden çok onların sorunun kendisi gibi algılanmalarına neden olmaktadır. Açıkça 

görülmektedir ki, zorunlu göç bağlamında oluşan nüfus hareketi çok detaylı bir biçimde, 

birçok cepheden değerlendirilmesi gereken bir konudur. Türkiye’de bu bağlamda oluşan 

söylemsel yapıya koşut bir çerçevenin batı kentleri ve toplumlarında da oluştuğu açıktır.  

Aslında bu konu bizi, Foucault’un (2000) tehlikeli nüfusu ve mekânları nasıl 

algıladığımız ve nasıl bir yönetselliğin (governmentality) oluştuğuyla ilişkili tartışmasına 

götürmektedir. Örneğin Terrio (2004),  diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Fransa’da da 

özellikle göçmen gençlerin ve çocukların suçla doğrudan bağlantılı olarak algılandıklarını 

vurgularken, eğitim, sağlık ve çalışma olanakları gibi hizmet ve haklardan yararlanamayan 

göçmen kökenli çocukların nasıl suça itilmekte olduklarını ayrıntılarıyla ortaya koymaktadır. 

Çoğunluk Fransız söylemi, gazetecilikten sosyal bilimlere ‘ortaya çıkan yeni tehditkâr ve 

çözümü zor bir toplumsal sorun olan genç ve çocuk suçlarını, marjinalleştirilmiş göçmenler 

ve yabancı nüfusla’ ilişkilendirmektedir (Terrio 2004:8). Son dönemde ülkemizde yaşanan 

göçün ve özellikle de zorunlu göçün ve göçmenlerin popüler kültür tarafından benzer bir 

algılama tarzıyla değerlendirildiği açıktır. Fransa’da yaşayan Afrikalı göçmenlerin yaşadığı 

siteler ile zorunlu göçle gelen nüfusun yaşadığı gecekondular ve semtlerin algılanması da 

benzer bir çerçevede gelişmektedir.  

Bu çalışma Türkiye’de genel olarak 1980’ler sonrası göç olgusunu, özelde ise ülke 

içinde yerinden edilme meselesini ele almaktadır. Bu amaçla aşağıdaki ikinci bölümde 

Türkiye’de göç konusuna yeni yaklaşımlar, izleyen bölümde ülke içinde yerinden edilme 
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konusuna uluslararası kurumların bakışı irdelenecektir. Raporun dördüncü ana bölümü, 

Türkiye’de yerinden edilme olgusunu değerlendirecektir. Beşinci bölümde Türkiye’nin 

demografik yapısı ve iç göç süreçleri değerlendirildikten sonra altıncı bölümde Türkiye’de 

metropollerin dönüşen çehresi anlatılacaktır. Raporun yedinci bölümünde alan çalışmasının 

bulguları değerlendirilecektir. Sonuç bölümünde ise genel değerlendirmelere ve bazı önerilere 

yer verilecektir. 
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2. Türkiye Göç Araştırmalarında Alternatif Yaklaşımlar 

 

Özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında gerek ülke içinde gerekse uluslararası düzlemde 

gündeme gelen göç olgusunun aktörleri olan göçmenler, mülteciler, sığınmacılar ve onların 

çocukları küreselleşme süreçlerinden hem etkilendiler hem de bu süreçleri çok yakından 

etkilediler. 1960’lı ve 1970’li yıllarda Türkiye içinde yaşanan göçe ilişkin bilimsel 

çalışmaların yoğun olarak yapıldığına tanık olmaktayız.6 Bu çalışmaların ardından yoğunluk 

daha çok uluslararası göç çalışmalarına kaymıştır.7 II. Dünya Savaşı sonrasında yaşanan tüm 

göçler, genel hatlarıyla kırdan kente göç niteliğini taşırken, küresel kapitalizm ve 

endüstrileşme süreçlerinin bir fonksiyonu olarak ortaya çıkmışlardır. Türkiye’nin son yirmi 

yılına damgasını vuran ve bölgede yaşanan çatışmaların yarattığı ortam nedeniyle yaşanan iç 

göçü ve bu göç sürecinin neden olduğu toplumsal, siyasal ve kültürel sonuçları ayrıntılarıyla 

irdelemeyi amaçlayan bu çalışma disiplinlerarası bir niteliğe sahip olduğu gibi, uluslararası 

göç literatüründen de büyük ölçüde beslenmeyi amaçlamaktadır. Ulusal sınırları aşan küresel 

kapitalizm, sanayileşme ve sanayileşme-sonrası süreçleri, göç açısından bakıldığında ülke içi 

göçler ile uluslararası göçlerin benzer paradigmalarla tartışılması gerektiği yönünde birtakım 

işaretler sunmaktadır. Göçlerin hemen tamamı gerek ekonomik, siyasal, etnik, dinsel sebepler 

gerekse terör veya doğal afetlerden kaynaklansın, zorunlu nitelik taşımaktadır. Hemen bütün 

göçlerin özünde yoksulluk, yoksunluk ve sosyal-ekonomik-politik dışlanmışlık yatmaktadır.  

2.1. Uluslararası Göç Çalışmalarında Yeni Eğilimler 

Küresel kapitalizmin bir sonucu olarak ortaya çıkan bu kitlelerin oluşturdukları 

toplumsal, siyasal, etnik, kültürel ve dinsel kimliklerin tanımlanması amacıyla birbirinden 

farklı epistemolojik önermeler ileri sürüldü. Uluslararası göç çalışmalarında, bu grupları 

tanımlamak amacıyla ‘ulusaşırı alan’, ‘diasporik alan’ ve ‘devletaşırı alan’ gibi bazı farklı 

kavramlar türetildi. Alejandro Portes (1995) ve Linda Basch (1994) gibi sosyologlar, 

‘ulusaşırı alan’ kavramını tercih ederken James Clifford (1997), Steven Vertovec (1997) gibi 

antropologlar ise ‘diaspora’ kavramını kullanmayı tercih etmişlerdir. Bu tür kavramların 
                                                 
6 Türkiye’deki iç göç hakkındaki bu çalışmalardan bazıları şu şekilde sıralanabilir: Gedik (1966), Yasa 
(1966), Geray (1962), Hart, (1969), Karpat (1969, 1983), Kıray (192), Kıray ve Hinderick (1970), Sewell 
(1964), Şenyapılı  (1979), Tekeli  (1971, 1974, 1990), ve Tekeli ve Erder  (1978). Ayrıca, Türkiye’nin göç 
tarihindeki değişik kategorilerin ayrıntılı dökümü için bkz., Tekeli (2007). 

7 Türkiye’den yurtdışına göç konusunda erken dönemde yapılan bazı çalışmalar  için bkz., Abadan‐
Unat (1964, 1985),  Abadan‐Unat ve Kemiksiz (1986), Kağıtçıbaşı (1987) ve Vassaf (1982). 
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kullanımı, içinde bulunduğunuz sosyal bilim disiplininin temel aldığı analiz biriminin 

niteliğiyle yakından bağlantılıdır. Sosyolojinin analiz birimi öncelikli olarak toplum ise, 

‘ulusaşırı alan’ kavramının neden tercih edildiği daha kolay anlaşılabilir. Öte yandan, temel 

analiz birimi insan olan sosyal antropoloji veya kültürel antropoloji disiplini içinden 

değerlendirmeler yapılıyorsa, kültürel üretim, kimlik, anavatana dönme isteği, ‘gurbet’, ‘sıla’ 

gibi olguların altını çizen ‘diasporik alan’ kavramının kullanımı da meşru görülebilir. Eğer 

içinde bulunduğumuz disiplin sosyoloji veya antropoloji değil de siyaset bilimiyse, siyaset 

biliminin analiz birimi devlet ve ilgili siyasal kurumlar olduğundan Thomas Faist (2000) 

tarafından üretilen ‘devletaşırı alan’ kavramının kullanımı da söz konusu olabilir.  

Her ne kadar, farklı disiplinlerden hareketle farklı kavramsallaştırmalara gidilmişse de, 

modern zamanların uluslararası göçmenlerini ve onların çocuklarını tanımlamak için 

kullanılan bu üç kavramın önemli ortak yanları vardır. Kavramların her biri, göç edilen 

ülkede, anavatandan uzakta, diasporada yaşayan insanları, küresel kapitalizmin kurbanı olan 

pasif bireyler olarak değil, kendi kaderlerini tayin eden aktif özneler olarak değerlendirir. 

Buna göre, sözgelimi Almanya’da veya Fransa’da yaşayan Türkiye kökenli kitleler, ne Alman 

ve Türk kültürü arasında kalmış ‘dejenere’ olmuş insanlar ne de ‘otantik’ kültürlerine bağlı 

egzotik bireyler olarak algılanamazlar. Bu farklı epistemolojik kavramsallaştırmaların ortak 

bir şekilde altını çizdikleri asıl nokta, 'kimlik sorunu' diye tanımlanan konunun kültürel 

mirasla ilgili olmadığı, aksine siyaset ve toplumsal değişim ile doğrudan ilgili olduğudur. Her 

üç epistemolojik önerme, uluslararası göçle ortaya çıkan ulus-aşırı alanların kendilerine özgü 

dinamik alanlar olduğu savını ileri sürerler. Bu nedenle, bu alanda ortaya çıkan siyasal, 

toplumsal, etnik, kültürel ve dinsel kimlikler kendilerine özgü süreçlerin bir sonucu olarak 

ortaya çıkarlar. Öyleyse, bu alanı tam olarak anlayabilmek ve anlatabilmek için yeni bilimsel 

yatırımlara ve çalışmalara ihtiyaç vardır.  

Öte yandan, ulus-aşırı alan, diaspora ve devlet-aşırı alan gibi kavramların son yıllarda 

göç çalışmalarında yoğunluklu olarak kullanılmaya başlaması paradigmatik bir dönüşüme de 

işaret etmektedir hiç şüphesiz. Yirminci yüzyıl göç çalışmalarında kullanılan temel 

paradigmalar kısaca gözden geçirilecek olursa bu dönüşümün niteliği hakkında fikir sahibi 

olunabilir. Uluslararası göçte günümüze değin en çok kullanılan paradigma çekici ve itici 

faktörler (pull-push factors) paradigmasıdır. Bu paradigma, geride bırakılan anavatanın, 

göçmenlerin iktisadi, siyasal ve kültürel alanlardaki istek ve arzularına cevap vermekte 

yetersiz olduğunu, buna karşın, göç edilen ülkenin ise, bu alanlarda çekici bir nitelik 

sergilediğine işaret eder. Dolayısıyla, uluslararası göçün ardındaki temel neden geride 
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bırakılan ülkenin iticiliği ve göç edilen ülkenin çekiciliğinden kaynaklanan yapısal 

nedenlerdir. Bu yaklaşımın ardından, özellikle 1960’lı yıllardan itibaren yaygınlık kazanan bir 

diğer paradigma ise Markist kalkınma anlayışıdır. Kalkınma paradigması, uluslararası göçü 

kapitalist yayılmacılığın bir türevi olarak açıklama eğilimindedir. Buna göre, görece 

kalkınmamış ve/veya az kalkınmış bölgelerden kapitalist merkezlere doğru göçün yaşanması 

kaçınılmazdır. Bu durum, küresel kapitalizmin doğası gereğidir. Öte yandan son yıllarda 

yaygınlık kazanan diğer bir üçüncü yaklaşım ise, ulus-aşırı alan paradigmasıdır.8 Bu tür bir 

yaklaşım, kendinden önce gelen diğer iki yaklaşım gibi, göçmenlik durumunu değişmeyen bir 

statü olarak değerlendirmez ve göçmenlik halini tözselleştirmez. Böyle bir anlayış yerine, 

ulus-aşırı sosyal alanlar paradigması, göçle birlikte ortaya çıkan toplumsal, siyasal, ekonomik 

ve kültürel ilişkilerin söz konusu ülkelerin sınırları ötesinde/arasında ulus-aşırı bir dinamik 

alanın yaratıldığını iddia eder. Böyle bir yaklaşım, göçün sadece yapısal bir olgu değil, aynı 

zamanda yapı içerisinde yer alan bireylerin (göçmenlerin) kendi rasyonel tercihleriyle ve 

öznellikleriyle şekillenen bir olgu olduğunu bize hatırlatır. Buna göre göçmenler, indirgemeci 

bir yaklaşımla sömürgeciliğin, kapitalizmin ya da endüstrileşmenin edilgen kurbanları 

şeklinde değil, göç sürecinin karar alıcı, etken sosyal ajanları  olarak değerlendirilmelidirler.  

Ancak görünen o ki, ülke içinde zorunlu nedenlerle yerinden olan insanların ortaya 

çıkardıkları sosyal-kültürel ve siyasi kimlikleri diasporik oluşumlar şeklinde yorumlamak 

daha yerinde olacaktır. Uluslararası göç çalışmalarında kullanılan ‘ulus-aşırı alan’ veya 

‘devlet-aşırı’ alan kavramları, ülke içi göç deneyiminde teritoryal-siyasal sınırlar 

aşılmadığından mevzubahis olamaz. Ancak, diasporik alan kavramı, teritoryal ve siyasal 

coğrafyanın maddi sınırları (place) ötesinde üretilen bir alana (space) tekabül ettiğinden, bu 

kavram ülke içi zorunlu göç süreçlerinin açıklanması açısından da faydalı olacaktır. Yerinden-

yurdundan olan insanların içinde bulundukları kentsel alanın yeni koşullarının zorlaması 

nedeniyle kendi içine kapalı, geleneksel, ataerkil ve tözcül dayanışma ağları ürettiğini gerek 

uluslararası ve gerekse ülke içi göç deneyimlerinde görmek mümkündür.9 

Bu noktada yukarıda sıkça kullandığımız ‘alan’ kavramına ilişkin çok kısaca bir 

değerlendirme yapmakta fayda olduğunu düşünüyoruz. Kimilerince „üçüncü alan“ (Bhabha 

1990, 1994; Featherstone 1990), „rizomatik alan“ (Deleuze ve Guattari 1987) ve „diasporik 

alan“ (Brah 1996; Kaya 2000, 2001) şeklinde de nitelendirilen kültüraşırı (transcultural) 

alanlar, yerel kültürlerin sınırlarını aşan bir düzlemde ortaya çıkan ve süreklilik arz eden 

                                                 
8 Bu üç farklı paradigmanın ayrıntılı anlatımı için bkz., Castles and Miller (2003) ve Faist (2000). 
9 Uluslararası göç sürecinde inşa edilen diasporik alanlar için bkz., Kaya (2000). 
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toplumsal ağları ve ilişkilerin bütününü ifade eder. „Alan“ (space), ontolojik açıdan 

bakıldığında önceden verili ve değişmeyen sınırlara sahip bir anlatıyı ifade etmez. Bu 

bağlamda „alan“ ile „mekân“ kavramları arasında önemli bir farkın olduğuna işaret etmek 

gerekmektedir. „Alan“, hem maddi hem de söylemsel düzlemde ortaya çıkan davranış, eylem, 

tutum, sözler ile birlikte üzerinde yaşadığımız coğrafyayı ve mekânı içine alır. „Mekân“ ise 

sadece maddi olan coğrafyayı ve yeri ifade eder. Bir örnek vermek gerekirse, harita üzerinde 

gösterilen bir nokta „mekân“ı ifade eder. Ancak „alan“, söz konusu maddi mekânın ötesinde 

haritada görülmeyen özneler, aileler, kurumlar, işletmeler, ağlar, imajlar, figürler, diller, 

sesler, söylemler, sanatlar, ritüeller ve semboller arasındaki tüm gerçek ve sembolik nitelikte 

olabilecek sosyal, kültürel, iktisadi ve siyasal ilişkilerin bütününü kapsar. Diğer bir deyişle, 

„mekân“ ontolojik olarak önceden vardır, ancak „alan“ özneler tarafından inşa edilir ve zaman 

içerisinde değişime uğrar. Hiç şüphe yok ki, „alan“ kavramının bu denli karmaşık ve dinamik 

bir içerik kazanmasının en önemli nedenlerinden biri küreselleşme olgusudur. Daha da 

belirginleştirmek gerekirse, bugünkü şekliyle küreselleşme olgusunu var kılan hızlı iletişim ve 

ulaşım teknolojileri (Virilio 2000), „alanların“, yerel kültürel sınırlarını aşarak kültür-aşırı bir 

nitelik kazanmalarına olanak sağlamaktadır.  

2.2. Yeni Göçmen Ağlarının Ortaya Çıkışı 

İster ulusaşırı, ister diasporik veya isterseniz devletaşırı alanlar olarak 

adlandıracağımız söz konusu bu modern oluşumlar, küreselleşme sürecinin bir ürünü olup, 

küreselleşme araçlarıyla ifade edilirler. Türk TV kanallarının, gazetelerinin, video ve müzik 

kasetlerinin kolaylıkla erişilebildiği, İstanbul’a ucuz hafta sonu alış-veriş turlarının 

düzenlendiği ve Türkiye’nin pek çok noktasına sürekli ucuz charter uçuşlarının yapıldığı 

özellikle Batı Avrupa metropollerinde, yani başka bir bağlam ve oluşum içinde, Türkiye’yi 

sürekli olarak yaşamak ve yaşatmak mümkün. Bir başka deyişle, anavatandan uzakta 

anavatanın bir benzerini kendine özgü bir oluşum içinde sembolik olarak da olsa kurmak 

mümkün. Ancak bu yeni oluşum, anavatanın aynadaki yansıması gibi değildir. Söz konusu 

oluşum, anavatanın din ve etnisite gibi bazı kültürel özelliklerinin tözselleştirildiği, öte 

yandan dil, semboller, edebiyat ve müzik gibi diğer bazı yanlarının ise içinde yaşanılan 

çoğunluk kültürüne referansla kültürel bir tercüme sürecine tâbi olacak şekilde değiştirildiği 

bir oluşumdur.  

Bu açıdan bakıldığında Berlin-Kreuzberg’de yaşayan bir Türk göçmeninin çoğunluk 

toplumu ile etkileşimi sürecinde oluşturduğu etno-kültürel, siyasal ve dinsel kimlikler ile 
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İstanbul-Tarlabaşı’nda yaşayan Kürt kökenli bir zorunlu göç mağdurunun çoğunluk 

toplumuyla girdiği etkileşim sürecinde ortaya çıkardığı kimlikler arasında paralellikler vardır. 

Her iki örnekte de belirgin olan özellik, göçmenlerin ekonomik, siyasal, kültürel ve diğer 

toplumsal süreçlere katılımı konusunda yaşadıkları dışlanmışlık halidir. Egemen siyasal-

sosyal-kültürel-ekonomik ve hukuksal yapıların, göçmenleri bu tür süreçlere eklemlemek 

konusunda yeterince istekli ve hazırlıklı olmadıkları göz önünde bulundurulursa, kentsel alana 

dahil olan yeni grupların son 30 yıldır dünya genelinde yaşanmakta olan sanayisizleşme 

(deindustrialization) sürecinden olumsuz etkilendikleri görülecektir. 30 yıl öncesinde kentsel 

alanlar kendine doğru akan göçmen grupları ikame edebilirken, günümüzde bu pek mümkün 

olmamaktadır. Gerek Batılı kentlerde gerekse İstanbul gibi büyük kentlerimizde kent dışına 

ve hatta ülke dışına doğru kayan sanayi üretimi ardında kronik olarak işsizliği tecrübe eden ve 

bu nedenle de refah devleti sistemi içinde yer alamayan kitleleri bırakmaktadır.  

Diğer taraftan uluslararası göç çalışmalarında kullanılan yeni paradigmalar, 

göçmenlerin küreselleşmenin bu denli yoğun olarak yaşanmadığı dönemlere oranla 

günümüzde çok daha farklı nitelikler taşıdığını ve onların artık geleneksel ‘göçmen’ tanımına 

uymadıklarını göstermektedir. Almanya’ya giden ve kuşaklardır orada yaşayan ve diasporayı 

kendine yeni yurt edinen bu insanların vatan hasretiyle yanıp tutuşmadıklarını pek çok 

çalışma sergilemektedir (Vassaf, 1983; Abadan-Unat, 2002; Kaya, 2001). Bu tür çalışmalar 

artık göçmenleri, içinde bulundukları kentsel ve kamusal alanların dışında bırakılan edilgen 

varlıklar olarak değil, bu alanları değiştiren ve şekillendiren aktif özneler olarak değerlendirir. 

Bu nedenledir ki, İngilizce bir kavram olan ‘transmigrant’ (göçmenaşırı) kavramı üretilmiştir. 

Üretilen bu yeni kavram, küresel çağın göç deneyiminin, bir yerden kopup başka bir yere 

asimile olmak anlamına gelmediğini, geride bırakılan anavatanın hasretinin insanları yakıp 

kavurmadığını, geride bırakılan anavatanın düşsel bir cennet olarak tasarlanmadığını, tüm 

bunların tam da aksine göçmenaşırı bireylerin anavatan ile diaspora arasında bir yerde 

kendilerine iki yerden de beslenmek kaydıyla başka bir alan yarattıklarını, anavatanlarını 

sürekli bir şekilde reel (ucuz uçak seferleri vb. yollar) ve sembolik (internet, televizyon, 

radyo, video filmleri, sinema endüstrisi, müzik endüstrisi vb.) olarak ziyaret ettiklerini ve 

anavatanları ile yeni vatanları karşısında değişen aidiyet biçimleri geliştirdiklerini bizlere 

hatırlatır. Bu açılardan bakıldığında İstanbul, Diyarbakır ve Mersin gibi illerde yaşayan 

zorunlu göç mağdurlarının da benzeri süreçler içinde bulundukları gözlemlenmektedir. 

Ancak, bu göçmenlerin henüz içinde bulundukları kentsel alanlara eklemlenebilmeleri için 

gerekli olan siyasal ve yerel mekanizmaların üretilmediği ve dolayısıyla kentin eteklerinde 
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asılı kaldıkları gözden uzak tutulmamalıdır. İstanbul’un Tarlabaşı, Diyarbakır’ın Gürdoğan 

Mahallesi ve Fatih Mahallesi, Mersin’in Adana-Tarsus arasında sıkışmış Toroslar ve 

Selçuklar Mahalleleri gibi semtlerinde zorunlu göç mağdurları çanak antenlerden sürekli 

izledikleri Roj TV, angaje oldukları Kürt sorunu, konuştukları dil, sürdürdükleri kültürel 

ritüeller, sürekli olarak memleketlerinden kendilerine katılan veya ziyaret eden misafirleriyle 

birlikte İstanbul’a, Diyarbakır’a ve Mersin’e farklı bir kimlik kazandırırken, kamusal alanda 

karşılaştıkları öteki İstanbul, Diyarbakır ve Mersin’den etkilenmektedirler. 
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3. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu ve Diğer 
Kurumların Konuya Yaklaşımı 
 

Ülke içinde yerinden edilme, uluslararası kamuoyunun gündemine yakın bir tarihte 

girmiş bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Konunun uluslararası düzeyde sadece 10 yıllık bir 

geçmişi var. Soğuk Savaş döneminde dikkati pek fazla çekmeyen iç savaşlar ve bu savaşların 

sonuçlarının giderek daha görünür hale geldiği günümüzde ülke içinde yerinden edilme hem 

uluslararası hem de ulusal düzeylerde tartışılan konulardan biri. ‘Konu ilk kez 1990’larda 

Körfez Savaşı sonrası ve eski Yugoslavya ve Ruanda’daki savaşlar sırasında Batı ülkelerine 

kitlesel şekilde sığınan mültecilerin durumu ile dikkat çekti’ (TESEV, 2006: 14). Bu 

çatışmalardan kaçarak başka ülkelere sığınan mültecilerin durumu Soğuk Savaş döneminde 

bireysel nitelik taşıyan sığınmacılardan farklıdır ve birtakım sivil toplum örgütlerinin de 

çabasıyla yaşanan mağduriyetin giderek ulus devlet sınırları içinde kalıyor olduğu gerçeği de 

yine bu dönemde su yüzüne çıkmıştır.  

Son yirmi yılda ülke içinde göçe zorlanan insanların (ZGM)10 sayısında uluslararası 

mülteci sayısına oranla büyük bir artış yaşanmıştır.  21. yüzyılın başında bir ülkeden başka bir 

ülkeye göç etmek zorunda kalan mültecilerin sayısı yaklaşık 10 milyon civarındayken, 

bulundukları ülkede savaşlar nedeniyle yer değiştirmeye zorlanan ZGM’lerin sayısı ise 25 

milyonu bulmaktadır. Yaklaşık 40 ülkeye yayılmış ZGM’lerin 12–13 milyonu Afrika 

kıtasında, 5–6 milyonu Asya kıtasında, 3 milyonu Avrupa kıtasında ve 2–3 milyonu ise 

Amerika kıtasında bulunmaktadır.  Ayrıca 40 milyondan fazla bir insan kitlesinin de doğal 

afetler veya kalkınma projeleri nedeniyle yerinden yurdundan edildikleri tahmin edilmektedir 

(Norwegian Refugee Council, 2005; Weiss and Korn, 2006 ve Castles and Miller, 2003: 

Bölüm 6). 1982 yılında ilk ZGM verileri toplandığında her 10 mülteciye karşılık 1 ZGM 

düşmekteyken, bu oran günümüzde 1’e karşılık 2,5 olmuştur (Weiss and Korn, 2006). 

1990’larda ülke içinde yerinden edilme konusunun uluslararası düzeyde tanınan bir 

problem olması ve konuya dair çözüm arayışlarına girilmesinin sebebi, öncelikle ‘Avrupa 

kıtası ve bireysel odaklı olan uluslararası hukuk rejiminin, az gelişmiş ülkelerin ürettiği 

mülteci akışını karşılamada yetersiz kalması’ şeklinde yorumlanmaktadır (Bagshaw, 2005). 

İkinci Dünya Savaşı’nın Avrupa’da yol açtığı ‘mülteci sorunu’nu çözmek amacıyla tasarlanan 

                                                 
10  ZGM  kısaltması  “zorunlu  göç  mağduru”  anlamında  kullanılmış  ve  İngilizce’de  “internally 
displaced  people”  (ülke  içinde  yerinden  edilenler)  veya  IDP  olarak  bilinen  kavramın  yerine 
önerilmiştir. 



PROJE KODU          106K131 

 

 38

Mülteci Sözleşmesi, ‘ırkı, dini, tabiiyeti, belirli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi 

düşünceleri yüzünden zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için’ ülkelerinden 

kaçan bireylere koruma sağlıyordu (1952 Birleşmiş Milletler Mülteci Sözleşmesi, Madde 

1(A)(2)). 1980’lerde ortaya çıkan tablo ise, ırkı, dini, etnik kimliği vb. nedenlerle grup olarak 

hedef alınan ve/veya iç savaş ve çatışma ortamlarından veya doğal afetlerden kaçan kişilerden 

oluşan zorunlu göç kitleleriydi. Bu kitleler kısıtlı yetki ve kaynakları olan Birleşmiş Milletler 

Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin etkisizliği ve sınırlı sayıda ve seçilmiş nitelikte kişilere 

sığınma tanımak isteyen gelişmiş ülkelerin siyasi iradesizliği ile karşılaşmıştır. Bu durum 

zorunlu göç akımlarının kontrol altına alınması ve bu konuya odaklanılmasına yol açmıştır 

(Bagshaw, 2005). Dolayısıyla yerinden edilme sorununa çözüm bulma yolundaki çabalar, 

uluslararası kamuoyunun kitlesel mülteci akımlarını durdurma isteği ile bağlantılıdır (Cohen 

ve Deng, 1998).  

1992 yılında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Boutros Boutros-Ghali 

ZGM’ler konusundaki ilk ayrıntılı raporu Cenevre’deki BM İnsan Hakları Komisyonu’na 

sunmuştur. Komisyon kabul ettiği 1992/73 sayılı Önerge ile Birleşmiş Milletler Genel 

Sekreteri’nin zorunlu göç ile ilgili konularda ilgili devletlerin yetkilileriyle görüşmeler 

yapmak ve ayrıntılı bir rapor hazırlamak için bir temsilci görevlendirmesini karara 

bağlamıştır. Boutros-Ghali, bu kararın hemen ardından Sudanlı eski bir diplomat olan ve aynı 

zamanda Washington DC’de bulunan Brookings Enstitüsü’nde araştırmacı olarak çalışan 

Francis M. Deng’i Genel Sekreterin ZGM’ler konusundaki özel temsilcisi sıfatıyla göreve 

atamıştır. BM Insan Hakları Komisyonu (UNCHR - BMIHK) tarafından sıklıkla görev süresi 

uzatılan Deng, bu görevi 2004 yılına değin başarıyla ifa etmiştir. Daha sonra bu göreve 

İsviçreli bir hukukçu olan Walter Kälin atanmıştır. 2004 yılında ‘BM Genel Sekreteri’nin 

Yerinden Olmuş Kişilerin İnsan Hakları Özel Temsilcisi’ olarak adı değişen BM Genel 

Sekreteri’nin Ülke İçinde Yerinden Olmuş Kişiler Özel Temsilcisi’nin görev tanımı şu 

şekildedir: ‘Ülke sınırları içinde kalmış kişilere yardım ve bu kişilerin haklarının korunması 

için hükümetlerle ve ilgili taraflarla görüşmek ve bu konuda uluslararası yardım faaliyetlerini 

güçlendirmek’.  

Geçtiğimiz son yirmi yılda zorunlu göç mağduru insan sayısındaki büyük artışın hiç 

şüphesiz farklı nedenleri bulunmaktadır. Doğası hızla değişen savaşların sivilleri de hedef 

alması, etnik temizlik yönünde kabaran iştah ve kuraklık, sel, heyelan gibi doğal afetlerdeki 

artış gibi etkenler bu süreçte önemli faktörler olarak belirmektedir. İngilizcede kullanılan 

“internally displaced people” kavramının kısaltılmış hali olan “IDP” kısaltmasının günlük 
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dile yerleşmesinde sıkıntılar yaşanırken 2005 yılı Eylül ayında Amerika Birleşik 

Devletleri’nde yaşanan ve ülkenin güneyini etkisi altına alan Katrina Kasırgası, özellikle 

Amerikalı gazetecileri, zorunlu göç mağduru insanların daha anlaşılabilir bir şekilde günlük 

dilde tasvir edilmeleri için “displacees” (yerinden edilenler)’i önermeye zorladı. Bu 

zorunluluğun altında yatan bir diğer neden ise yerinden edilen Afrika-Amerikalıların 

“refugee” (mülteci) olarak adlandırılmaktan duydukları rahatsızlıktı (Weiss and Korn, 2006: 

15). Kendi ülkelerinde mülteci olarak anılmak, zaten bir ‘öteki’ olan bu grubun daha da 

‘ötekileştirilmesine’ neden olduğundan, yeni bir sözcüğe olan ihtiyacın nedenleri anlaşılabilir. 

BMİHK tarafından ZGM’ler konusundaki durumu takip etmek üzere atanan Francis 

M. Deng, görev süresi olan 1992 ila 2004 yılları arasında pek çok sayıda ülkeyi ziyaret etmiş, 

ZGM’ler, resmi yetkililer ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşmeler yapmıştır. 

Kendisine bu süreçte Norveç11 ve Avusturya hükümetleri BM Genel Kurulu’nda ve 

BMİHK’de destek olmuşlardır. Deng sırasıyla eski-Yugoslavya (12–22 Ekim 1992), Rusya 

Federasyonu (Kasım 1992), El Salvador (Kasım 1992), Sri Lanka (Kasım 1993), Kolombiya 

(Haziran 1994), Burundi (Ağustos-Eylül 1994), Ruanda (Aralık 1994), Peru (Ağustos 1995), 

Tacikistan (Haziran 1996), Mozambik (Kasım-Aralık 1996), Azerbaycan (Mayıs 1998), 

Kolombiya (Mayıs 1999), Burundi (Şubat 2000), Doğu Timor (Şubat 2000), Gürcistan (Mayıs 

2000), Ermenistan (Mayıs 2000), Angola (Kasım 2000), Sudan (Eylül 2002), Türkiye (Mayıs 

2002), Meksika (Ağustos 2002), Filipinler (Kasım 2002), Uganda (Ağustos 2003), Rusya 

Federasyonu (Eylül 2003) ve Sudan-Darfur (Temmuz 2004)’u ziyaret etmiştir. Deng’den 

sonra görevi devralan Walter Kälin ise sırasıyla Nepal (Nisan 2005), Bosna-Hersek (Haziran 

2005), Hırvatistan (Haziran 2005), Sırbistan ve Karadağ (Haziran 2005) ve Sudan (Ekim 

2005)’ı ziyaret etmiştir.12  

Deng ve Kälin bu ziyaretlerin ardından pek çok rapor hazırlayıp BMİHK’na 

sunmuşlardır. Deng ve Kälin’in sunduğu raporlar doğrultusunda BMİHK tarafından “Ülke 

İçinde Yerinden Olma Konusunda Yol Gösterici İlkeler” adı altında bir ilkeler manzumesi 

yayınlamıştır.13 Bu belgeye göre ülke içinde yerinden olmuş kişiler: ‘zorla ya da zorunda 

                                                 
11 Norveç Mülteciler Konseyi  tarafından  örgütlenen  Internal Displacement Monitoring  Centre  için 
bkz., http://www.internal‐displacement.org/ 
12 Deng ve Kälin  tarafından yapılan  tüm bu ziyaretlerin ayrıntılı dökümü  için bkz., Weiss and Korn 
(2006: 3., 4., 5., 6. ve 7. Bölümler). 
13  Türkçe  de  dahil  tüm  dillerde  bu  ilkeler  manzumesi  (Guiding  Principles)  için  bkz., 
http://www.brook.edu/fp/projects/idp/gp_page.htm.  Ayrıca,  aynı  metnin  Türkçesi  için  bkz.,  
http://www.brook.edu/fp/projects/idp/resources/GPTurkish.pdf.  İngilizce kaleme alınan  ilkeler 2005 
yılında  Brookings  Enstitüsü  işbirliğiyle  Birleşmiş  Milletler  Kalkınma  Programı  Türkiye  Ofisi 
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kalarak evlerinden veya sürekli yaşamakta oldukları yerlerden, özellikle silahlı çatışmaların, 

yaygın şiddet hareketlerinin, insan hakları ihlallerinin veya doğal ya da insan kaynaklı 

felaketlerin sonucunda veya bunların etkilerinden kaçınmak için, uluslararası düzeyde kabul 

görmüş hiçbir devlet sınırını geçmeksizin kaçan ya da bu yerleri terk eden kişiler ya da kişi 

gruplarıdır’ (BM, 2005a: 1).  Yol Gösterici İlkeler uluslararası insan hakları hukuku ve 

uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde bazı hallerde zorunlu yerinden olmanın kabul 

edilebilir olduğunu ancak keyfi yapılan yerinden etmenin hukuk dışı olduğunu belirtir. Yol 

gösterici 6’ıncı ilkenin 1’inci fıkrası, ‘her insan, keyfi olarak evinden veya düzenli olarak 

yaşamakta olduğu yerden çıkarılmaya karşı korunma hakkına sahiptir’ der. Bununla birlikte 

Yol Gösterici İlkeler ülke içinde yerinde edilmiş kişilere özel bir hukuki statü vermez. 

Yerinden edilmiş kişilerin durumu ülkenin diğer vatandaşlarının sahip olduğu hakların ihlal 

edilmesi, bunun bir mağduriyet yaratması ve hakların yeniden tesisi yoluyla bu mağduriyetin 

giderilmesinin gerekliliği şeklinde ele alınır.  

Bunun yanı sıra BM’ye göre ülke içinde yerinden edilme son kertede bir ulusal 

egemenlik sorunudur. Yol Gösterici İlkeler bu nedenle hukuki bir bağlayıcılığa sahip değildir 

ve İlkelerin gerekliliklerini yerine getirmek devletlerin kendi inisiyatiflerindedir. Yol 

Gösterici İlkelerin oluşma sürecinde bu husus ‘ülkeler üzerinde bağlayıcı ama içerikte sınırlı 

olan bir sözleşme yerine bağlayıcı olmayan ama kapsamlı bir ‘yumuşak hukuk’ belgesi’ 

olarak yer bulmuştur. Buna göre Yol Gösterici İlkeler devletlere dört ayrı aşamada görev ve 

sorumluluk yükler:  

1) göç ettirilmeye karşı koruma; 

2) göç ettirilme sırasında koruma; 

3) göç sonrası insani yardım; 

4) geri dönüş yeniden yerleştirme ve toplumsal entegrasyon.  

Devletler koşullar ne olursa olsun ayrımcılık yapmaksızın kişilere gerekli asgari sağlık 

malzemesi, yiyecek, konut, giyecek ve temiz içme suyu sağlamakla yükümlüdür. Sorunun 

kalıcı çözümü içinse iki farklı yol öngörülmüştür:  

a) mağdurların kendi evlerine geri dönmeleri;  

b) başka bir yere yerleşmeleri (BM, 1998: İlke 28). 
                                                                                                                                                         
tarafından  bir  kitapçığa  dönüştürülmüştür.  Bkz.,  Birleşmiş Milletler  Kalkınma  Programı  Türkiye 
Ofisi (2005). Ülke İçinde Yerinden Olma Konusunda Yol Gösterici İlkeler, Ankara: İmaj yayıncılık. 
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Bu noktada önemli olan, kararın yerinden edilmiş kişilere ait olması ve gönüllü 

verilmesidir. Ayrıca devlet, kişilerin geri dönüş veya yeniden yerleşmede uyum sürecine tam 

katılmasından, bu kişilerin mallarını geri almasından veya malların iadesi mümkün değilse 

kendilerine tazminat sağlanmasından, uluslararası kuruluşların kişilere yardım etmesine izin 

verilmesi ve kolaylaştırılmasından da sorumludur. Yol Gösterici İlkelerin içerdiği bu unsurlar 

yine de uygulamada ve tanımlamada sorunlar çıkmasına engel olmamaktadır. BM’nin ülke 

içinde yerinden olma konusundaki düşüncelerinin iki mimarından biri olan Walter Kälin, 

öncelikle ülke içinde yerinden edilmiş kişi teriminin bir tanımlama değil bir tasvir olduğunu 

özellikle vurgular (TESEV, 2006: 35). Ayrıca Walter Kälin, 4–5 Ekim 2004’te Viyana’da 

gerçekleşen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü’nün İnsan Boyutu Toplantısında 

(Supplementary Human Dimesion Meeting) konuya ilişkin yaptığı konuşmada, uygulamalarda 

hâlâ boşluklar olduğunu ve sorunun uluslararası ve ulusaşırı kuruluşlar, sivil toplum örgütleri 

ve hükümetlerce işbirliği halinde çözülebileceğini vurgular (OSCE Final Report, 2004: 40). 

Yine aynı konuşmada Kälin, ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin eğitim ve sağlık hizmetleri 

açısından yetersiz şartlar içinde yaşadıklarını, çoğunlukla etnik ayrımcılığa maruz 

kaldıklarını, bulundukları ülkelerdeki yasal ve bürokratik uygulamaların bu insanların temel 

ihtiyaçlarına cevap veremediğini, özellikle kadın ve çocukların, yaşlı ve hasta olan 

mağdurların sayısının oldukça fazla olduğunu da belirtir (OSCE Final Report, 2004: 41). 

Konuya ilişkin en somut adım olan BM’nin Yol Gösterici İlkeleri’ne dair yapılan eleştiriler 

ise bunlarla sınırlı değildir. 

Yol Gösterici İlkeler giderek artan bir normatif güce sahip olmakla beraber, halen 

sorunun bir iç egemenlik meselesi şeklinde tanımlanması devam etmektedir. Bunun yanısıra, 

yerinden olmuş kişilerin demokratik hakları, geri dönüş hakkının kullanılabilmesi için 

gereken koşullarının tanımlanması, yerinden edilme sırasında ya da yerinden edilme süreci 

öncesinde yaşanan çatışmalarda insan hakları ihlallerini gerçekleştirenlerin tespit edilmesi ve 

cezalandırılması gibi konularda tanımlanmış bir içeriğe sahip olmaması dikkat çeken noktadır. 

Ancak, yerinden edilme konusunda Yol Gösterici İlkeler yine de yerinden edilmiş kişilere 

azımsanmayacak kazançlar sağlamıştır. BM konuya ilişkin çözüm yolları yaratmada 

uluslararası işbirliğinin önemine vurgu yapar. Sivil toplum örgütleri ve uluslararası kuruluşlar 

arasındaki işbirliğinin, hükümetlerin konuya ilişkin tutumu üzerinde olumlu bir etki yapacağı 

belirtilir.  

Öte yandan BM raporlarında dile getirilen konulara göre dünya geneline yayılmış 

ZGM’lerin karşılaştıkları sorunlar ve yaşadıkları süreçler açısından pek çok benzerlik 
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içerdikleri saptanmıştır. Gerek kalkınma nedeniyle gerekse savaşlar nedeniyle yerinden olan 

insanların yaşadıkları süreçlerin, problemlerin büyük ölçüde benzer olduğu saptanmış, bir kez 

yerinden olan insanların daha sonraki süreçlerde sürekli yerinden olmaya eğilimli oldukları 

gözlenmiş, yerinden olan insanların kendi ülkelerinin siyasal seçkinleri tarafından daha çok 

etno-kültürel ve dinsel nedenlerle dışlandıkları belirlenmiştir (John et al., 2005). Bazı ülkeler 

BMİHK tarafından atanan temsilcilerin kendi topraklarında ZGM’ler konusunda inceleme 

yapmasına karşı pek olumlu yaklaşmamışlardır. Türkiye, Rusya ve Miyanmar bu ülkeler 

arasındadır. Türkiye, yaklaşık on yıl süren taleplerin ardından BMİHK yetkilisi Francis 

Deng’e inceleme yapma iznini 2002 yılında vermiştir. Aynı şekilde Rusya, BMİHK’nin 

Çeçenistan’da inceleme yapma taleplerine karşı çok uzun bir süre direnmiş, ancak 2003 

yılında izin vermiştir. Miyanmar hükümeti ise hâlâ bu direnişini sürdürmektedir. 

Konuyu gündemine taşıyan Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve 

İşbirliği Teşkilatı gibi pek çok uluslararası kuruluş da Yol Gösterici İlkeleri ülke içinde 

yerinden edilme konusunda yapacakları çalışmalar için referans metni olarak kabul eder. AB 

konuyu daha çok insan hakları açısından değerlendirirken,  Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 

Teşkilatı’nın (AGİT)  konuya ilişkin kendi bölgesinde bulunan 55 ülkeden 13’ünün yerinden 

edilme sorunu ile karşı karşıya olmasından kaynaklanan bir hassasiyet taşıdığı söylenebilir. 

Konu AGİT gündeminde ilk defa 1992’de Helsinki’de önemsenmesi gereken bir sorun olarak 

ele alınmıştır. Stockholm’de gerçekleşen 3’üncü Avrupa Birliği Güvenlik ve İşbirliği 

Konferansı (AGİK) Toplantısı’nda ise ülke içinde yerinden edilme giderek büyüyen ve acil 

tedbir gerektiren bir problem olarak isimlendirilmiştir (Radukov, 2004: 50). Bunları takiben 

2000 yılında Avusturya’da gerçekleşen buluşmada, AGİT bölgesindeki yerinden edilmiş 

kişilerle ilgili üye ülkelerden somut yorumlar alınmıştır. Şu an AGİT bölgesinde iç savaş ve 

sistemli insan hakları ihlalleri sonucu yaklaşık 3 milyon yerinden edilmiş kişinin olduğu 

tahmin edilmektedir. Bu durumun en yoğun yaşandığı ülkelerin başında ise Azerbaycan, 

Bosna Hersek, Kıbrıs, Gürcistan, Rusya Federasyonu, Sırbistan ve Türkiye gelmektedir 

(OSCE Final Report, 2004: 40). Bu bölgelerdeki en önemli problem ise, iki başlık altında 

toplanabilir:  

1) devam etmekte olan yerinden edilme durumunda kişilerin güvenliğine ve refahına 

dair sorunlar ve  

2) kişilerin gerçekten gönüllü, güvenli ve kalıcı çözümler bulması konusundaki 

sorunlar. 
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Ülke içinde yerinden edilme olgusu ile yüz yüze gelen bu ülkelerden örnekler aşağıda 

görülebilir. Bu örneklerden ilki Azerbaycan’dır ve diğer örneklerde rastlayacağımız gibi 

burada da sıradışı durumlar bu tarz göçün oluşmasında temel etmen olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  

3.1.Azerbaycan      

Azerbaycan dünya genelinde ülke içinde yerinden edilmenin en çok yaşandığı 

ülkelerden biri. ‘Ülkedeki yerinden edilmelerin pek çoğunun kaynağı etnik sebeplere ve 

askeri çatışmalara dayanıyor. Bununla beraber Azerbaycan’daki durum hükümet ve yerinden 

edilenler arasındaki dayanışma açısından önemli bir örnek teşkil ediyor. Hükümet konu ile 

ilgili sorumluluklarını tanıyor ve ülke içinde yerinden edilmişleri algılama şekli oldukça 

pozitif.’ (UN, 1999).     

Hükümet yetkililerince açıklanan rakama göre 1999 yılı sonunda Azerbaycan’da ülke 

içinde yerinden edilmiş kişi sayısı 570.000’e ulaştı. Bu kişilerden 160.000’i BM İnsan Hakları 

merkezi tarafından mali olarak desteklenmektedir. Yerinden edilmiş kişiler ülkenin pek çok 

farklı bölgesine yayılmış durumda. Başlangıç aşamasında ülkeye spontane bir şekilde ve 

genel olarak kent merkezlerine yerleşmiş olan yerinden edilmiş kişiler için 1993 yılında 

ülkenin güney bölgesinde ve merkezi yerlerde çadır kampları kuruldu. 1993 yılının sonunda, 

özellikle 1994 ve 1995’te artan bir şekilde yerinden edilmiş kişiler uluslararası kuruluşların da 

desteği ile prefabrik konutlara yerleşmeye başladılar. 1998 yılı itibariyle ülke içinde yerinden 

edilmiş kişilerin yarısından fazlası Bakü, Sumgait, Ganja ve Mingchevir gibi şehirlerin 

merkezinde yaşıyorlar. Imishli ve Beylagan gibi şehirlerde, yerinden edilmiş kişiler bu 

şehirlerin nüfusunun yarısını oluşturuyor. 

3.2.Gürcistan  

Gürcistan’da ülke içinde yerinden edilmiş kişi nüfusu 278.000 olarak tahmin ediliyor. 

Bunların 83.400’ü BM tarafından mali olarak desteklenmektedir. Ülke içinde yerinden 

edilmiş kişilerin %96’sını Abhazya’dan gelen Gürcüler oluşturuyor. Yine yerinden edilmiş 

kişilerin 14.000’i Güney Osetya’daki çatışmalardan kaçarak Gürcistan sınırlarına yerleşmiş. 

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı da bölgede yerinden edilmiş kişilerle ilgili 

çalışmalarını sürdürüyor.   

3.3.Tacikistan 
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‘Tacikistan’daki ülke içinde yerinden edilme durumunun en temel kaynağı 1992 

yılının ikinci yarısında ülkede çıkan ve 20.000 kişinin ölümüne ve 600.000 kişinin de 

yerinden edilmesine yol açan iç savaş olarak değerlendirilebilir’ (UN, 1996). SSCB’nin 

dağılmasının ardından Tacikistan’da da bir iktidar sorunu ortaya çıkmış ve etnik, dini ve 

politik farklılıklardan kaynaklanan çatışmalar meydana gelmişti. Ülkenin geleceğini 

şekillendirmek konusundaki farklı yaklaşımlar son noktada askeri yönetimle bastırıldı.  O 

dönem ülke içinde yerinden edilmiş nüfusun çok büyük bir kısmını ülkenin güney batısındaki 

siviller oluşturuyordu. 1993 yılında yerinden edilmiş bu popülasyonun %70 kadarı geriye 

döndü. Gelinen son noktada uluslararası kuruluşlarla işbirliği halinde olan ülkede hala sosyal 

bir tansiyonun varlığından bahsetmek mümkün.        

3.4. Bosna Hersek                       

Bosna Hersek’te özellikle 1992–1995 yılları arasında Boşnak-Hırvat çatışması 

nedeniyle ülkenin çok büyük bir kısmına yayılan bir ülke içinde yerinden edilme süreci 

yaşandı. 1993–1994 yılları arasında büyük bir nüfus hem ülke içinde yerinden edildi hem de 

ülke dışına çıkmak zorunda bırakıldı. ‘Ülkede yaşanan çatışmalar etnik temizlik olarak 

nitelendirilebilecek etnik homojenleştirme politikalarının sonucu olarak 1995 yılı itibariyle 

toplamda 2,2 milyon insanı etkilemişti. Ülke nüfusunun yarısı olan bu rakamın 1 milyonunu 

ülke içinde yerinden edilmişler, 1,2 milyonunu da başka ülkelere sığınmak zorunda kalan 

gruplar oluşturuyordu. 1996–1999 yılları arasında ise ikinci dalga olarak 80.000’ini Sırpların 

oluşturduğu toplam 200.000 insan daha Bosna Hersek ve Sırp Cumhuriyeti arasında yerinden 

edildi.’(UN, 2005). 

‘2003 sonu 2004 başı itibariyle ülkede bir geri dönüş süreci başladı. 2005’te açıklanan 

rakamlara göre şu an Bosna Hersek’te 185.000 ülke içinde yerinden edilmiş insan nüfusu var. 

Rakamın bu derece düşük olması ise entegrasyon politikalarının başarılı olmasına, yerinden 

olmuş kişilerin kendi durumlarına yabancılaşmasına bağlanıyor’ (UN, 2005). Walter Kälin 

Bosna Hersek’e özel bir önem veriyor. Ülkede özellikle insan hakları açısından verilen 

zararların tamiri için uluslararası kuruluşlar ve ulusal düzeydeki tüm kurum ve kuruluşları 

ülke içinde yerinden olmuş kişilerin durumlarına ilişkin hassasiyete ve somut adım atmaya 

davet ediyor.               

3.5. Ermenistan 
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Ermenistan’da ülke içinde yerinden edilme birden fazla nedene dayanıyor. Ülke içinde 

yerinden edilmenin kaynağı hem yaşanan iç çatışmalara hem de meydana gelen doğal afetlere 

dayanıyor. ‘2000 yılında açıklanan rakamlara göre ülkede 192.000 ülke içinde yerinden 

edilmiş kişi var. Bunların 72.000’ini Azerbaycan sınırında Dağlık Karabağ yüzünden yaşanan 

askeri operasyonlardan dolayı yerinden edilmiş olan kişiler oluşturuyor.’ (UN, 2000). 1994 

yılında ateşkes ilan edilmiş olsa da bölgede çatışmalar hala devam ediyor. Bunun yanısıra pek 

çok sayıda insan da doğal ve insan kaynaklı afetler yüzünden yerinden edilmiş durumda. 

‘Ermenistan’da ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin %60’ını kadın, çocuk ve yaşlılar 

oluşturuyor. Konuya dair en büyük sorunların başında ise, yaşanan mağduriyetin Ermenistan 

hükümetince oldukça tutucu şekilde algılanıyor olması geliyor. Hükümet IDP’leri ‘düşman’ 

olarak görüyor ve konuya bir etnik problem olarak yaklaşıyor. Ermenistan’daki ülke içinde 

yerinden edilme olaylarını diğer ülkelerden ayıran unsurlar ise IDP nüfusunun az ve 

merkezden çok ülkenin sınır şeridinde görülen bir vaka olması şeklinde tanımlanabilir.’(UN, 

2000). 

Yukarıdaki örneklere benzer biçimde Tablo 2’de görüleceği gibi genellikle ülke içinde 

yerinde edilme konusu ağırlıklı olarak kalkınmakta olan ve yakın tarihte ulusal ya da bölgesel 

çalkantıların yaşandığı coğrafya ve ülkelerde yoğun bir biçimde karşımıza çıkmaktadır. 

Ülkeler  İç  Göç  eden 
İnsan Sayısı 

Devlet Verileri  Birleşmiş Milletler Verileri  Diğer Veriler 

Afganistan  136,565    136,565 (UNHCR, Temmuz 2006)   

Cezayir  Belirlenmedi      1,000,000 (Avrupa Birliği, 2002) 
Angola  61,700    61,700 (UNTCU, Ara. 2005)   
Ermenistan  8,400      8,400 (NRC, 2005) 
Azerbaycan  578,545  – 

686,586 
686, 586 (Kasım 2006)  578,545 (UNHCR, 9 Haziran 2006)   

Bangladeş  500,000  500,000 (2000)     
Bosna Hersek  180,200  180,251 (31 Ağustos 2006)  180,251 (31 Ağustos 2006)   
Burundi  100,000    100,000 (OCHA, 30 Kasım 2006)   
Orta  Afrika 
Cumhuriyeti 

150,000    150,000 (UNHCR, Ekim 2006)   

Çad  90,000    90,000 (UNHCR, Kasım 2006)   
Kolombiya  1,852,530–

3,832,527 
1,852,530 (Ağustos 2006)    3,832,527  (CODHES,  Haziran 

2006) 
Kongo  7,800  7,800  7,800 (OCHA, Kasım 2004)   
Fil Dişi Sahili  750,000    750,000  (UN  CAP  Ara  Yıl  Raporu, 

Temmuz 2006) 
 

Hırvatistan  4,200–7,000  4,200 (Ağustos 2006)  4,200  (UNHCR, Ağustos 2006) 7,000 
(IDP  İnsan  Hakları  Araştırması, 
Aralık 2005) 

 

Kıbrıs  210,000    210,000 (Mayıs 2003, UN FICYP)   
Kongo 
Cumhuriyeti 

1,1 milyon    1,1 milyon (OCHA, 30 Kasım 2006)   

Eritra  40,000 – 45,000  Gash Barka ve Debub 8,900 
IDP (Mart 2006) 

40,000 – 45,000 (OCHA, Mayıs 2006)   

Etopya  100,000  – 
280,000 

  100,000  ‐  280,000  (OCHA  Etopya, 
Nisan 2006) 

 

Gürcistan  220,000‐240,000  241,000 (Kasım 2004)  221,597 (UNHCR, 2006)   
Guatemala  242,000    242,000 (UNFPA, Mayıs 1997)   
Gine  19,000  19,000 (Aralık 2005)     
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Hindistan  at least 600,000      En az 600,000 (IDMC, Mayıs 2005) 
Endonezya  200,000‐350,000      250,000‐300,000  (IDMC,  Temmuz 

2006) 
Irak  1,600,000  1,600,000 (Kasım 2006)  1,600,000 (UNCT, Kasım 2006)   

 
 

İsrail  150,000‐420,000      150,000  (Araştırmacı  Hillel 
Cohen,  Temmuz  2001);  420,000 
(BADIL, Mayıs 2006) 

Kenya  431,153    431,153 (UNOCHA, Mayıs 2006)   
Lübnan  216,000‐800,000  200,000  Temmuz  2006’dan 

beri;  16,750  Temmuz  2006 
‘dan önce 

200,000  Temmuz  2006’dan  beri 
(UNHCR, Kasım 2006) 

50,000  ‐  600,000  Temmuz  2006 
(USCR, 2004; USDOS, 2006) 

Liberya  13,000    13,000 (ICF, Temmuz 2006)   
Makedonya  726  726 (Mayıs 2006)     
Meksika  10,000‐12,000      10,000  (ICRC,  Haziran  2003); 

12,000  (Fray  Bartolomé  de  la 
Casas  İnsan  Hakları  Merkezi, 
Haziran 2003) 

Miyanmar 
(Burma) 

540,000      540,000  (Tayland  Burma  Sınır 
Konsorsiyumu Ekim 2005) 

Nepal  100,000‐200,000      100,000‐200,000  (IDMC,  Haziran 
2005) 

Nijerya  Belirlenmedi       
Pakistan  Belirlenmedi       
Filistin  24,547‐57,000    24,547 (OCHA, Ekim 2004)  57,000 (BADIL, Mayıs 2006) 
Peru  60,000      60,000 (ICRC, Haziran 2004) 
Filipinler  60,000    60,000 (UNDP, Ekim 2005)   
Rusya 
Federasyonu 

25,268 ‐ 190,000  82,200  (Federal  Hükümet, 
Şubat 2006) 

190,000 (BM, 7 Aralık 2006)  25,268 (DRC, 31 Ekim 2006) 

Ruvanda  Belirlenmedi       
Senegal  64,000      64,000 (IOM, Haziran 2003) 
Sırbistan  228,000    228,000 (UNHCR, Ağustos 2006   
Somali  400,000  ‐  400,000 (OCHA, Eylül 2006)   
Sri Lanka  500,000  312,700  (UNHCR/MNBD, 

31  Mayıs  2006)  ek  olarak 
201,835  yeni  göç  etmiş  7 
Nisan  ve  23  Ekim 
(UNHCR/MNBD,  23  Ekim 
2006)  ve  450,000  Tsunami 
IDPs  (UNHCR/MNBD,  31 
Aralık 2005)  

312,700  (UNHCR/MNBD,  31 Mayıs 
2006)  ek  olarak  835  7 Nisan  ve  23 
Ekim  arasında  yeni  göç  etmiş  201, 
(UNHCR/MNBD,  23 Ekim  2006)  ve 
450,000  Tsunami  IDPs 
(UNHCR/MNBD, 31 Aralık 2005)  

 

Sudan  5,355,000      5,355,000 (IDMC, Nisan 2006) 
Suriye  305,000  305,000 (Ağustos 2005)     
Timor‐Leste  150,000    150,000 (OCHA, 20 Temmuz 2006)   
Togo  1,500    1,500 (OCHA, Kasım 2006)   
Türkiye  953,000  ‐ 

1,200,000 
953,680  ‐  1,201,200 
(Hacettepe  Üniversitesi 
Aralık 2006) 

  1 milyon’un üzeri (STK’lar Aralık 
2005) 

Türkmenistan  Belirlenmedi       
Uganda  1,200,000‐

1,700,000 
  1,200,000‐1,700,000 (BM CAP, 2007 )   

Özbekistan  3,400      3,400 (IOM, Mayıs 2005) 
Zimbabwe  569,685    569,685 (UN, Temmuz 2005)   
Küresel 
Toplam:  

23,700,000      IDMC, Aralık 2005 

  

Tablo 2: Zorunlu Göç Mağduru İnsanların Ülkelere Göre Dağılımı  
(Kaynak: Norvegian Refugee Council, 2007) 
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4. Türkiye’de Zorunlu Göç Tartışmaları: TESEV ve HÜNEE 
Araştırmaları 

 

Bu konuda bugüne değin iki temel eserden bahsetmek yerinde olacaktır: 1) TESEV’in 

Zorunlu Göç ile Yüzleşmek (2006) adlı çalışması ve 2) Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etüdleri 

Enstitüsü tarafından hazırlanan Türkiye Göç ve Yerinden Olmuş Nüfus Araştırması (2006). 

Her iki çalışmayı genel hatlarıyla aktarmakta fayda vardır. TESEV’in Demokratikleşme 

Programı dâhilinde, Zorunlu Göç ile Yüzleşmek: Türkiye’de Yerinden Edilme Sonrası 

Vatandaşlığın İnşası adıyla kitap haline getirilen çalışması, farklı disiplinlerden gelen beş 

araştırmacının ağırlıklı olarak alan araştırmasına dayanan makalelerinden oluşmaktadır. 

Makaleler, Dilek Kurban, Deniz Yükseker, Ayşe Betül Çelik, Turgay Ünalan ve A. Tamer 

Akel tarafından kaleme alınmıştır ve yerinden edilen insanların ya da diğer bir deyişle zorunlu 

göç mağdurlarının sorunlarını tespit etmek, sorunun çözümüne yönelik önerilerde bulunmak, 

mağdurların durumları hakkında genel kamuoyunu haberdar etmek gibi amaçlar taşır. 

Bu kitap Diyarbakır, Batman, Hakkâri, İstanbul ve Ankara gibi kentlerde yapılmış 

olan alan araştırmalarının verilerine dayanmaktadır. Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu Bölgeleri’nde, 1984–1999 yılları arasında (PKK’nın ilk silahlı çatışmaya başladığı 

ve PKK lideri Abdullah Öcalan’ın yakalanıp Türkiye’ye getirildiği zaman dilimini kapsar) 

çıkan çatışmalardan dolayı, ağırlıklı olarak da devletin güvenliği sağlamak gerekçesiyle aldığı 

önlemler sonucunda, yüz binlerce insan kendi istemleri dışında herhangi bir hazırlık 

yapmalarına zaman ve olanak tanınmadan, yakındaki il merkezlerine, ülkenin batı 

bölgelerindeki kent merkezlerine ve ülke dışına göç ettiler. İnsan hakları kuruluşları ile bazı 

sivil toplum kuruluşları, binlerce kırsal yerleşim alanının boşaltıldığını ve yüz binlerce insanın 

yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda bırakıldığını 1990’ların sonlarında hazırladıkları çeşitli 

raporlarla kamuoyuna duyurmaya çalıştılar. Ancak zorunlu göçün kendisi ve nedenleri, 

Türkiye kamuoyunda o dönemde yeterince tartışılmadı. Gerçek şu ki, devlet kurum ve 

kuruluşları konuya ilişkin sadece güvenliğin tehdit edilmesi bağlamında yaklaştığından, 

devletin resmiyetinin dışında kalan kurum ve kişiler de zorunlu göç ile ilgili çalışma ve bilgi 

alma konusunda gerekli hassasiyeti gösteremediler. 

Çalışmanın varsayımlarından birine göre, konunun resmi makamlarca ele alınma şekli, 

göç mağdurlarının sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalarda bulunan sivil kurum ve 

kuruluşları teröre destek vermek konusunda zan altında bırakıyordu. Devlet, zorunlu göç 
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mağdurları karşısında pozisyon alarak, devlet-yurttaş ilişkisinden ziyade, devlet-düşman 

ilişkisi bağlamında kendini konumlandırıyordu. 1990’ların bitiminde, yurtiçinde Türkiye 

Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve bir dizi sivil toplum kuruluşu (STK), yurtdışında ise bazı 

uluslararası insan hakları kuruluşları ile Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Konseyi ve Avrupa 

Birliği (AB) konuya dikkat çekmeye ve oldukça önemli raporlar yayımlamaya başlamışlardır. 

Ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), köyleri boşaltıldığı için veya boşaltılan 

köylerine geri dönemedikleri için başvuru yapan bazı kişi ve ailelerin davalarını kabul etmiş 

ve Türkiye’yi bu kişi ve ailelere tazminat ödemeye mahkûm eden kararlar almıştır. 

Bu kitap, “bu konuda yazılan belli başlı çalışmaları bir araya getiren, Türkiye’deki 

zorunlu göç meselesini küresel boyuttaki ‘ülke içinde yerinden olma’ sorunu içinde tahlil 

eden, zorunlu göç mağdurlarının sorunlarını hukuki, siyasal, sosyo-ekonomik, demografik ve 

ruhsal açılardan değerlendirmeye çalışan ve bu analizler ışığında sorunun çözümü için 

politika önerileri ortaya koyan bütünlüklü bir çalışma bulunmadığı” (TESEV, 2006: 13) 

noktasından hareketle bu boşluğun doldurulması yönünde temel kaynak olmaya 

çalışmaktadır. Sorun alanlarını belirleyerek, genelde zorunlu göç konusunda, özelde ise bölge 

çalışması konusunda araştırma yapacaklar için bir referans noktası oluşturmayı 

hedeflemektedir.  

Kitapta dile getirilen diğer bir iddia ise, zorunlu göç ile ilgili kavram kargaşasına 

getirmeyi planladığı açıklıktır. “Zorunlu göç” teriminin Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

bölgelerinde meydana gelen göç olayını tek başına açıklamadığı iddiasında bulunarak, bu 

alanda çalışma yapacak kişilere “Yerinden Edilme/Olma” terimini önermektedirler. Fakat 

zorunlu göç teriminin kullanımının tamamen terk edilmesi gerektiği gibi bir iddiada 

bulunmuyorlar. Bu iki terimi kimi zaman birbirinin yerine eş anlamlı olarak, kimi zaman da 

duruma göre birinin diğerine tercih edilerek kullanılmasını önermektedirler. Yazarlar, böyle 

bir noktayı neden önemli bulduklarını şu şekilde ifade etmektedirler: “Türkiye’de ülke içinde 

yerinden edilme kavramı son birkaç yıldır kullanılıyor. 1990’larda Doğu ve Güneydoğu’da 

yaşanan istemsiz göç hakkında yapılan çeşitli araştırmalarda, ‘zorunlu göç’ terimi 

kullanılıyordu. Bu kitapta biz de, “ülke içinde yerinden edilme” ve “zorunlu göç” terimlerini 

eşanlamlı ve dönüşümlü olarak kullanacağız. Ancak aslında zorunlu göç, evlerinden istemleri 

dışında ayrılmak zorunda kalan herkesi kapsaması nedeniyle, göç sonrasında gerek 

bulundukları ülke içinde kalan kişileri gerekse başka bir ülkeye sığınan mültecileri içeren 

daha geniş bir kapsamdır” (Ibid.: 13). 

Bütün bu gelişmelerin gösterdiği gibi, yerinden olma/edilme ya da diğer bir deyişle 

zorunlu göç sorunsalı resmi kurumlar tarafından algılandığı gibi sadece bir iç sorun, bir iç 
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güvenlik meselesi veya bir ulusal sorun olmaktan ziyade, uluslararası bir sorun haline gelme 

eğilimindedir. Çalışmanın önemle vurguladığı bir nokta, sorunsalın Türkiye’de siyasal olarak 

nasıl tanındığına ilişkin bizlere önemli ipuçları vermektedir. Yerinden edilme sorunu, 1999 

sonrasında hem çatışmaların azalması hem de Türkiye’nin AB adaylığının kabulünden sonra 

yeni bir döneme girdi. Bu dönemdeki en önemli gelişme, hükümetin BM’nin bu konudaki 

uzmanlığını ve yardımlarını kabul etmeye başlamasıdır. Bu gelişmenin dönüm noktasını ise, 

hükümetin 2002’de BM Özel Temsilcisi Francis Deng’i yerinden edilme sorunu hakkında 

birlikte çalışmak amacıyla Türkiye’ye davet etmesidir. Deng’in ziyareti sonrasında hazırladığı 

rapor (Deng, 2002), bu sorunun varlığının Hükümet tarafından kabul edilmesinin de bir 

göstergesidir (Ibid.: 17). Çalışma aynı şekilde, zorunlu göç bağlamında mağdurların Avrupa 

İnsan Hakları Mahkemesi’ne yapmış oldukları başvuruların ve almaya hak kazandıkları 

tazminatların da altını çizmektedir. 

Ülke içinde yerinden olma/edilme veya zorunlu göç sorunsalının çeşitli boyutlarının 

olduğunu vurgulayan kitaptaki makaleler, ülke içerisinde yerinden edilme/olma ve zorunlu 

göç kavramlarının ve bu sorunun boyutlarının çeşitli disiplinler içinde nasıl ele alındığının ve 

soruna yönelik nasıl cevaplar bulunduğunun izini sürmektedirler. Bu makalelerin her biri 

kendi ilgi ve uzmanlık alanlarından hareketle, yerinden olma/edilme kavramlarına nüfus 

bilim, sosyoloji, toplum, sağlık-psikiyatri, hukuk, uyuşmazlık çözümü-siyaset bilimi 

disiplinlerinin yaklaşımlarını referans alarak ve bu disiplinlerin ürettiği kavramsal ve teorik 

çerçeveden Türkiye’deki yerinden olma/edilme sorununa nasıl bakılabileceğini ele 

almaktadır.  

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etüdleri Enstitüsü’nün çalışmasında da yer alan Turgay 

Ünalan, TESEV yayınındaki makalesinde, yerinden olma/edilme kavramlarının uluslararası 

tanım farklılıklarını ele almaktadır. Özellikle de bu kavramların neleri kapsadıkları ve neleri 

dışarıda bıraktıklarına açıklık getirmeyi amaçlamaktadır. Tanımlanmasında sıkıntılı yaşanan 

sosyal olguların uluslararası kamuoyu tarafından göz ardı edilme riski olduğunun altını 

çizmektedir. Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde yerinden edilen kişi ve ailelerin 

durumu ülke sınırları içerisinde belli bir tanım ve kavramsallaştırmadan yoksun 

bırakıldığından, sorunun çözümüne yönelik acil adımların da atılamadığını belirten Ünalan, 

uluslararası toplumun daha çok ulus-devlet sınırlarını tehdit eden mülteciler konusuyla 

ilgilendiğini, ancak mültecilere oranla çok daha fazla sayıda olan ülke içinde zorunlu göçe 

maruz kalanların sorunlarının yeterince mercek altına alınmadığına değinmektedir:  
“Uluslararası kamuoyu daha fazla, mülteci (evlerinden ayrılmak zorunda kaldıktan sonra 

uluslararası sınırları geçmiş olan kişiler) konularına odaklanmış durumdadır. Ülkeleri içinde 
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yerinden olmuş kişiler, sayıları mültecilerinkinin iki katı olmasına karşılık, daha kötü durumda 

olup daha az ilgi görmektedirler” (Ibid.: 26). 

 

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu’nun 1998 yılında yaptığı tanıma göre, 

ülke içinde yerinden olmuş kişiler, “zorla ya da zorunda kalarak evlerinden veya sürekli 

yaşamakta oldukları yerlerden, özellikle silahlı çatışmaların, yaygın şiddet hareketlerinin, 

insan hakları ihlallerinin veya doğal ya da insan kaynaklı felaketlerin sonucunda veya 

bunların etkilerinden kaçınmak için, uluslararası düzeyde kabul görmüş hiçbir devlet sınırını 

geçmeksizin kaçan ya da bu yerleri terk eden kişiler ya da kişi gruplarıdır” (Ibid.: 26). Bu 

tanımın en önemli iki noktası der Ünalan, “zorlamanın olması ve ülke sınırları içinde 

kalınması”dır. Sadece kendi ülkesi içinde kaçmaya zorlananlar yerinden olmuş olarak kabul 

edilmektedir. Ekonomik göçmenler ya da gönüllü olarak göç edenler bu kategoriye dâhil 

edilmemektedir. Ancak tanım, su baskınları ve depremler nedeniyle, açlık ve nükleer santral 

patlaması ve geniş ölçekli kalkınma projeleri gibi nedenlerle yerinden olanları da 

kapsamaktadır. Dolayısıyla, yerinden olma tanımı içerisinde yerinden edilmiş kişiler bir alt-

kategoriyi (internally displaced person) oluşturmaktadırlar” (Ibid.: 26). Bugün dünyada, son 

15 yıl içerisinde meydana gelen silahlı çatışma ve doğal afetlerden dolayı yaklaşık olarak 20 

ile 25 milyon insanın yerinden edilmiş olduğu tahmin edilmektedir. 

Deniz Yükseker ise çatışmalardan dolayı ülke içerisinde yerinden edilme olgusuna 

yönelik çeşitli ülkelerde uygulanan politikaları incelemektedir. Bu ülkelerde uygulanan 

politikalardan hareketle Türkiye’deki uygulamaların ne olması gerektiği ve geri dönüşlerin 

nasıl gerçekleşebileceğini izah etmeye çalışmaktadır. Yükseker,  özellikle dikkatlerimizi 

“yerinden edilmiş kişilere” çevirerek, bu kavramsal tanımlamanın “mülteci” kavramından 

farkı üzerine odaklamaya çalışır. Zulümden veya zulüm tehdidinden kaçarak uluslararası bir 

sınırı geçen, böylece uluslararası korumaya tabi tutulanlar mülteci tanımında kendilerine yer 

bulurlarken, yerinden edilme veya yerinden olma durumundaki kişiler, sonuç itibarıyla 

Türkiye örneğinde olduğu gibi, ulusal sınır içerisinde kalan, tehdit ve zulüm görme riski 

bulunan ve ulusal sınırlar içerisinde bulunduğu için de ulusal hukuk yaptırımlarına tabi 

tutulan kişilerdir. Zaten bu durumu fark eden uluslararası hukuk mercileri, bu konuyla ilgili 

özel temsilci atayarak ulusal egemenlik alanına girmiştir. Dolayısıyla, artık ulusal 

egemenliğin kendi içinde marjinal ve yerel kalma gibi bir pozisyonu kalmamıştır. Fakat 

Yükseker, yine de uluslararası hukuk uygulamalarının tek tip oluşunun özellikle Türkiye’nin 

Doğu ve Güneydoğu uygulamalarını göz önünde bulundurduğumuzda şöyle bir tehlikesinin 

olduğuna dikkatimizi çekmektedir. Bu alandaki uluslararası hukuksal çerçeve, yerinden 
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edilme sonrası uygulamalar ve uluslararası politikaları, geri dönüş, yeniden yapılanma, 

yeniden entegrasyon ve rehabilitasyon olarak pratiğe dönüştürülme eğilimindedir. Türkiye’de 

de yaşam alanlarına dönüşün; güvenlik sağlanmadan, korucu sorunu çözülmeden, mülkiyet 

hakları (tapulu ya da zilyete dayalı) iade edilmeden, maddi zararlar tazmin edilmeden, 

mayınlar temizlenmeden ve daha genel anlamda bölgede barış tesis edilmeden tam olarak 

gerçekleşemeyeceği ve kalıcı olamayacağı sonucu çıkıyor. Denizer’in vurguladığı diğer bir 

nokta, çözümün tek unsurunun dönüş olmadığı, bu konuda insanların emelleri ve arzularına 

kulak verilmesi gerektiğidir. Bu açıdan, kentlerde kalmayı tercih eden kişilerin ihtiyaçlarının 

da karşılanması gereği ortaya çıkmaktadır (Ibid.: 42). 

Ayşe Betül Çelik ise, zorunlu göçün geri dönüş eğilimini ve uygulama olarak 

sunumunu uyuşmazlık çözümü (conflict reconstruction) bağlamında ele almaktadır. 

Uyuşmazlık çözümü ile, geriye dönüşü sağlayacak olan çatışma-sonrası bölgelerin yeniden 

yapılandırılması ve reformize edilmesi, kalıcı barışın şartlarının olgunlaştırılması, istikrar ve 

güvenliği teşvik edecek kurumların oluşturulması, çatışmaya taraf olan grupları biraraya 

getirecek, özelikle de bir aktör arabulucu mekânizmaların oluşturulması ima edilmektedir. 

Çelik, bu uygulamanın Türkiye örneğine aktarımındaki zorluğu şu şekilde ifade etmektedir: 

“Türkiye’de yaşanan zorunlu göçü farklı kılan ve dönüş önerilerini zor kılan ise, Türkiye’de 

yaşanan uyuşmazlığın devlet güçleri ve PKK arasında geçmiş olması ve resmi bir ateşkesin 

söz konusu olmaması/olamayacağıdır. Daha da zorlusu, [dünya genelindeki] diğer örneklerde 

olduğu gibi bu uyuşmazlığın giderilmesinde ne bir muhatap tarafın olması ne de mağdur 

kesimi temsil edecek bir oluşumun bulunmamasıdır” (Ibid.: 48).  

Dilek Kurban da ülke içinde yerinden edilme sorununa uluslararası hukuk 

perspektifinden bakarak ülkedeki pratiklerini gözden geçirmektedir. Yerinden edilme/olma 

sorununun uluslararası hukukun ilgi alanına dâhil olması, ülkeler arası erken dönem 

savaşların sona ermesi ve ülke sınırları içerisindeki iç savaş, etnik grup-devlet savaşları ile 

grup çatışmalarının daha yoğunluk kazanması ve boyutlarının yerelin sınırlarını aşması ile 

gerçekleşmiştir. Birleşmiş Milletler’in öncülüğünde, uluslararası hukukun bir ülkenin 

egemenliğinde bulunan bir coğrafyada meydana gelen yerinden edilme/olma sorununa ilişkin 

uygulamalarda bulunması 1990’lı yılların başlarına denk gelmektedir. Böyle bir uygulamaya 

başvurmasının temel nedeni, yoksul ülkelerden kaynaklanan kitlesel zorunlu göçü durdurmak 

ve zorunlu göç mağdurlarını oluşturan yerinden edilmişlere koruma sağlayacak uluslararası 

yaptırımlarda bulunmak, yerel ulusal rejimler üzerinde kontrol edici bir irade oluşturmaktır. 

Dilek Kurban, Türkiye örneğinde meydana gelen yerinden edilme olgusuna “geri dönüşler ve 

bölgesel çözüm” bağlamında değil, kentsel politikalar ekseninde bakmamızı önermektedir. 
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Kurban şöyle diyor: “Yerinden edilme sorununun ortaya çıkışının üzerinden uzun zaman 

geçmesi nedeniyle, Türkiye’deki mağdurların acil insani yardım ihtiyaçları bulunmamakta. 

Ayrıca, mağdurların önemli bir bölümünün geri dönmeyecek veya dönemeyecek olması, 

yerinden edilme sorununu bir kentsel soruna dönüştürmekte. Dolayısıyla, Türkiye’de çözüm 

arayışlarının bir ayağını kentlerdeki mağdurların eğitim, iş ve sağlık ihtiyaçlarının 

karşılanması oluşturmalıdır” (Ibid.: 59).    

A. Tamer Aker ise yerinden edilme/olma veya zorunlu göçün sadece siyasi, hukuki ve 

ekonomik çağrışımları ile ele alınamayacağı, aynı zamanda bu olayın bireyin beden ve ruhsal 

sağlığını önemli ölçüde etkilediği ve yaraladığına dikkatimizi çekmektedir. Hukuki, siyasi ve 

ekonomik boyutların önemli ölçüde bireyin, göç ettiği yerde topluma dezavantajlı olarak 

katılımına sebebiyet vermektedir. Bu dezavantajlı durum bireyin iç dünyasında bir 

cezalandırma olarak hafızalaşmaktadır. Aker’e göre, “zorunlu göçe eşlik eden travmatik başka 

olaylar (insan hakları ihlalleri, vb.) ile sosyo-ekonomik yoksunluk ve yoksulluk da, psikolojik 

sorunları ağırlaştırabilir” (Ibid.: 63). Dolayısıyla yaşanılan çeşitli hukuksal ihlaller ve sosyo-

ekonomik engeller bireyde psikolojik sorunlar şeklinde ortaya çıkmaktadır.  

Bir diğer çalışma olan, Türkiye Göç ve Yerinden Olmuş Nüfus Araştırması (TGYONA), 

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etüdleri Enstitüsü tarafından T.C. Devlet Planlama Teşkilatı, 

T.C. Dışişleri ve İçişleri Bakanlıkları, Başbakanlık Güneydoğu Anadolu Projesi Kalkınma 

İdaresi Başkanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu gibi kamu kuruluşlarının yanı sıra sivil 

kuruluşlar ve uluslararası kuruluşların işbirliği halinde gerçekleştirilmiştir. TGYONA temel 

amacını ‘Türkiye’de son yirmi yıl içinde gerçekleşen yerinden olmuş kişilerin sayısal 

büyüklüğüne ilişkin mevcut veri kaynaklarını ve araştırma sonuçlarını kullanarak aynı 

dönemdeki iç göç hareketleri içinde, yerinden olmuş kişilerin payına ilişkin bir tahmini ortaya 

koymanın yanı sıra, göç etmek zorunda kalan ve göçün yarattığı sorunları en yoğun biçimde 

yaşayan kesimleri, hem kendilerine hem de topluma yararlı üretken insanlar haline getirmeye 

yönelik sosyal ve ekonomik tedbirlerin gelişmesine ve köye geri dönüşün mümkün olduğu 

durumlarda da bunu kolaylaştırmaya katkı sağlayabilecek bilgileri toplamak’ olarak 

tanımlamaktadır (HÜNEE, 2006: 6). Araştırmanın yoğunlukla odaklandığı bölgeleri ‘“Göç 

veren iller tabakası” olarak isimlendirilen Adıyaman, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, 

Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van ile bu illerden en çok 

göç alan ve “Yoğun göç alan iller tabakası” olarak isimlendirilen İstanbul, Ankara, İzmir, 

Adana, Mersin, Bursa, Antalya, Malatya, Manisa ve Kocaeli oluşturmaktadır’ (Ibid.: 14-15). 

Araştırma toplam 7.321 kişiyi kapsamaktadır. Bu rakamın % 58.4’ünü kadınlar ve % 41.6’sını 
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erkekler oluşturmaktadır. Toplam kişi sayısının % 28.4’ünü otuz yaş altı, % 26.7’sini otuz - 

otuzdokuz yaş aralığı ve % 44.6’sını kırk yaş ve üstünü’ kapsamaktadır (Ibid.: 2006: 41). 

‘Görüşülen kişilerin eğitim durumları göz önünde bulundurulduğunda %19.5’lik 

kesimin eğitimsiz ya da ilkokulu bitirmemiş olduğu, % 42.2’lik kesimin sekiz yıllık eğitimin 

de etkisiyle ilköğretim birinci kademeyi bitirmiş olduğu ve % 29’luk bir kesimin de lise ve 

üstü bir eğitim aldığı’ (Ibid.: 41) raporda saptanan noktalardan biridir. Yine rapora göre 

‘görüşme yapılan kişilerin % 96.9’u Türkçe konuşabildiklerini, bu beyanı yapanların ise % 

90.4’ünün hane içinde de Türkçe konuştuğu ve kadınların Türkçe konuşma oranının erkeklere 

oranla düşük olduğu’ (Ibid.: 42) belirtilmiştir.  

Çalışma, görüşülen kişilerin göç durumunu yaşam boyu göç ve son göç değişkenlerine 

göre analiz etmiştir. Araştırmada görüşülen 7.321 kişinin ‘% 48.9’u doğduğu yerden farklı bir 

yerde yaşamaktadır ve 50 yaşına kadar, yaşla birlikte yaşam boyu göç yükselmektedir. Yaşam 

boyu göç kadınlarda % 48 erkeklerde ise % 52 oranındadır. Yaşam boyu göçün çekim 

merkezi kentsel alanlardır. 26 yaş ve altı gruplarda ise son göçün daha belirgin olduğu ve 

göçün yönünün kırdan kente ve kentten kente olduğu görülmektedir.’ (Ibid.: 51-54). 

Araştırma göç nedenlerini, ekonomik, bireysel, ailevi, güvenlik, geri dönüş ve diğer 

nedenlerle gerçekleşen göçler olarak altı farklı kategoride değerlendirmiştir. Rapora göre 

‘genel olarak bakıldığında göç sürecine dâhil olmuş nüfusun % 43.4’ünün ailevi nedenlerle 

göç ettiği görülmektedir. Göç edenlerin yaklaşık üçte-biri bireysel nedenlerle, yaklaşık beşte-

biri de ekonomik nedenlerle göç etmektedir. Güvenlik nedeniyle göç edenlerin payı % 3.3; 

geri dönüş nedeniyle göç edenlerin payı ise % 0.3’tür. Kadınlar daha çok ailevi ve bireysel 

nedenlerle göç ederken, erkeklerin daha çok ailevi ve ekonomik nedenlerle göç ettiği 

görülmektedir’(Ibid.: 55-56). ‘Türkiye için genel olarak bakıldığında, ailevi nedenler ile göç 

olgusunun tüm göç dönemleri için en önemli göç nedeni olduğu görülmektedir. Bireysel veya 

ekonomik nedenlerle yapılan göçler, yine tüm göç dönemlerinde ikinci ve üçüncü en yüksek 

paya sahip göç nedenleri olarak sıralanmaktadır. Göç dönemlerine göre bakıldığında, zaman 

içinde bireysel nedenlerle yapılan göçlerin payının arttığı ve ekonomik nedenlerle yapılan 

göçlerin payının ise azaldığı görülmektedir. Güvenlik nedeni ile yapılan göçlerin, özellikle 

TGYONA’dan 10-14 yıl önceki (1991-1995) dönemde % 14,2 seviyesine yükseldiği dikkati 

çekmektedir. Geri dönüş nedeniyle yapılan göçlerde ise özellikle son 10 yılda az da olsa bir 

artış görülmektedir’ ( Ibid.: 58). 

Araştırmada 1986-1990 ve 1991-1995 dönemlerinde güvenlik nedeniyle yaşanan 

göçlerin oranın yüksek olması dikkat çekicidir. ‘Göç veren iller tabakasını oluşturan 14 ilden 

yoğun göç alan iller tabakasını oluşturan 10 ile doğru yaşanan göçlerin nedenini 1986-1990 



PROJE KODU          106K131 

 

 54

yıllarında % 29 ve 1991-1995 yıllarında % 47.2 ile güvenlik oluşturmaktadır’ (Ibid.: 58). 

‘1986-1991 yılları arasında güvenlik nedeniyle yaşanan göçlerin % 80’i kırsal % 20’si ise 

kentsel çıkışlıdır. Bu dönem göç eden kişi sayısı 953.680 ile 1.201.200 aralığında tahmin 

edilmektedir’(Ibid.: 61). 

Bu özel dönemin dışında rapora göre ‘Türkiye toplamına bakıldığında, göçlerde 

evlilik, eğitim, iş değişikliği, tayin, memlekete geri dönüş ve emeklilik gibi nedenlerden 

oluşan bireysel nedenler ile yapılan göçlerin en yüksek paya (% 47,1) sahip olduğu 

görülmektedir. Ebeveynin yanına gitmek, ebeveynin iş değişikliği/tayini, ebeveynin iş 

araması, eşinin iş değişikliği/tayini, eşinin iş araması gibi ailevi nedenlerin ikinci sırada (% 

28,3), iş bulamama, işinden kazandığı paranın yetmemesi, iş arama, para biriktirme, daha iyi 

bir yaşam isteme gibi ekonomik nedenlerin ise üçüncü sırayı (% 18,1) aldığı görülmektedir. 

Güvenlik nedenleriyle yapılan göçlerin son yirmi yılda yapılan göçler içindeki payı % 2,8; 

güvenlik nedenleriyle gerçekleştirilen göçler sonrasında çıkılan yerleşim yerine geri dönmek 

için yapılan göçlerin payı ise % 0,2’dir. Diğer nedenlerle (deprem, sel gibi çevresel nedenler, 

kan davası, töre/namus cinayeti, sağlık nedenleri ve diğer nedenler) yapılan göçlerin toplam 

göçler içindeki payı ise % 3,4’tür.’ Bu çalışmada ortaya çıkan güvenlik nedeniyle yerinden 

olanların oranı (% 2,8) ile bizim araştırma ekibimiz tarafından yine 2006 yılında yapılan 

Tarlabaşı araştırmasında ortaya çıkan oran (bkz. Tablo 10, % 27) arasındaki büyük fark, 

niteliksel olarak Hacettepe Üniversitesi çalışmasının verilerinin güvenilirliğine ilişkin şüpheci 

yaklaşmamız sonucunu doğurmuştur. 

Hacettepe Nüfus Etüdleri Enstitüsü’nün Aralık 2006’da açıkladığı bu rapor Türkiye’de 

göç ve yerinden olmuş nüfusa dair sayısal veri elde etme çabası olması bakımından 

anlamlıdır. Bununla birlikte rapor yine sayısal değerlere odaklı bu özelliği yüzünden göç 

etmiş ya da yerinden edilmiş kişilerin kişisel hikâyelerine dair herhangi bir kanı 

oluşturamamaktadır. Bu zayıflık raporda açıklanan bazı sayısal değerlendirmeleri de şüpheli 

kılmaktadır. Öncelikle Türkiye’de göçün birincil nedeni olarak ifade edilen ‘ailevi nedenler’ 

yani araştırmada tanımlanan şekliyle ‘ebeveynin ve/veya eşinin yanına gitmek, ebeveynin 

ve/veya eşinin iş değişikliği/tayini, ebeveynin ve/veya eşinin iş araması, ebeveynin göç 

etmesi’, çok geniş kapsamlı bir tanım olup raporda ikincil nedenler arasında sayılan 

ekonomik, güvenlik gibi nedenleri olduğundan daha az görünür kılmaktadır. Ayrıca, göç 

etmiş ya da yerinden olmuş kişilerin Türkçe bilme (% 96.9) ve hane içinde Türkçe konuşma 

(% 90.4) oranlarının çok yüksek oluşu göç veren iller tabakası da göz önünde 

bulundurulduğunda yanıltıcı bir veri olabilme riski taşımaktadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi 

Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin 2006 yılında Tarlabaşı Toplum 
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Merkezi için yaptığı alan araştırmasında pek çoğu TGYONA’da göç veren iller tabakasında 

yer alan illerden Tarlabaşı’na göç etmiş olan ve anadili Türkçe olmayan nüfus içinde bu oran 

% 62 olup, Türkçe bilmeyenlerin oranı ise % 32 şeklinde tespit edilmiştir. Türkçe 

bilmeyenlerin çoğunluğunu ise kadınlar teşkil etmektedir. Yine aynı araştırmada Tarlabaşı’na 

Doğu ve Güney Doğu Anadolu’dan göç etmiş pek çok kişinin birincil göç nedeni “güvenlik” 

olarak ifade edilirken, bu bölgelerin dışından gelen nüfus da birincil göç nedenini yüksek 

oranda “ekonomik” olarak tanımlamıştır. 

Hacettepe Nüfus Etüdleri Enstitüsü’nü Türkiye Göç ve Yerinden Edilmiş Kişi 

Araştırması Türkiye’de göç etmiş ve ülke içinde yerinden olmuş nüfusa dair yaklaşık bir 

sayısal veri tanımlaması açısından önemlidir. Ancak, göçün neden ve sonuçlarını anlamak, 

daha çok insan hikâyelerine ve dolayısıyla göçün hikâyesine önem ve değer vermeyi 

gerektirmektedir. Sayısal verileri anlamlı kılacak ve çözümler açısından yol tayin edecek en 

önemli bulgular bizzat süreçler içinde yer almış gerçek aktörlerin hikâyelerinden elde 

edilecektir.              
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5. Türkiye’nin Demografik Yapısı ve İç Göç  
 

Modern Türkiye’de iç göç konusunda yapılan çalışmalar 1990’lara değin göçün üç 

tarihsel aşamada ele alınması gerektiğini iddia ederler (Akşit, 1998; Tekeli, 1998). Bahattin 

Akşit, 1998 tarihinde ele aldığı makalesinde iç göçleri a) 1950 öncesi göçler; b) 1950–1985 

arası göçler ve c) 1985 sonrası göçler şeklinde üçe ayırır. Osmanlı İmparatorluğu’nun 

Anadolu nüfusunu, geleneğini ve iskân politikalarını devralan Türkiye Cumhuriyeti, 1950’lere 

değin köyün modernizasyonu, Zonguldak’ta olduğu gibi yeni açılan madenlerde çalıştırılmak 

üzere geniş kitlelerin topraktan koparılıp işçi haline dönüştürülmesi, kuraklık, heyelan veya 

deprem sonucu ortaya çıkan zorunlu göçlerin işaret edilen bölgelere doğru aktarımı ve daha 

sonra da ifade edileceği gibi 1934 İskân Kanunu (Ek 1) ile birlikte ulus-devletin oluşum 

sürecinde bazı grupların iskânı gibi konularla ilgilenmiştir. Bu tür demografik hareketlilikler, 

dönemin iç göç haritasını belirlemekte etkili olmuş ve bu dönemde köyden kente net iç göç 

214.000 şeklinde gerçekleşmiştir.  

Öte yandan, 1950–1985 yılları arasında Türkiye nüfusunun köyden kente doğru akarak 

harmanlandığını söylemek mümkün. Bu ikinci göç dönemini de kendi içinde üç alt gruba 

ayıran Akşit (1998), 1950–55 arasındaki döneme İstanbul, Ankara ve İzmir gibi kentlerin 

yakın çevresindeki kırsal alanlardan bu kentlere doğru akan göçün damgasını vurduğunu 

söyler.  1965–70 arasındaki ikinci alt dilimde ise, Orta Anadolu ve Karedeniz kırsalından 

insanların büyük kentlere doğru hareketlilik gösterdikleri ve 1980–85 arasındaki üçüncü alt 

dilimde ise bu kez Doğu ve Güneydoğu Anadolu kırsalından insanların yine büyük kentlere 

doğru aktıkları ifade edilmektedir. Keyder (1983) bu süreci Türkiye toplumunun 

kapitalistleşme döngüsünün başlangıcı olarak kabul eder. 1950–1985 arasındaki bu dönemin 

1950–55 aralığında köyden kente net iç göç 904.000, 1965–70 aralığında 1.939.000, 1975–80 

aralığında 1.692.000 ve 1980–85 aralığında ise bir sıçrama göstererek 2.582.000 olmuştur. Bu 

noktada vurgulanması gereken bir diğer nokta ise, 1950–1985 arasında gerçekleşen iç göçün 

sadece köyden kente doğru olmadığı aynı zamanda kentten kente doğru da yaşanmış 

olduğudur. 

Kentleşme, sanayileşme, modernleşme, küreselleşme ve diğer birtakım süreçlere 

paralel olmak kaydıyla, Türkiye nüfusunun bölgesel dağılımında önemli değişiklikler 

yaşanmıştır. Bu değişiklikler öncelikli olarak nüfus artış hızına ve nüfus hareketlerine bağlı 

olarak gerçekleşmiştir. Sözgelimi 1965 yılında Karadeniz bölgesi 6,085,986 kişilik nüfusuyla 
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ilk sırada yer almaktayken, Güneydoğu Anadolu bölgesi ise 2,367,740 kişilik nüfusuyla en az 

nüfuslu bölge durumunda idi. 1990 yılında ise 13,295,607 kişilik nüfusuyla Marmara Bölgesi 

ilk sıraya yükselmiş, Güneydoğu Anadolu bölgesi ise en az nüfuslu bölge olma özelliğini 

devam ettirmiştir. 1965–1990 döneminde bölgelerin nüfus artış hızları karşılaştırıldığında, 

Güneydoğu Anadolu en yüksek, Karadeniz ise en düşük nüfus artış hızına sahip olma 

özellikleri gösteren bölgeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

bölgelerindeki doğurganlık hızının yüksekliğine rağmen, bu bölgelerden diğer bölgelere, 

özellikle Marmara bölgesine doğru yaşanan göçler nedeniyle, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

bölgelerinin toplam nüfus içindeki paylarında önemli artışlar olmamıştır (Kocaman, 1998: 

52–53).  

 
Sıra  Kent   Kır   Toplam  
1  AKSARAY  32.9  TUNCELİ  46.5 TUNCELİ 39.5 
2  TUNCELİ  31.9  HATAY  29.2 AKSARAY  30.9 
3  HATAY  22.9  AKSARAY  28.9 HATAY  26.3 
4  IĞDIR  19.3  ELAZIĞ  28.7 ELAZIĞ  21.9 
5  KIRŞEHİR  19.1  NEVŞEHİR  26.6 NEVŞEHİR  21.0 
6  ELAZIĞ  17.8  K.MARAŞ  26.3 ZONGULDAK  20.3 
7  BİNGÖL  17.4  ZONGULDAK  25.3 BİNGÖL  19.7 
8  UŞAK  17.0  BİNGÖL  21.6 YOZGAT  19.3 
9  YOZGAT  16.9  YOZGAT  21.3 KIRŞEHİR  19.2 
10  BAYBURT  14.4  KAYSERİ  20.9 K.MARAŞ  18.6 

 
Tablo 3. En Yüksek Oranda Göç Veren 10 İlimiz (‰) (2000 Yılı Genel Nüfus Sayımı Verileri) Kaynak: Coşkun (2006). 
 
 

Sıra  Kent   Kır   Toplam  
1  BİTLİS  1.1 BİTLİS  0.7 BİTLİS  0.9 
2  VAN 2.2  SİİRT  1.4 VAN  1.8 
3  SİİRT 2.3  VAN  1.5 SİİRT  1.9 
4  HAKKÂRİ  2.4  HAKKÂRİ  1.9 HAKKÂRİ  2.2 
5  ŞANLIURFA  3.3  MANİSA  2.7 DİYARBAKIR  3.1 
6  DİYARBAKIR  3.4  DİYARBAKIR 2.7 BATMAN  3.6 
7  BATMAN  3.6  KIRIKKALE  2.9 KARABÜK  3.6 
8  ERZURUM  3.7  OSMANİYE  3.2 BİLECİK  3.7 
9  BİLECİK  3.8  KİLİS  3.2 KİLİS  3.7 
10  KARABÜK  3.8  KARABÜK  3.3 MANİSA  3.9 

 
Tablo 4. En Düşük Oranda Göç Veren 10 İlimiz (‰) (2000 Yılı Genel Nüfus Sayımı Verileri) Kaynak: Coşkun (2006). 
 
 

  Kent Kır Toplam 

    Nüfus Göçmenler Nüfus Göçmenler Nüfus Göçmenler 
34.  İSTANBUL 8,923,552 87,938 898,658 6,349 9,822,210 94,287 
01.  ADALAR 14,600 372 0 0 14,600 372 
02.  AVCILAR 233,971 3,228 0 0 233,971 3,228 
03.  BAĞCILAR 556,109 3,540 0 0 556,109 3,540 
04.  BAHÇELİEVLER 477,764 4,804 0 0 477,764 4,804 
05.  BAKIRKÖY 192,677 3,958 0 0 192,677 3,958 
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06.  BAYRAMPAŞA 238,430 2,053 0 0 238,430 2,053 
07.  BEŞİKTAŞ 180,721 4,629 0 0 180,721 4,629 
08.  BEYKOZ 170,426 1,576 36,628 307 207,054 1,883 
09.  BEYOĞLU 221,196 1,860 0 0 221,196 1,860 
10. EMİNÖNÜ 30,596 200 0 0 30,596 200 
11. ESENLER 374,539 1,815 0 0 374,539 1,815 
12. EYÜP 233,526 1,520 18,851 144 252,377 1,664 
13. FATİH 389,127 3,319 0 0 389,127 3,319 
14. GAZİOSMANPAŞA 658,594 3,878 92,597 291 751,191 4,169 
15. GÜNGÖREN 273,129 2,494 0 0 273,129 2,494 
16. KADIKÖY 658,453 11,560 0 0 658,453 11,560 
17. KAĞITHANE 342,237 2,108 0 0 342,237 2,108 
18. KARTAL 338,360 3,924 67,557 272 405,917 4,196 
19. KÜÇÜKÇEKMECE 591,704 4,076 952 2 592,656 4,078 
20. MALTEPE 347,537 4,074 0 0 347,537 4,074 
21. PENDİK 384,558 3,228 4,479 47 389,037 3,275 
22. SARIYER 212,990 2,787 20,811 312 233,801 3,099 
23. ŞİŞLİ 254,756 2,858 0 0 254,756 2,858 
24. TUZLA 101,466 834 13,422 51 114,888 885 
25. ÜMRANİYE 440,937 3,692 161,122 930 602,059 4,622 
26. ÜSKÜDAR 484,437 5,563 0 0 484,437 5,563 
27. ZEYTİNBURNU 242,667 2,055 0 0 242,667 2,055 
28. BÜYÜKÇEKMECE 34,624 513 339,328 2,852 373,952 3,365 
29. ÇATALCA 15,495 108 59,763 355 75,258 463 
30. SİLİVRİ 44,056 445 62,086 648 106,142 1,093 
31. SULTANBEYLİ 175,477 766 0 0 175,477 766 
32. ŞİLE 8,393 101 21,062 138 29,455 239 

Tablo 5. İlçeleriyle İstanbul İli Nüfusu (2000 Yılı Genel Nüfus Sayımı Verileri) (Kaynak: DİE) 

 
 

 Kent Kır Toplam 
 

  Nüfus Göçmenler Nüfus Göçmenler Nüfus Göçmenler 
33.  İÇEL  1,011,054  8,294  647,079 2,988  1,658,133  11,282 
00.  BÜYÜKŞEHİR  553,042  5,525  194,604 1,452  747,646  6,977 
01.  ANAMUR  48,695  211  35,365  114  84,060  325 
02.  AYDINCIK  7,839  32  3,854  2  11,693  34 
03.  BOZYAZI  24,203  60  17,376  55  41,579  115 
04.  ÇAMLIYAYLA  8,557  29  10,078  24  18,635  53 
05.  ERDEMLİ  40,459  220  95,941  338  136,400  558 
06.  GÜLNAR  10,041  24  29,057  41  39,098  65 
07.  MUT  33,579  194  39,282  196  72,861  390 
08.  SİLİFKE  64,609  257  91,853  278  156,462  535 
09.  TARSUS  220,030  1,742  129,669 488  349,699  2,230 

Tablo 6. İlçeleriyle İçel (Mersin) İli Nüfusu (2000 Yılı Genel Nüfus Sayımı Verileri) (Kaynak: DİE) 

 
  
  Kent Kır Toplam 

    Nüfus Göçmenler Nüfus Göçmenler Nüfus Göçmenler 
21.  DİYARBAKIR 813,582 2,795 572,812 1,558 1,386,394 4,353 
00.  BÜYÜKŞEHİR  546,005 1,907 179,438 398 725,443 2,305 
01.  BİSMİL 62,866 206 68,727 207 131,593 413 
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02.  ÇERMİK 15,611 256 35,307 527 50,918 783 
03.  ÇINAR 12,857 53 47,502 80 60,359 133 
04.  ÇÜNGÜŞ 4,255 9 12,279 39 16,534 48 
05.  DİCLE 8,770 10 32,271 18 41,041 28 
06.  EĞİL 4,853 10 17,708 17 22,561 27 
07.  ERGANİ 50,082 166 45,516 87 95,598 253 
08.  HANİ 10,635 29 21,587 21 32,222 50 
09.  HAZRO 5,812 18 13,476 16 19,288 34 
10. KOCAKÖY 5,507 6 7,718 1 13,225 7 
11. KULP 14,842 19 25,683 31 40,525 50 
12. LİCE 8,281 16 14,012 40 22,293 56 
13. SİLVAN 63,206 90 51,588 76 114,794 166 

Tablo 7. İlçeleriyle Diyarbakır İli Nüfusu (2000 Yılı Genel Nüfus Sayımı Verileri) (Kaynak: DİE) 

 
Öte yandan, iller nüfus artış hızları itibariyle değerlendirildiğinde, 1965–1970 döneminde 

İstanbul ili % 5,49’luk nüfus artışıyla 67 il arasında en yüksek nüfus artış hızına sahip 

bulunmakta ve bu ili sırasıyla Ankara, Diyarbakır, Van, Hakkâri, Siirt, Kahramanmaraş, 

Bitlis, Şanlıurfa, Gaziantep ve Antalya takip etmektedir. Görüldüğü üzere o yıllarda en 

yüksek nüfus artış hızına sahip 10 ilin nerdeyse tamamı İstanbul ve Ankara dışında Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer almaktadır. 1990 yılı itibariyle ise sıralamanın değiştiği 

görülmektedir. Özellikle turizm alanında sağlanan gelişmeler nedeniyle Antalya en çok göç 

hareketine maruz kalırken (% 4,79), bu ili sanayi devi olmaya başlayan Kocaeli % 4,64’lük 

nüfus artış hızıyla takip etmiştir. Bu iki ilin ardından Şanlıurfa, İstanbul, Hakkâri ve İçel 

gelmektedir. 2000 yılı Genel Nüfus Sayımı verilerine göre ise sırasıyla Antalya (% 42,16), 

Şanlıurfa (% 42,02), İstanbul (33,23) ve Hakkâri (% 31,28) en yüksek nüfus artış hızına sahip 

iller olmuşlardır. Diyarbakır ilinin bu dönemdeki nüfus artış hızı da % 21,84 ile hiç 

küçümsenmeyecek bir büyüklüktedir.14 

                                                 
14  Bu  verilere  Devlet  İstatistik  Enstitüsü  internet  sayfasından  ulaşılabilir.  Bkz., 
http://www.die.gov.tr/nufus/02012002.htm 
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6. Türkiye Metropollerinin Dönüşen Çehresi 
 

Türkiye’nin 1980’ler sonrası dönemde yaşadığı ülke içi çalkantılar, bölgesel farklar ve 

etnik sorunlarla bütünleşen göç olgusu, bir yanda “mağdur” diğer yanda “suçlu”  ya da 

“sosyal problem” olarak algılanacak göçmenlerin kentsel yaşamda git gide öne çıkmasıyla 

bizi karşı karşıya bırakmıştır. Burada karşımıza çıkan yeni kent yoksulları, onların karşı 

karşıya kaldığı alt yapı sorunları, içinde bulundukları ekonomik ve sosyo-kültürel açmazlar 

göz ardı edilemez bir boyuta ulaşmıştır. Bu bağlamda bütünleşme ve geri dönüş üzerine yeni 

bir tartışma ortaya çıkmıştır. Bu ‘geri dönüş’ tartışması içinde ulusal aktör yanında AB gibi 

uluslararası oluşumları da görmekteyiz. 

Türkiye kentleri yerel ve merkezi yönetimleriyle göç olgusuna yabancı olmasalar da, 

Cumhuriyetin ilk yıllarında gerçekleşen nüfus mübadelesi dışında hiçbir benzeri bulunmayan 

1980 sonrası göç karşısında ciddi bir yönetişim sorunuyla karşı karşıya kalmışlardır. 

Türkiye’de son yirmi yıldır yaşanmakta olan ‘zorunlu göç’ sürecine maruz kalan göçmenlerin 

sayısına ilişkin net verilerin olmadığını söylemekte fayda vardır. T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 

verilerine göre 2005 yılı Ocak ayı sonu itibariyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki 12 ilde 

(Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve 

Van) şiddet, çatışma, terör ve terörle mücadele nedeniyle 357,000 civarında nüfus yer 

değiştirmiştir. Öte yandan, Göç-Der gibi bazı sivil toplum kuruluşları söz konusu nüfusun 1 

ila 3 milyon arasında değiştiğini ifade etmektedir. Bir tarafın mağdur aile ve kişilerin sayısını 

az gösterme, diğer tarafın ise kendi mağduriyetini ve siyaset yapma meşruiyetini sayısal 

verilerin çokluklarını referans göstererek ispat etmeye çalışması, bir diğer taraftan akademik 

araştırmalar yapan kişi ve kurumaların ise bütün bunlardan kendilerine pozisyon yaratma 

derdine düşmeleri nedeni ile asıl sorunun özünden giderek uzaklaşıldığı iddia edilebilir. Öte 

yandan, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etüdleri Enstitüsü (HÜNEE)’nün Devlet Planlama 

Teşkilatı’nın talebi üzerine 2006 yılında gerçekleştirdiği sayısal nitelikli araştırma “göç veren 

14 ilin kentsel yerleşim yerlerinden güvenlik nedenleriyle göç eden nüfusun tahmini 

büyüklüğünü 953,680 ile 1,201,000 arasında olabileceğini” saptamıştır (HÜNEE, 2006). 

Konu hakkında konuşmamızı imkânlı kılacak olan şey sayısal ölçüm ve veriler olunca 

da, yapısal bir sorun haline gelen ve neredeyse ülkenin tüm nüfusuna bir şekilde değen bu 

soruna ilişkin bilgi üretimi süreci ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalmıştır. Giderek politize 
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edilen ve daha çok ‘Kürt Meselesinin’ bir uzantısı gibi algılanan bu durum hakkında söz 

söyleme, düşünme, politikalar üretme, bilgi edinme ve bilgi üretme faaliyetinde bulunmamız 

neredeyse imkânsız gibi görünmektedir. Bu durumda yapılması gereken şey, kurulu yapılar ve 

ilişkilenme biçimlerinden görece de olsa kendimizi kurtarmak suretiyle sorunun doğasına 

sağlıklı bir yolculuk yapmaktır. Öncelikli olarak, “mağdur sayısı az” ve “mağdur sayısı çok”  

ikileminden kendimizi kurtararak işe başlayabiliriz. Bu sorunun ne kadar vahim olduğunu göç 

edenlerin/ettirilenlerin çok sayıda olmasıyla değil, vatandaşlık hakkı, insan hakları, kişilik 

hakları, sanayisizleşme, dışlanma gibi konular üzerinden ele almamız gerekmektedir. 

Alan araştırması yaptığımız Diyarbakır, İstanbul ve Mersin illerinin son 20 yıllık nüfus 

gelgitlerine bakılması bile, aslında bu sorunun ana kaynağına inebilmemize ilişkin önemli 

ipuçları sağlamaktadır. Ayrıca bu kent merkezlerinde ve kenar semtlerindeki artan yoksul 

nüfusa ve onların buralarda geliştirmiş oldukları iş alanlarına (artan seyyar satıcılık, midye, 

tavuk pilav satıcılığı ..vs) bakıldığında dahi, bu görüntüler, atfedilen azlık-çokluk şeklindeki 

sayısal veriler hakkında bize yeterli bilgi vermese de, sorunun ne olduğuna dair gerekli 

ipuçlarını sağlamaktadır. 

Özellikle Batman, Van, Diyarbakır, Urfa, Adana, Mersin, Antalya, İzmir, İstanbul ve 

Bursa gibi şehir merkezleri bu göçün en yoğunlaştığı yerleşim alanları olarak göze 

çarpmaktadır. Konunun bugün varmış olduğu boyuta bakıldığında, merkezi ve yerel 

yönetimlerin meseleyi güvenlik ve güvensizlik ekseninde ele aldığını görmekteyiz. Oysaki 

sorunun kökenine doğru yola çıktığımızda, en başından beri bu insanların kendi iradelerinin 

dışında göç ettirilme hikâyelerine baktığımızda, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 

askeri güvenlik güçlerinin, aslında güvenlik nedeniyle bu insanları bölge dışına çıkardıkları 

görülmektedir. Dolayısıyla bugün “geri dönüş” şeklinde proje olarak gündemimize gelen 

uygulamanın aslında yeni bir şey olmadığını söylemek mümkün. Öte yandan, bu göçmen 

nüfusuna maruz kalan yerel yönetimlerin, kendi bünyelerinde bulunmakta olan yerleşim 

merkezlerinin güvenliği için, söz konusu nüfusun geri gönderilmesi gerektiğini bu kadar 

kolay ve öngörüsüz bir şekilde projelendirme cesaretini göstermelerinin asıl nedeni belki de, 

daha önce yapılmış olanlardan aldıkları cesaretten kaynaklanmaktadır. Bu güdülen siyasetin 

karşısında yer alan ve “Kürt siyaseti” yapan siyasi partilerin ise, her ne kadar farklı bir yerde 

ve dilde kendilerini konumlandırsalar dahi, “geriye dönüş” gibi siyasallaşmış projelerin 

mutlak anlamda gerçekleştirilmesi yönünde görüş bildirdikleri görülmektedir. Dolayısıyla 

gerek merkezi iktidarın ve gerekse etnik siyaset yapan Kürt siyasal oluşumlarının “geri 
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dönüş” projeleri bağlamında hemfikir olduklarını görmek, bize konunun yeniden düşünülmesi 

gerektiğini göstermektedir.  

Bununla birlikte, zorunlu göç konusunda doğrudan çalışmalar yürüten çok sayıdaki 

sivil toplum kuruluşu da geliştirmiş oldukları projelerle yerel yönetimlere ve merkezi iktidara 

BM ve AB tarafından da desteklenen “geriye dönüş” projesinin, sorunun çözümüne ilişkin 

öncelikli çözüm yolu olduğuna dair görüş üretmektedirler. Geriye dönüşlerin 

gerçekleşmesinin önündeki temel engellerin ise, devletin güvenlik nedeni ile hâlâ bölgede 

sürdürdüğü koruculuk sistemi, halen devam eden çatışmalar, uzun zamandan bu yana boş 

kalan köylerin/evlerin yeniden yaşanılır hale getirilmesi ve mağduriyet tazminatlarının 

ödenmesi gibi konuların olduğu dile getirilmektedir. Bu sorunların çözümü durumunda, 

bölgede boşalan yerleşim birimlerine geri dönüşlerin mümkün ve teşvik edici olabileceği 

düşünülmektedir. 

Oysa sorun hâlâ bir güvenlik meselesi olarak algılanmakta ve sorunun asıl kaynağı 

görmezden gelinmektedir. Unutulmaması gereken önemli noktalardan biri, geri gönderilmesi 

düşünülen nüfusun içinde göç edilen şehir merkezlerinde büyüyen ve kıra geri dönmeyi 

düşünmeyen önemli bir kitlenin var olabilme ihtimalidir. Tarlabaşı’nda yaptığımız alan 

çalışmasında da bu tespite ilişkin pek çok örneğin bulunduğunu söyleyebiliriz. Gerek resmi 

kurumların gerek sivil toplum kuruluşlarının ve gerekse Avrupa Birliği dâhil hemen her 

aktörün önüne haritalar koyduğu ve nüfus hareketlerini ellerindeki çubukların harita yüzeyine 

değdiği yöne doğru yola çıkarma çabaları, mühendislik bilgisinin gündelik hayatımızda ne 

denli meşru, tartışmasız ve apaçık orta yerde kullanılmakta olduğunu göstermektedir. İnsana 

ilişkin olanın hareket alanı ve güvenliği, haritaların kırmızı sınır çizgileri yardımı ile ele 

alındığından, köye veya bölgeye geri dönüşler hakkında bu kadar kolay konuşulması meşru 

olmakta ve böylelikle bir öz eleştiri ihtiyacı öngörülmemektedir. Dolayısıyla hem köyler 

boşalırken göç ettirilen hem de son 4–5 yıldır geri dönüşleri düşünülen bu insanların yazgıları, 

bir haritada onlara yer beğenen parmak uçlarının değdiği yere içkin olmaktadır. 

Basmakalıp bir biçimde göçe belirli roller atfeden ve göçün yıkıcı sonuçlarının altını 

çizen ulusal basın da, ülkenin Batı bölgelerinde göçün güvenlik meselesi halinde algılanması 

sürecinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle son birkaç yıldır tırmanmakta olan 

kapkaç ve hırsızlık gibi “yüz kızartıcı” olaylar ile göçmen nüfus (özellikle Kürt kökenliler) 

arasında kurulan ilişkinin bir temsil biçimi olarak kamuoyuna sunulması, Sakarya, Mersin ve 
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Trabzon gibi illerde toplu linç girişimlerine sebebiyet vermiştir.15  İronik olan şudur ki, 

güvenlik için girişilen bu “münferit” olaylar, ülkenin önemli kentlerini kapsayacak boyuta 

gelecek şekilde yaygınlaşmış ve “Türk – Kürt” çatışmasına doğru evrilmeye başlamıştır. Buna 

ek olarak namus ve töre cinayetleri adı altında sunulan kadın cinayetleri de bu göç hikâyesi ile 

birlikte ve dolayısıyla da Kürt kimliğinin tanınma mücadelesi ve çağrışımları ile birlikte 

kamuoyuna sunulmuştur. Bu örnekler çoğaltılabilir. Ancak, tüm bu örneklerin işaret ettiği 

gerçeklik, zorunlu göç deneyiminin önemli bir kitle için neden olduğu travmatik problemlerin 

medya ve resmi kurumlarca algılanamamış, aslında bu travmatik deneyimin sonucu olan 

şiddet, namus cinayetleri, aile içi şiddet gibi semptomların daha çok ‘Kürt meselesinin’ bir 

parçası olarak resmedilmiş olduğudur. Böylece, ülke içerisinde Kürt kökenli grupların bir 

ötekilenme süreci içerisinde ortak Türkiye kamusal alanının dışına itildikleri söylenebilir. 

2005 Mart’ındaki Nevruz kutlamaları sırasında Türk bayrağının iki Kürt çocuğu 

tarafından Mersin sokaklarında yakılması ülke içinde büyük bir infial yaratmıştı. Ertesi gün 

kimileri ‘sorumlu devlet adamlığı’ şeklinde söylemler kullanarak bayrak kampanyaları 

başlatıyor, kimileri ise üniformalarıyla bayraklı gösteriler içinde birlik ve beraberlik mesajları 

veriyorlardı. Ancak unutulan, unutturulan, gözardı edilen önemli noktalar bulunmaktaydı. 

Milyonların kızgınlığını, gazetelerin, televizyonların, balkonların, duvarların, binaların ve 

caddelerin boyandığı kızıl rengin üzerini örttüğü bazı gerçekleri pek fark edemez haldeydik. 

Nüfusu son yirmi yılda 200 binden 800 bine erişen Mersin şehrindeki bu ani nüfus artışının ve 

bu artışın neden olduğu yoksulluk, işsizlik, kentsel gerilim gibi sorunların yirmi yıldır 

katmerlenerek devam ettiği,  ve bu sorunlar karşısında toplumuyla, medyasıyla, yerel 

yönetimleriyle, siyasal partileriyle ve tüm devlet kurumlarıyla çözüm üretemeyen siyasal 

elitin sorunu görmezden gelme eğilimi içinde olduğu söylenebilir. Şiddetin ve çatışmanın 

yıllarca neden olduğu zorunlu iç göçün ardından göçmenlerin maruz kaldığı travma 

sonucunda ivme kazanan namus cinayetleri, sokak çocukları, mafya ilişkileri, intiharlar, 

hırsızlık, kentsel gerilim, aile içi şiddet ve daha pek çok sorunu görmezlikten gelmek ve bu 

sorunları tek tek ele alıp geçici çözümler üretmeye çalışmak sıkça tekrarlanan bir alıştırma 

haline gelmiştir. Gerek iktidar ve gerekse muhalefet partilerinin, terör/şiddet kaynaklı göçün 

                                                 
15 Mersin’deki bayrak yakma olayının yarattığı toplumsal gerginlik henüz sona ermemişken 6 Nisan 
2005  tarihinde  sol  görüşlü  ʹEkmek ve Adaletʹ dergisinin Trabzon  temsilcisi dört  kişi Trabzon  şehir 
merkezinde Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği (TAYAD) adına hazırlanan ʹTecritte 
ölüm  varʹ  başlıklı  bildiriyi dağıtmaya  başladıktan  hemen  sonra  çevredeki  kalabalık  tarafından  linç 
edilme  tehlikesiyle  karşı  karşıya  kaldılar  (Bkz.,  Radikal,  7  Nisan  2005).  Ayrıca,  Sakarya 
Üniversitesiʹnin iki öğrencisi, 30 Mart 2006’da THKP‐C örgütü kurucusu Mahir Çayanʹın afişini asmak 
isterken 2 bin kişi tarafından linç edilmek istenmişti (Bkz., Radikal, 31 Mart 2006). 
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nedenlerini anlamak yerine, sadece bu göçün neden olduğu güvenlik sorunlarına temas ediyor 

olması, göç konusunun ne denli önemli bir güvenlik meselesi olarak algılandığına ilişkin bir 

örnektir.16  

Ekibimizin Tarlabaşı semtinde gerçekleştirdiği alan araştırmasının sonuçları, göçün ve 

sorunsalının bu gibi sunumları ile göçün yoksulluk ve şiddetle ilişkisinin, önümüzdeki 

yıllarda çok daha vahim sonuçlar verebileceğini göstermiştir. Tarlabaşı’nda yaşayan hemen 

hemen herkes, bir başkasını başka bir yere, kendi görüş alanından mümkün olduğunca 

uzaklaştırmaktan ve sürmekten bahsetmektedir. Konunun vahametini anlamak için de, dile bu 

denli yerleşmiş olan bu kriminal hissiyata cesaret veren şeyin ne olduğuna bakmakta ayrıca 

fayda vardır. Tarlabaşı’nda bir derneğin kahvehanesini işleten ve 1968 yılında bu semte 

geldiğini söyleyen 55 yaşlarındaki Sivaslı kimse, mülakatı yapan bizlere Tarlabaşı’nda 

herkesle iyi geçindiğini söylerken, tam o sıralarda yanımıza yaklaşan ve bildiği sınırlı Türkçe 

ile dilencilik yapan Afrikalı bir gence elinin tersini göstererek “Git! Nereden gelmişsen oraya 

git” diyordu. Afrikalı genç sadece kahveden dışarı çıkmıştı, ama konuştuğumuz Sivaslı kişi 

Afrikalının Afrika’ya gitmesini sert bir ses tonuyla buyurmuştu. Şiddetin, Tarlabaşı’nda en 

çok kullanılan dil olduğuna ilişkin buna benzer pek çok gözlem, İstanbul Bilgi Üniversitesi 

Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından açılan Tarlabaşı Toplum 

Merkezi’ne sıkça gelen çocuklar için de yapılmıştır. Özellikle, Kürt ve Çingene (Roman) 

çocukları arasındaki ilişkilerin, ebeveynlerinden Merkez’e taşıdıkları birbirleri hakkındaki 

önyargılardan büyük ölçüde şekillendiğini söylemek mümkündür. Bir tür çok kültürlülüğü 

hayata geçirmeyi amaçlayan bu deneysel çalışma sürecinde, farklı etnik kökenlerden gelen 

çocukların, profesyonel rehberlik eşliğinde belli bir süre geçtikten sonra daha barışçıl ve 

uyumlu bir ilişki formu geliştirdikleri gözlenmiştir.  

Kentsel alanın kaçınılmaz bir bileşeni olan bu gerilimin en bariz şekilde Kürtler ile 

Çingeneler arasında yaşandığına Tarlabaşı’nda tanık olmak mümkün. Biri Manisa-Soma, 

diğeri Balıkesir-Susurluk doğumlu olan iki Çingene müzisyen de, Kürtlerin geri gitmelerini 

istiyorlardı. Manisa’dan gelen Çingene müzisyen 18, Balıkesir’den gelen ise 14 yıl önce,  yani  

aşağı yukarı geri gitmelerini istedikleri Kürtlerle aynı tarihte İstanbul’a gelmişler. Ama 

İstanbul’un onlara daha yakın olduğunu ve buraya ait olduklarını düşünüyorlar. Hatta 

Kürtlerin bu ülkeye bile ait olmadıklarını dile getirebilecek denli ileri gidebiliyorlar; giderek 

                                                 
16 Göç konusunun AB ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de ulusal, toplumsal ve kültürel güvenliği 
tehdit  eden bir unsur olarak  algılanmasına  ilişkin belirgin bir örnek olarak bkz., Abdülkadir Aksu 
(2006). 
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artan milliyetçi refleks nedeniyle kendilerinde bu sözleri söyleme hakkını görebiliyorlar. 

Manisalı olan kişi, bir yıl önce Manisa’daki köyüne gittiğinde, birkaç Kürt ailenin kendi 

köyüne dahi gelip yerleştiğini hayretler içinde söylüyordu. Burada bahsedilen nüfus, yani 

Çingene nüfusu, kendilerini ait hissettikleri ülke nüfusunun en dışlanmış olan kesimidir 

aslında. Ancak, ötekilenme, dışlanma, linç ve milliyetçilik reflekslerinin egemen toplumsal 

refleksler haline geldiği bir dönemde, daha öncesinde sosyolojik anlamda ‘parya’ olarak 

nitelendirilegelen Romanların dahi, aşırı Türk milliyetçisi bir söylem kullanmak suretiyle 

çoğunluğun bir parçası olmak yönünde gösterdikleri çabanın altını çizmekte fayda vardır. 

Aşağıda bu göçten en yoğun olarak etkilenmiş şehirlerimizden sayabileceğimiz Mersin, 

İstanbul ve Diyarbakır üzerine bazı tartışmalar yer almaktadır. 

6.1. İstanbul 

Bu çalışmanın temel dayanaklarından biri araştırma ekibinin daha önce 

gerçekleştirmiş olduğu ve uluslararası göç ile İstanbul’da kentleşme ve dışlanma 

dinamiklerine ait bulguların yaşanmakta olan günümüz iç göç süreçleriyle ne denli uygunluk 

ve farklılık gösterdiği konusunda dile getirilecek olan önermeler dizinidir. Bu bağlamda 

İstanbul’un iki mahallesinde yapılan çalışmalara ilişkin bir değerlendirme yapmakta fayda 

vardır. Bunlardan ilki araştırmacımız Doç. Dr. Emre Işık’ın dâhil oldukları ve 1994 yılında 

gerçekleştirilen “Gazi Mahallesi” çalışması, bir diğeri ise 2006 yılında İstanbul Bilgi 

Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde Bahar Şahin ve 

Basri Çağlayan tarafından gerçekleştirilen “Beyoğlu-Tarlabaşı” çalışmasıdır. Bu çalışmalara 

ilişkin birtakım değerlendirmeler yapmadan önce, modern Türkiye’de kentsel alanın 

dönüşümüne ve bu dönüşümün Cumhuriyet projesiyle ilişkisine göz atmakta fayda olacağı 

kanısındayız.  

Yıl Toplam Nüfus Nüfus Artış Oranı (%) 
1970  3.019.032 31,61 
1975  3.904.558 29,33 
1980  4.741.890  21,44 
1985  5.842.985 23,22 
1990  7.390.190 26,47 
1997 9.189.809 24,35 
2000 10.072.447 10,96 

Tablo 8. İstanbul ili Nüfus Artışı (Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK) 

Cumhuriyet dönemi Türkiye’si başkent olarak Ankara’yı seçmiş olsa da, İstanbul 

geçmişteki kozmopolitan ve heterojen nüfus yapısını kaybetmiş olsa da 1960’lardan sonra 

eski tahtını yeniden elde etmek için kendini göstermeye başladı. Artan özel girişimler, yerli 
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sinema gibi kültür ve sanat yaşamı, kenti merkez olarak benimsemeye başladılar. 1950’lerde 

iç göçün başlamasıyla ilk ismini yapılış şeklinden alan gecekondular inşa edilmeye başlandı. 

Türkiye kent nüfusunun genel nüfusa oranı 1927’de % 16.4 iken, 1960’ta % 25.2 

(6.999.026)’ye yükseldi. 1960’ta kırsal nüfus, 21 milyonla toplam nüfusun % 74.8’ine denk 

geliyordu (Kıray, 1998: 68). Bu rakamlar Türkiye Cumhuriyeti’nin kentleşme politikaları 

bağlamında Osmanlı’nın izinden gitmediğini gösterir. 

Faroqhi, “Towns and Townsmen of Ottoman Anatolia” (Osmanlı Anadolusu’nda 

Şehirler ve Şehirliler) adlı eserinde Osmanlı yönetiminin şehirlerin gelişmesini sınırlamaya 

yönelik politikalar uyguladığından bahseder. Bunun nedenlerinden biri, tarıma dayalı bir 

toplumda nüfusun olabildiğince çoğunluğunu kırsal kesimde tutma ve böylece daha çok köylü 

yaratma ihtiyacıdır (Faroqhi, 2000: 262–264). Bununla birlikte devlet, toprak sahibi olmayı 

kolaylaştıran düzenlemeleri de sınırladı. Örneğin toprağını satmak isteyen bir köylü öncelikle 

bölgeden sorumlu resmi makamdan (Sipahi) izin almak zorundaydı.  

Türkiye ise genel modelden farklı olarak ekonomik kalkınmayı milliyetçiliğe ve 

kentleşmeye bağlayan bir modernleşme modeli benimsedi. Genel modelde kentleşme 

toplumsal ve ekonomik dönüşümün ana öğelerinden biridir (Roberts, 1978). 1990’larda 

konutların % 55’i gecekonduydu ve eğer plansız konutlaşma bu orana eklenirse rakam % 75’e 

çıkar. Türkiye’de çoğunluğu İstanbul’da olmak üzere 2,000,000 gecekondu olduğu tahmin 

edilir. İstanbul’un nüfusunun % 37’sini burada doğan insanlar oluşturur, % 63’ü ise başka 

yerde doğmuşlar ve şehre sonradan gelmişlerdir.  

Gecekondu, başlangıçta planın veya girişimin olmadığı durumlarda sık ve kitlesel 

göçler karşısında bir çözüm olarak görülebilir. 1950’lerde gecekondular ailelerin kendileri 

veya akrabaları tarafından inşa edilirdi. 1960’lardan itibaren gecekondu inşaatı ticari bir 

uğraşa dönüştü. Aileler, evleri inşa edip veya genişletip başkalarına kiralamaya başladılar. 

1970’lerden itibaren gecekondu işi, konut ve arsa pazarını kontrol eden organize grupların 

elinde tam anlamıyla bir ticaret kapısına dönüştü. Bu mafya benzeri gruplar, yasadışı yollarla 

kamu arazilerini işgal ediyorlar, evler yapıyorlar veya arsa vurgunculuğuna karışıyorlar 

(Gülersoy et al. 1999:30–31).  

1963’te başlayan gecekondularla ilgili 5 yıllık planlara rağmen, şu ana kadar kentsel 

sorunlara bir çözüm bulunamadı. Türkiye’nin ve İstanbul’un bu içinden çıkılamaz hale gelen 

kentleşme ve gecekondu sorunu aslında hükümetlerin popülist politikalarının doğal 

sonucuydu. Devlet stratejilerine rağmen Türk nüfusu daha hızlı bir şekilde kentleşiyor. Son 50 

yılda gecekondu konutlaşması, Türk mesken stokunun en gelişen kısmını oluşturdu. Konutlar, 
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ince çatılı, eğreti kulübelerden yine küçük ama daha düzenli yapılara, 1980’lerden sonra da 

küçük apartman bloklarına dönüştü (Şenyapılı, 1996: xii). 1997’deki son nüfus sayımı, kent 

ve kırsal kesim nüfuslarındaki büyük değişimi ortaya koymuştur. Kent nüfusunun oranı % 

65.03’e çıkmıştır. 1997’deki toplam nüfus 63 milyon dolaylarındayken, bu sayının 41 

milyonu kentlerde veya şehirlerde yaşamaktadır (TÜİK 1997).  

Birsen Gökçe (2005: 57 ve 2004: 120–121), gecekonduları ‘kır-kent’ olarak 

tanımlarken, Mübeccel B. Kıray (1967)’ın geliştirdiği ‘tampon mekanizmalar’ kavramına 

gönderme yaparak gecekonduları, göçmenlerin aynı zamanda kent ile bütünleşmede 

kullandıkları bir tampon mekanizma olarak tanımlamıştır. Gecekondular, akrabalık, 

hemşehrilik gibi kırdan taşınan ilişkilerle kişinin kente uyumunu sağlarken, bireyin söz 

konusu ilişkiler ağı içine kapanarak gecekondular içinde ayrı bir alt kültür oluşturmasına da 

yol açmaktadır. Kıray (2000: 20)’a göre tampon kurumlar “... her iki sosyal yapıya da ait 

olmayan yeni müesseseler, ilintiler, değerler ve fonksiyonlardır. Bu tampon mekanizmalar 

sayesinde, sosyal yapının çeşitli yönleri birine bağlanır, fonksiyonel bütünün parçası olmayan 

taraflar kaybolur. Bu şekilde toplumun orta hızlı bir değişme oluşumunda da göreli bir denge 

halinde kalması olanağı bulunur.”17 

Öte yandan, gecekondulara yönelik bir diğer değerlendirme de Oğuz Işık ve M. Melih 

Pınarcıoğlu (2001) tarafından kaleme alınan Nöbetleşe Yoksulluk: Sultanbeyli Örneği adlı 

çalışmada yer almaktadır. Işık ve Pınarcıoğlu (2001), bu çalışmada İstanbul-Sultanbeyli 

örneğine referansla gecekondu kavramının geçirdiği tarihsel ve anlamsal dönüşümü 

açıklarken, gecekonduların önemli rant alanları haline dönüştüğünü ve bu rantın yeni birtakım 

ayanların veya varsıl grupların yaratılmasına yol açtığını ifade etmektedirler. Bir diğer 

deyişle, gecekondu bölgeleri daha önceden yerleşen bazı gruplar için sosyal mobilizasyon 

imkânı sağlarken bu mobilizasyon bu tür mahallelere henüz gelen yoksul kitlelerin sağladığı 

kaynaklarla gerçekleşmektedir. Bu yoksulluğun bir gruptan başka bir gruba devridir aslında:   
“Nöbetleşe yoksulluk, yoksul enformel kesimlerin dönüştürme kapasitesine sahip cemaat 

oluşturabilme kabiliyetleri sayesinde sistemin gediklerini bularak geliştirdikleri bir yoksulluk 

stratejisidir. Hemşehrilik, İslam, Alevilik ya da etnik köken gibi yerel aktifleri dayanışmacı 

ağların oluşturulmasında kullanan, oluşturulan ağlarda katılımcıların birbirlerinin üzerinden para 

kazanmasına olanak sağlayan bir stratejidir.” (Işık ve Pınarcıoğlu, 2001: 77-78). 

                                                 
17 Ayrıca, Türkiye’de gecekondular üzerine yapılan çalışmaları değerlendiren ve bu  tür çalışmaların 
‘gecekondulu’ insanları nasıl daha da ötekileştirme riski taşıdığını anlatan çalışması için bkz., Erman 
(2004).  
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Gecekondu bölgelerinin İstanbul gibi büyük kentlerde yeni rant kapıları haline geldiği 

gözlemini daha önce Sema Erder (1996) de Ümraniye: İstanbul’a bir Kentkondu çalışmasında 

dile getirmiştir. Özellikle İstanbul örneğinde görüleceği üzere, zorunlu göç mağdurlarının 

geldikleri yöre, kent, kasaba veya köye bağlı olarak İstanbul’un farklı yerlerinde 

öbeklenmeleri ve burada kendilerine yaşam alanları kurmaları bu bağlamda 

değerlendirilebilir. Etnik olanın ve dinsel olanın ayrı ayrı kendi ekonomilerini ve sektörlerini 

oluşturmaya başladıkları bir düzlemde, özellikle bu cemaatlerin önderlerinin ve yakın 

çevresindeki grupların toplumsal anlamda dikey bir hareketlilik sağladıkları göze 

çarpmaktadır. 

Göç ve kentleşme yeni kültürel şekillerin oluşmasına neden olmuş ve çıkış noktası 

‘tampon mekanizmalar’ şeklinde nitelendirilen gecekondu mahalleleri olan yeni bir sosyo-

kültürel anlatı olan arabesk müzik doğmuştur. Bu müzik türü bazı eleştirmenler tarafından 

dejenerasyonun ve yabancılaşmanın müziği olarak nitelendirilir. Bu bakış açısı genellikle, 

köylerini İstanbul’a taşıyan göçmenlerin kentle bütünleşememesi görüşünün tamamlayıcısıdır. 

Özbek, arabesk müziğinin popüler kültürün doğuşuyla ve Türkiye’nin modernleşme 

sürecindeki siyaseti ile kültür arasındaki ilişkiyle açıklanması gerektiğine dikkat çeker 

(Özbek, 1994). 20. yüzyıl Türk müziğinin tarihinde Doğu-Batı zıtlığının görülebileceği 

düşünülür. Stokes ise İstanbul’u bu zıtlığın merkezi sayar (Stokes, 2000).   

Türk modernleşme projesinin veya gelişime yönelik modelin İstanbul’daki kültürel 

dinamiklerin kontrolünü kaybettiği söylenir. Kent yaşamıyla başa çıkabilmek için 

küreselleşme aşamasındaki diğer metropollerde olduğu gibi İstanbul da birlikte yaşamı 

sağlamak yerine toplulukların aşiretleşmesini ve birbirlerinden kopmasını sağlamayı 

seçmiştir. Aksoy ve Robins’in gözlemlediği gibi Türk toplumunun refahı için bir ‘millet’ 

yaratmayı gaye edinen Kemalist homojenleştirme projesi başarısız olmuştur (Aksoy and 

Robins, 1995: 14–16). Zira gerçek insanlar ya da ulus, projede resmedilen ideal 

vatandaşlardan ve ideal ulustan çok farklıdır.  

Cumhuriyet’in ilk yıllarında, modern Türk vatandaşını yaratmak için iki kurum 

oluşturulmuştur. Birincisi kent insanını eğitmeyi amaçlayan Halk Evleridir. İkincisi ise 

modern Türk köylüsünü yaratmayı gaye edinen köy enstitüleridir. Zira Kemal Atatürk’e göre 

Türkiye’nin efendisi köylülerdi. Atatürk, Türk köylüsünün eğitimin aydınlığından yoksun 

olduğunu düşünürdü. Bu yüzden Kemalist kültür politikasını cehaleti yok etme gayesi üzerine 

kurdu. Bu kurumlardan çok sayıda öğretmen mezun edildi. Köy enstitülerinin 1954 yılındaki 

kapatılma kararları ise günümüzde hala tartışma konusudur (Dündar, 2001; Pulur, 2001). 
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Aslında köy enstitüleri, dönemde hüküm süren siyasi ikiyüzlülüğün kurbanı olmuştur. Aynı 

durum halk evlerine de uygulandı. 1932 yılında açıldılar ve yalnızca 20 yıl varlıklarını 

sürdürebildiler. Modern kent insanını yaratma çabaları da 1952’de böylece son buldu 

(Gümüşoğlu, 2001). Ayrıca Osmanlı tarihinin red edilmesiyle Kemalistler, yeni ulus için yeni 

bir köken oluşturma uğraşına girdiler. Kemalistlerin bu arayışları, iki kurumun kurulmasına 

neden oldu: Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu. Homojenleştirme projesinin başarısız 

olması ve doğurduğu sonuçlar İstanbul’da açıkça gözlemlenebilir.  

6.1.a. İstanbul’da bir mahalle örneği: Gazi Mahallesi ve göç  

Bu noktada 1994’te Gaziosmanpaşa’daki Gazi mahallesinde yürütülen toplum 

dinamikleri anketinin sonuçlarına kısaca değinilecektir. Gazi mahallesi şehrin kentleşmesinde 

önemli bir evre; 1990’ların İstanbul’u onun anılarının canlandırılması bakımından da önemli 

bir yerdir. Bu çok yoksul, varoşlardaki gecekondu mahallesi ve sakinleri marjinalleşme, 

küreselleşme ve kentsel aşiretleşme süreçlerini temsil eder. Mahallede 15 gün sürebilen su 

kesintileri, yağmurlu günlerde ufak fosseptiğin caddelere boşalmasına neden olan 

kanalizasyon sorunları, özellikle çocuklarda sağlık sorunlarına yol açan haneye ait lağım 

çukurlarının kullanımı, seyrek toplu taşıma araçları, çamurlu sokaklar gibi çok sayıda alt yapı 

problemi vardır. Çünkü burası hem mesafe olarak hem de kültürel açıdan kentin çok 

uzağındadır. Kent sakinleri, basın araçları özellikle televizyon yoluyla kendilerini kent stiline 

göre uydurmaya çalışırlar. Gazi mahallesindeki yol, su, elektrik, ulaşım, eğitim konularındaki 

yetersiz kentsel hizmetler ve seçim zamanında birçok şey vaat eden ama sonra hizmet 

sunmayan yöneticiler nedeniyle mahalle sakinleri için bürokrasi, güvensizlikle eşdeğer bir 

sözcük haline gelmiştir. Radikal partiler ise “T.C.” harfleriyle kavramlaştırılan sisteme olan 

güvensizlikten kendilerine avantaj sağlamaya çalışırlar. Yerel siyasi komite, mahalledeki 

düşük eğitim seviyesini sistemin kendilerini ‘diğer’ olarak değerlendirmesinin bir kanıtı 

olduğunu savunurlar.  

Benzer iddialar çocukların da dilindedir. Çocuklar da Alevi, Doğulu veya Gazi 

mahallesinden oldukları için dışlandıklarını söylerler. Anket, mahalledeki dayanışmanın 

temelini Aleviliğin oluşturduğunu gösterir. Alevilik, Gazi mahallesinde barış ve birlik 

ilkelerine dayanan evrensel bir mezhep olarak tanımlanır.  Sadece vatandaşlık bağlarına 

dayanmaz. Ayrıca dostluğun, komşu ilişkilerinin, misafirperverliğin ve kadın – erkek 

eşitliğinin önemini de vurgular. Bu, İslamiyet demektir. Hz. Muhammed, savaş sırasında 

yaralanmıştır. Hz. Ali gelmiştir, Hz. Muhammed’in kanına dokunmuştur, kanı alnına 

sürmüştür ve savaşmaya devam etmiştir. Hz. Ali’ye inananların başlarına kızıl bantlar 
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takmaları ve onlara Kızılbaş denmesinin nedeni budur. Bu tanım Aleviliği, bir Hak (Tanrı, 

adalet, gerçek din), Tarikat (Allah’ın yolu), Marifat (din bilgisi), Muraffahat (refah) olarak 

niteleyerek devam eder. Aleviler, tarih boyunca, İslamiyet’in ilk yıllarından itibaren ve 

Osmanlı zamanı süresince hep ezilmişlerdir. Bu yüzden devlet tarafından saygı, güven ve 

sevgi görmezler. Korku, Alevilerin yaşam tarzı haline gelmiştir, onunla yaşamayı ve onu 

saklamayı öğrenmişlerdir. Aleviliğin tanımı biraz muğlâk ve normatiftir. Öğrenilecek bir şey 

değildir. Alevilik, Gazi sakinlerini ‘diğer’ konumuna atan etken ve onların karşı kültüre karşı 

tutundukları kolektif öz savunma kültürüdür (Worsley, 1984: 250).       

Ocak, Türkiye’deki Alevi ve Kürt sorunlarının Osmanlı İmparatorluğu’nun mirası 

olduğunu söyler. 1980’lere kadar bu konular ülkede hiç tartışılmamıştır. Zira tartışılması bile 

ülkenin devamlılığına ve bütünlüğüne yönelik tehdit olarak algılanmıştır (Ocak, 1993: 21). 

Gazi sakinlerinin zihnindeki en önemli etken olan Alevilik tanımında ve farklı kaynaklardan 

alınan tanımlarda Alevi inanç sisteminin ‘demokratik, laik, bağımsız ve çağdaş’ doğasından 

bahsedilir. Aleviler, bu evrensel ilkeleri temsil eden, koruyan ve savunan topluluktur. Ocak’a 

göre bu tanımlar, Alevilik’in kökeninden ve uygulanışından çok Fransız İhtilali sonrası 

Avrupa fikirlerini hatırlatırlar.  

Eskiden gecekondulardaki sohbetlerde Türk vatandaşlığı geleneksel olarak kolektif 

kimliğin belirleyici öğesi olarak görülürdü. Bu anket ise, toplumsal kimliğin ana öğesi olarak 

vatandaşlık bağlarının Alevilikten sonra geldiğini göstermiştir. Bu değişiklik ulusal sınırlarla 

ilgili krizin bir yansıması ve bireyin kendisini küresel sistem içerisinde tanımlamasının bir 

yolu olarak değerlendirilebilir. Zira Gazi sakinleri birçok durumda küresel Alevi ağından 

bahsederler. 

12 Mart 1995 gecesi mahalledeki üç kahvehane otomatik silahlı bilinmeyen kişilerce 

tarandı. Bir kişi öldü ve 20 kişi ciddi düzeyde yaralandı. Olayın ardından tüm mahalle halkı 

sokaklara döküldü ve sistemin temsilcisi ve olaylara göz yumdukları için olayların sorumlusu 

olarak gördükleri mahalle karakoluna doğru yürüdüler. Protestolar gece boyunca sürdü. Ertesi 

gün Türk basını polis tarafından öldürülen kişi sayısının 15’e çıktığı olayları canlı olarak 

yayımladı. Bu sayede Türk halkı mahalledeki gerginlikten haberdar oldu. Bu olaylar ayın 

14’ünde 36 kişinin ciddi yaralar aldığı Ankara’nın iş merkezlerinin bulunduğu semtindeki 

gösterileri de tetikledi. Protestolar 15’inde de devam etti, 4 kişi öldü, çok sayıda insan 

yaralandı. Öldürme olaylarına karışan polislerin avukatları, davaların İstanbul’da 

yürütülmemesinde ısrarcı oldular, aksi taktirde hiçbir avukatın davaları üstlenmeyeceğini 

söylediler. Bunun üzerine davalar Karadeniz Bölgesi’ndeki şehirlerde yürütüldü. Hiçbir polis 
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memuru 5 yıldan fazla ceza almadı. Zaten mahkumlar da o dönemdeki genel aftan 

yararlandılar (Radikal, 5/11/2001). Gazi mahallesi gibi birçok mahalle Türkiye’nin kayıt dışı 

ekonomisinin iç bölümünü oluştururlar. Buralar direncin ve enformal küreselleşmenin 

merkezleri olmuşlardır.  

Bir Kürt-Alevi aşiretinin analizini yapan Günter Seufert, incelediği aşiretin göçebe 

yaşam, komşu aşiretlerle sürekli mücadele ve otoriteye karşı gelme gibi aşiretlerin geleneksel 

özelliklerinden yoksun olduğunu söyler (Seufert, 1997:157). Ne var ki Gazi mahallesinde 

aşiretlerin genel özellikleri gözlemlenebilir. En azından otoriteye karşı gelme ve göçebe 

yaşam (ev sahipliği oranı çok düşüktür) söz konusudur. 1995’teki isyanlar, bu etnik ve dini 

aşiretlerin yalnızca yöresel değil aynı zamanda ulusal ve uluslararası bağlarının olduğunu da 

göstermiştir. Kaya, olayların yankılarının Almanya’ya da ulaştığına dikkat çeker. Kaya’ya 

göre Alevi ve Sünnilerin çoktan beri birbirlerine karşı olan şüpheli bakışları, bastırılmış 

düşmanlık ve yabancılıkları bu olaylardan sonra daha hissedilir olmuştur (Kaya, 2001: 111–

112). 

 6.1.b. İstanbul’da bir başka mahalle: Tarlabaşı Örneği 

Son yıllarda farklı etnik gruplar arasında yaşanan kentsel gerilimler ile ön plana çıkan 

Tarlabaşı semti sadece uzun yıllardan bu yana metruk binalarda yaşayan Roman (Çingene) 

kökenli insanlarla görece yeni yerleşimci olan Kürt kökenli insanlar arasındaki çatışmalar ve 

sorunlar ile anılmamaktadır. Suç oranının yüksek olduğu, sokak çocuklarının sayıca fazla 

olduğu, işsizlik oranının çok yüksek olduğu ve İstanbul halkının mental haritasında suçla 

anılan bir mekân haline gelen Tarlabaşı semti, daha çok “Ağır Roman” adlı filmde yer alan 

şiddet, anarşi ve mafyoz ilişkileri ete kemiğe büründüren bir yer olmakla ünlenmiştir. 

Nüfusunun 35 bin civarında olduğu tahmin edilen Tarlabaşı semti Beyoğlu ilçe 

sınırları içerisinde yer almaktadır. İlçe nüfusunun % 85'i Türkçe dili kullanmaktadır. %15 

oranındaki azınlık nüfusu ise kendi dillerini kullanmakta olup, bunların bir ksımı da günlük 

hayatlarında Türkçe konuşmaktadırlar. Önceden gayri-Müslim azınlıkların yerleşim yeri olan 

bölgede, azınlıkların ayrılması sonucunda evlerin büyük kısmı ya vakıflara ya da Hazine’ye 

geçmiştir. Kamuya geçen meskenler bakımsızlıktan dolayı harabeye dönüşmüş, bazıları da 

işgal edilmiş durumdadır. Tarlabaşı semtinin bu birbirinden farklı kültürleri taşıyan 

yerleşimcileri, alt gelir grubu olarak tanımlanan yoksul kesimlerden oluşmaktadır. Bu kişiler, 

bölgeye Türkiye’nin farklı coğrafyalarından ve farklı kültürlerinden gelip yerleşmişlerdir. 

1990’lı yıllardan itibaren de özellikle Doğu ve Güneydoğu’dan yoğun olarak bu semte göç 

başlamıştır. Toplam nüfusun % 35’ini oluşturan Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan 
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(Mardinliler, Siirtliler, Diyarbakırlılar, Batmanlılar, Karslılar) göç edenlerin yanı sıra, 

Romanlar, Taksim'e yakın bölgede ise Zimbabveliler, Ruandalılar, Senegalliler, Togolular ve 

Romanyalılar (yaklaşık % 3 yurt dışından gelen gruplar) oturmaktadır. Bunun dışında 

geçmişten beri bölgede yaşayan eski yerleşim sahipleri de nüfusun % 40’ını oluşturmaktadır. 

Bölgede yerleşik yaşayan kişilerin % 56’sının işsiz olduğu belirlenmiştir.  

İstanbul kentinin dolayısıyla Beyoğlu semtinin en yoksul halkı; horlanan, aşağılanan 

kesimleri, travestiler, sokak çocukları, Afrikalılar, Tarlabaşı’nda bir araya gelerek kendilerine 

“yoksulluk” ortaklı yeni bir yaşam alanı kurmuşlardır. İstanbul’un zengin semtleri arasında 

yer alan Beyoğlu’na bağlı Tarlabaşı ilçesi sakinleri, kendilerini Beyoğlu kültürünün (kent 

yaşamının) dışına itilmiş hissetmekte ve bu durum toplumla çatışma içinde yaşamalarına yol 

açmaktadır. Semtte aile sorunları, göç, yoksulluk, eğitimsizlik, çocuk istismarı, aile üyelerinin 

sağlık sorunları gibi sorunlar vardır. Tarlabaşı’nda ilköğretim yaşında olan çocukların yarıya 

yakını göç ile birlikte okullarından alınarak sokaklarda çalışmaya yönlendirilmişlerdir. 

Tarlabaşı’nda oturan Doğu ve Güneydoğu’dan göç eden kadınların % 90.2 si okuryazar 

değildir. Ekonomik olarak ailelerin % 60’ı asgari ücretin altında bir aylıkla yaşamaktadırlar. 

Ailelerin % 63.5’i çocuklarının sokakta çalışmasını istemezken % 32.7’si ekonomik 

yetersizliklerden dolayı çocuklarını çalıştırmak zorunda kaldıklarını belirtmişlerdir. Ailelerin 

geçim kaynağının %  56.7’sini çocuklar oluşturmaktadır. Çalışan annelerin oranı ise  (temizlik 

işçiliği) % 13.3’dür. Yine yapılan bir araştırmada geri dönüşe halkın % 30’u evet derken % 

70’i tüm kötü koşullara rağmen Tarlabaşı semtinden ayrılmak istememektedirler. “Fiziksel ve 

Sosyo-kültürel Değişim Bağlamında Beyoğlu’nda Suç Olgusunun Değerlendirilmesi“ 

çalışmasına göre hırsızlık ve dolandırıcılık suçları 1993–1997 yılları arasında tam bir patlama 

yaşayarak Beyoğlu’nda sekiz kat artmıştır. 1998 yılında başlayan araştırmada 1600 civarında 

suç dosyasını inceleyen araştırmacıların en çok karşılarına çıkan semtlerin başında ise 

Tarlabaşı gelmektedir.   

 

  

 

 

 
 

Tablo 9: Tarlabaşı’nda göç nedenleri 

 Frekans % 
Ekonomik koşullar 92 58,6 
Köyün boşaltılması 27 17,2 
Aile birleşmesi, evlilik, vs. 20 12,7 
Siyasi nedenler 15 9,6 
Kan davası 2 1,3 
Diğer   1 0,6 
Toplam 157 100,0 
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Avrupa Birliği Ankara Temsilciliği, Dünya Bankası Sosyal Riski Azaltma Fonu ve 

İstanbul Bilgi Üniversitesi kaynaklarıyla hayata geçirilen ve Göç Çalışmaları Uygulama ve 

Araştırma Merkezi tarafından yürütülen Tarlabaşı Toplum Merkezi projesi bağlamında bölge 

halkının ihtiyaçlarını anlamak amacıyla 2005 Kasım- 2006 Haziran ayları süresince Göç 

Merkezinin araştırma ekibi tarafından gerçekleştirilen sosyolojik alan çalışması, mahallenin 

kanaat önderleri, bölgede çalışma yürüten sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar, 

yerel yöneticiler ve emniyet çalışanlarıyla yapılan derinlemesine mülakat ve odak grup 

tartışmalarının yanı sıra,  200 kişi ile gerçekleştirilen yüz yüze görüşmelerden oluşmakta ve 

bunların bütünü Tarlabaşı konusunda önemli bilgiler içermektedir. Anadili Kürtçe olan 

kişilerle diğerleri arasında, göç etmelerine neden olan unsurlar açısından önemli farklılıklar 

vardır.  

 

 
Tablo 10. Tarlabaşı’nda anadillerine göre göç nedenleri 
 

Görüşülen Kürt kökenli mahalle sakinleri, ekonomik koşullar nedeniyle köylerinden/ 

kentlerinden göç ettiklerini söylediklerinde, genelde çatışmalar yüzünden tarım ve 

hayvancılık faaliyetlerini sürdürmenin imkânsızlaştığına değinmişlerdir. Bu nedenle, 

“ekonomik koşullar” kategorisi, 1990’lar boyunca bölgede süren çatışmalar sonucunda 

dolaylı olarak köylerin boşaltılmak zorunda kaldığı durumları da içermektedir. “Siyasi 

nedenler” kategorisi, Kürtler tarafından devlet baskısı, insan hakları ihlalleri, yargısız infazlar 

ve köy korucusu olmanın dayatılması vb. ile örneklendirilmiştir. Dolayısıyla, zorunlu göç 

mağduru Kürtler söz konusu olduğunda, “ekonomik nedenler”in, klasik göç literatüründeki 

anlamından daha geniş bir nedenler listesi içerdiğini gözden kaçırmamak gerekir.  

 
Doğu ve Güneydoğu kökenli insanların maruz kaldığı ülke içinde yerinden edilme ya 

da zorunlu göç olarak tanımlanan sürecin en belirgin özelliklerinden bir tanesi, söz konusu 

kişilerin kentsel mekâna her türlü mülkten azade şekilde gelmiş olmalarıdır. Yerinden edilme 

sürecinde “mülksüzleşme”den bahsedildiğinde, yine bu kategorinin de salt ekonomik unsurlar 

içermediğini, sosyo-politik bir boyutunun olduğunu söylemek gerekir. 1990’lardan önceki göç 

Anadil  
Türkçe Kurmançî Zazakî Arapça   Toplam

Ekonomik koşullar 41 48 2 1  92
Köyün boşaltılması   0 27 0 0  27
Aile birleşimi  16   4 0 0  20
Siyasi nedenler   1        14  0 0  15
Kan davası   2   0 0 0    2
Diğer   1   0 0 0    1
Toplam 61 93 2 2 157
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hareketleri, ağırlıklı olarak ekonomik motivasyonlarla gerçekleştirilmişti ve kente yeni gelen 

göçmenlerin, kentsel yaşamda var olabilmek için sahip oldukları belirli bir sermaye 

birikimleri vardı.  Ancak zorunlu göç sürecini belirleyen koşullar, yerinden edilen insanları 

sadece ekonomik anlamda dezavantajlı pozisyonlara yerleştirecek bir sermayesizlikle baş başa 

bırakmadı. Köksüzlük ve kaybolmuşluk hissi, kentsel alanda yeni bir başlangıç yapmak için 

ihtiyaç duyulan beşeri ya da kültürel sermaye kaynaklarından mahrum kalmak, en az kente 

ekonomik anlamda dezavantajlı pozisyonda varmak kadar belirleyici oldu.    

 
Kendinizi İstanbul’a ait hissediyor musunuz? Toplam Anadil  
Evet Hayır Fikrim yok   

Türkçe 69 28 1 98 
Kurmançî 27 68 0 95 
Zazakî 2 0 0 2 
Arapça 2 1 0 3 
Ermenice 2 0 0 2 
Toplam 102 97 1 200 

 
Tablo 11. Tarlabaşı’nda İstanbul’a aidiyet hissi  
 
Görüşülen kişilerin arasında, kendini İstanbul’a ait hissetmeyenlerin oranı, %70’in biraz 

üzerindedir. Kürt kökenliler, böyle hissetmelerinin nedeni olarak, İstanbul’daki ikametlerinin 

kendi tercihleri olmayışını, kendilerine dayatılmış bir yaşamın söz konusu oluşunu ve bu 

ikameti geçici olarak algılamak eğiliminde oluşlarını, toplumun çeşitli kesimlerinde 

karşılaştıkları ayrımcılık ve dışlanmayı ve kendilerini yaşam biçimlerine, örf ve adetlerine, 

içinde doğup büyüdükleri, alışık oldukları toplumsal çevreye taban tabana zıt bir ortamda 

buldukları için yaşadıkları yabancılaşmayı göstermişlerdir. Yerinden edilen Kürtlerin kentsel 

alanda içinde bulundukları dezavantajlı pozisyonlar, oluşan kentsel gettolar ve buralarla 

ilişkilendirilen illegal ve gayrimeşru faaliyetlerin çözümüne dönük olarak geliştirilen öneriler, 

bu kişilerin toplumsal, siyasi ve ekonomik yaşama yeniden entegre edilmek yerine, “köye 

dönüş” projelerinin gerçekleştirilmesini içermektedir. 

Geri dönüş projelerinin gerçekleştirilmesine ilişkin tartışmaları yürütürken, bu 

projelerin önündeki hukuki, siyasi ve ekonomik engeller kadar, yerinden edilmiş kişilerin bu 

konudaki niyetlerinin de dikkate alınması gerekliliği göz önünde bulundurulmalıdır. 

Tarlabaşı’nda görüşülen Kürt kökenli yurttaşlar örneğinde, özellikle genç nesillerin 

İstanbul’da kalmayı tercih ettiği görülmektedir. Çocuklar ve gençler “ya burada gördüklerimi 

orada göremezsem ne yaparım, dönmek istemem” derken, ekonomik durumları ortalamanın 

üzerinde olan ve kentin sunduğu olumlu olanaklardan faydalanabilen kimileri de İstanbul’da 
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yaşamayı tercih edeceklerini belirtmişlerdir. Görüşme yapılan bir Kürt kökenli yurttaş, “40 

tane Kürdistan kurulsa bile, oralara dönmeyeceğini” söylemiştir.  
 

Memleketinize geri dönmeyi düşünür müsünüz? Toplam Anadil 

Evet Hayır Koşullara bağlı Fikrim yok   

Türkçe 21 29 10 3 63 
Kurmançî 48 30 13 4 95 
Zazakî 1 0 1 0 2 
Arapça 0 2 1 0 3 
Toplam 70 60 25 7 163 

 
Tablo 12. Tarlabaşı’nda geri dönme düşüncesi 
 

Görüşülen Kürt kökenlilerin yaklaşık yarısının kesinlikle köylerine dönmek istemesi, 

yaklaşık %14’ünün ise, güvenlik koşullarının ve ekonomik olanakların düzelmesi durumunda 

İstanbul’da kalmak yerine köylerine döneceklerini belirtmesi geri dönüş projeleri üzerinde 

dikkatle durulması gerektiğine dair anlamlı bir veri olsa da, özellikle gençlerin ve çocukların 

geri dönüş konusundaki isteksizliği, kente entegrasyonun zemin ve koşulları üzerinde de 

düşünmenin önemi ve gereğini bir kez daha sergilemektedir.  

6.2.Kentsel Gerilim: Mersin ve Diyarbakır 

Diyarbakır kent nüfusu 1990 yılı verilerine göre 391.086 iken 1996’da % 116 artarak 

822.837 rakamına ulaşmıştır. Bu durumda Diyarbakır kent merkezine göç edenler, kent 

nüfusunun % 39,86'sını oluştururken A. Göktürk’e göre, bize aynı zamanda ‘1965–1990 

yılları arasında net göç miktarı -75.717 kişi olan Diyarbakır'da önemli bir değişimi’ 

göstermektedir.18 

Yıl Toplam Nüfus Nüfus Artış Oranı (%) 
1970  581.208 22,12 
1975  651.233 12,04 
1980  778.150 19,48 
1985  934.505 20,09 
1990  1.096.447 17,32 
1997 1.285.382 17,23 
2000 1.362.708 10,60 

Tablo 13. Diyarbakır ili nüfus artışı (TÜİK) 

Yoğun biçimde göç alan Akdeniz bölgesi illerinden bir tanesi İçel’dir. İçel nüfusunun 

ortalama yıllık artışının 1975’ten sonra hızlandığı ve 1985’ten sonraki artışın daha yoğun 

gerçekleştiği Tablo 14’de görülmektedir. Bu süreçte İçel’de yeni gecekondular, göçmen 
                                                 
18 http://www.gocder.com/rapora01.htm#_ftn1 
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mahalleleri birbirleri ardına ortaya çıkarken, etnik temelli kentsel gerilimin işaretlerini de 

işsizlik, yoksulluk gibi bir dizi sorunla birlikte karşımıza çıkarmaktadır. 

Yıl Toplam Nüfus Nüfus Artış Oranı (%) 
1970  590 948 28,96 
1975  714 817 38,06 
1980  843 931 33,21 
1985  1.034.085 40,64 
1990 1.267.253 40,63 
1997 1.515.302 19,57 
2000 1.651.400 08,98 

 
Tablo 14. İçel ili nüfus artışı (TÜİK) 

 

Öte yandan ilgi çekici diğer bir veri seti ise Diyarbakır ve İçel’in en fazla net göç aldığı ve 

verdiği illerin listesidir. Buna göre Diyarbakır sırasıyla İstanbul, İzmir, İçel, Adana, Ankara, 

Bursa, Manisa, Hatay ve Kocaeli illerine göç verirken, Mardin ve Elazığ illerinden göç 

almaktadır. İçel ise, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Siirt ve Şanlıurfa gibi 

Güneydoğu Anadolu illerinden göç alırken Antalya, İstanbul ve İzmir gibi illere göç 

vermektedir (Kocaman, 1998: 65). Bu göç eğilimlerinin 2000’li yıllarda da aynı şekilde 

sürdüğü görülmektedir (Coşkun, 2006). 

Daha önce sözü edilen Mersin’deki Bayrak yakma olaylarını hatırlayarak, 2000’li 

yıllarla beraber İçel’de karşılaştığımız ve başka illere de yayılan dışlayıcı bir söylemin ortaya 

çıktığı ve bütünleşmeye ilişkin tartışmanın gittikçe karamsarlaşmaya başladığı söylenebilir. 

Oysa ki yakın zamana kadar coğrafyalar bölge ve şehir aidiyetleri bağlamında henüz bu kadar 

bölünmemişti. Bölünmüş olsa bile, bu durum bu denli kolayca dile getirilmiyordu. Mersin 

olaylarının bize anımsattığı ya da bir arzuhal olarak sunduğu şey şuydu: “Kürtler Mersin’e ait 

değillerdi, Mersin’e sonradan geldiler ve Diyarbakır’dan geldiklerine dair güçlü bir kanı 

vardı. Diyarbakırlı olan Kürt kökenliler tekrar oraya dönmelilerdi.” Böylece kamuoyu ilk defa 

ülkenin bir ilinden veya bölgesinden umudunu kesmiş gibiydi. Kendi şehirleri olan Mersin’i, 

Manisa’yı, İzmir’i, Bursa’yı, İstanbul’u kurtarmak adına, zihinsel coğrafyalarındaki 

bölünmeyi bu denli açık bir şekilde dile getiriyorlardı. Kürt kökenli yurttaşlar, eğer 

Diyarbakır’a dönerlerse, Mersin de, Mersin ile benzer kadere sahip olan Manisa, İstanbul, 

İzmir, Bursa ve Sakarya gibi diğer iller de kurtulacaktı.   

Mersin olaylarını daha sonra 6 Nisan 2005’de Trabzon olayları takip etti. 

Hatırlanacağı üzere, orada da benzer hissiyatlar dile getirilmişti. Göçün, yoksulluğun, 

yoksunluğun, eşitsizliğin ve dışlanmışlığın başka coğrafyalara sürüklediği bir kitle için belirli 
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bir coğrafya tayin ediliyordu, ‘buraya gelmeyin orada kalın, oraya gidin’ deniliyordu. Hatta 

Trabzonlular işi biraz daha ileri götürerek, Mersin’e benzemeyeceklerini dile getiriyorlardı: 

“Burası Trabzon, Mersin değil! Trabzon’dan çıkış yok!” Trabzon olayları sonrasında, bu defa 

25–28 Ağustos 2005’de Batman kent merkezinde öldürülen PKK örgütüne mensup olduğu 

öne sürülen kimselerin cenaze töreninde toplanan kalabalık, Trabzon’daki olaylara atfen şöyle 

bağırıyorlardı: “Burası Batman, Trabzon değil; burası Kürdistan, Türkiye değil.” Herkes 

kendine yer beğeniyordu haritalardan. Siyasi erkin yapamadığını sokaklardaki kalabalıklar 

yapıyordu. Haritalar yapma, sınırlar çizme işini. Gerek içsel, gerekse dışsal faktörler 

nedeniyle ülkenin yaklaşık yirmi yıldır yaşadığı şiddetin sonucu olarak ortaya çıkan yerinden 

olma halinin beraberinde getirdiği travmayı gerektiği gibi yorumlayamayan siyasal elit, 

medya ve akademisyenler, maalesef ortaya çıkan bu tablonun oluşumunda dolaylı olarak söz 

sahibi olmuşlardır. Korku ve milliyetçilik üzerinden siyaset yapmaya alışmış siyasal partiler 

maalesef ülkenin her yanında sorunların kökenine inmek ve onları anlamak yerine, bu 

sorunlar üzerinden oy arayışlarını sürdürmüşlerdir. Bizim gerçekleştirdiğimiz bu çalışma belli 

açılardan, ‘Kürt sorunu’ şeklinde sıkça dile getirilen bir meselenin farklı okumalarının 

yapılabileceğini göstermeyi ve bu yolla giderek ortadan kaybolmaya yüz tutmuş toplumsal 

diyalog kanallarının yeniden açılması sürecine katkıda bulunabilecek bilimsel bilgiyi üretmeyi 

amaçlamaktadır. 

6.3. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Toplumsal Yapı 

Güneydoğu Anadolu bölgesinde terör nedeniyle boşaltılan köylerin çok büyük bir 

bölümünün dağ köyleri olduğu, Urfa, Adıyaman ve Diyarbakır gibi illerde yer alan ova 

köylerinin ise ağaların ve mirlerin (bey) kontrolü altında olduğu bilinmektedir.. Büyük toprak 

sahibi olan ağaların ve beylerin bir kısmı Cumhuriyet ile birlikte yaşanan tarımda 

makineleşme gibi teknolojik değişikliklere uyum sağlayarak iktidarlarını sürdürmüşler,  öte 

yandan bu tür olanaklardan yoksun olan küçük mülk sahipleri ise birikim yapmak bir yana, ya 

toprağını tümüyle yitirmiş ya da işlediği topraktan geçimini bile sağlayamayacak duruma 

gelmiştir. Topraklardaki dengesiz dağılım nedeniyle gündeme gelen ortakçılık Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu’da son derece yaygındır. Ortakçılık biçimleri anlaşma koşullarına göre 

değişir ve “yarıcılık”, “kiracılık”, “icarcılık”, “cariyek” (1/4) ve “marabalık” gibi adlar alırdı. 

Bunlardan marabalık, son derece ağır koşullar içermektedir. Marabalar, Ağa’nın ya da Bey’in 

toprağında adeta boğaz tokluğuna çalışırdı. Bu tür işletme biçimleri mülkiyet ilişkilerindeki 

çözülme ile birlikte yavaş yavaş ortadan kalkmıştır. Makineli tarıma geçişle birlikte, büyük 

toprak sahipleri topraklarını ortakçılık ya da marabacılıkla işletmekten vazgeçerek, kendileri 
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işleme ya da kiraya verme yollarından birini yeğlemeye başlamışlardır. 1980’li ve 90’lı 

yıllarda boşaltılan köylerden kentlere göç edenlerin bir kısmı eskiden maraba, diğer bir 

deyişle topraksız köylü olduklarından, geriye dönme ihtimali olmayan insanlar olarak 

karşımıza çıkmaktadırlar.19  

6.4. Türkiye’de Toprak Yapısı ve Reformları 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarında, hükümetlerin daha çok büyük toprak 

sahiplerinin çıkarlarını koruduğu söylenebilir. İstiklâl Savaşı’nın belli ölçüde büyük toprak 

sahiplerinin desteği ile kazanıldığı düşünülürse bu tercihin neden kaynaklandığı rahatlıkla 

görülebilir. Cumhuriyet’in ilk yıllarında güvenlik, devrimler ve devletin örgütlenmesi gibi 

önemli sorunlarla ilgilenmek gerektiğinden toplumsal yapıyı tamamıyla değiştirecek bir 

toprak reformuna gerek görülmemiştir. Ancak, 1920’lerin ortalarında, özellikle Doğu 

Anadolu’da görülen Şeyh Said isyanı gibi merkezkaç hareketlerinde büyük toprak 

sahiplerinin oynadıkları rol göz önünde bulundurulmak suretiyle, Cumhuriyet yönetiminin, 

üzerinde toprak sahibine bağımlı ortakçı, maraba, yarıcı gibi köylünün işlettiği büyük 

mülklere karşı bir yaklaşım sergilemeye başladığı görülmüştür. Nitekim toprak dağıtımıyla 

ilgili ilk hüküm de, 1925 Yılı Bütçe Kanunun 25. maddesinde geçmektedir. Bu maddeye göre, 

“toprağa ihtiyaç duyan ziraat erbabına, elde mevcut millî arazi, bedeli on senede taksitle 

alınmak ve her aileye verilecek arazi miktarı ellerindeki topraklarla birlikte en fazla 200 

dönümü geçmemek üzere, değeri pahasına” dağıtılacaktı. 1934 yılına kadar bu hüküm, Bütçe 

Kanunlarına konmuştur (Barkan, 1980: 453–454). Söz konusu hüküm, aynı yıl, 2 Haziran’da 

kabul edilen 2490 sayılı “Artırtma, Eksiltme ve İhale Kanunu”nun 56. maddesiyle süreklilik 

kazanmıştır.20  

Dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, 1928 yılının TBMM’yi açış 

konuşmasında, hükümete, özellikle doğu illerinde “toprağı olmayan çiftçilere toprak 

sağlamak meselesiyle önemli olarak” uğraşmak emrini vermiştir (Öztürk, 1969: 204). 

Nitekim 8 Haziran 1929 tarih ve 1505 sayılı “Şark menatıkı dahilinde muhtaç zürraa tevzii 

edilecek araziye dair kanun” çıkartılmıştır. Bu kanuna göre hükümet, doğu illerinden batıya 

nakledilen kimselerin arazisini, “köylü, aşiret efradı, göçebe ve muhacirlere” vermeye yetkili 

kılınmıştır. Bu kanun her ne kadar, topraksız köylüyü kendi kendine yeter birer mülk sahibi 
                                                 
19 Farklı “Ortakçılık” biçimlerinin herbirinde topraksız köylüler, toprak sahibinin temin edeceği evde 
oturup, vereceği tohumu onun tarlalarına ekmek ve elde ettiği ürünün küçük bir kısmını kendi elinde 
tutup büyük bölümünü toprak sahibine vermek durumundadırlar. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz., 
Kazgan (1977), Erkal (1978), Barkan (1980: 515‐517), Dinler (2000) ve Kepenek ve Yentürk (2001).  
20 TBMM Kavanin Mecmuası, Dönem 3, Cilt 13, s. 719; T.C. Resmi Gazete, Sayı: 2723 (10. 06.1934)  
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yapmayı amaçlıyor olsa da, kanunun öncelikli amacı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgelerinde beliren merkezkaç Kürt hareketlerini belli ölçüde de olsa önleyebilmekti ve 

bunun yolu da büyük toprak sahipleri olan ağaların iktidarlarını etkisiz kılmaktan geçiyordu. 

Hükümet, ayrıca, dağıtılmamış araziyi topraksız köylüye vermek üzere kamulaştırabilecekti. 

Başlangıçta, daha çok siyasi nedenlerin zorladığı ve sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

bölgeleriyle sınırlı arazi mülkiyetini değiştirmeye yönelik hareketin, 1930’lu yılların başında, 

ziraî üretimi artıracağı düşüncesiyle, bütün ülke çapında uygulanması gerektiği anlayışı 

benimsenmiştir. Bu amaçla hazırlanan, 14 Haziran 1934 tarih ve 2510 sayılı “İskân 

Kanunu”nun 12. maddesinin (b) fıkrasında, öteden beri aynı mıntıkada bulunan aşiret 

fertleriyle bu mıntıkanın yerli halkından olan veya herhangi bir suretle yerleşmek üzere oraya 

gelmiş bulunan topraksız veya topraklı çiftçilerin Bakanlar Kurulu kararıyla, hazineye ait 

topraklardan toprak verilmek üzere toprağa bağlandırılacağı bildirilmiştir.21 

Toprak dağıtımı, 1935 yılına kadar çeşitli yasa maddelerine ve İskân Yasası’na 

dayanmıştır. 1935’den itibaren ise, toprak konusuyla ilgili daha kapsamlı ve müstakil bir yasa 

çıkarılması gereği hissedilmeye başlanmıştır. Bu çerçevede İçişleri Bakanlığı tarafından 

hazırlanan 12 Kasım tarihli “İskân-Toprak Kanunu” tasarısına göre, hükümet, 2000 

dönümden fazla olan büyük arazileri ve sahipleri tarafından başında bulunarak işletilmeyen 

2000 dönümden az arazileri hazine bonosu karşılığında üzerindeki yapılarıyla beraber 

istimlâk edebilecekti. Kamulaştırılan arazilerin bedelleri 1914 vergi kayıtlarına göre 

hesaplanacaktı. Yol açacağı düşünülen yoğun tartışmalardan korkulan ve aslında bir devrim 

niteliği taşıyan bu taslak kamuoyuna duyurulmamış olup sadece Hükümetin bilgisi dahilinde 

kalmıştır (Barkan, 1980: 456). İçişleri Bakanlığı bünyesinde hazırlanan bu taslak, diğer 

bakanlıklara ve komisyonlara verildiğinde anayasaya aykırılığı yüzünden tepkiyle 

karşılanmıştır. Çünkü taslaktaki, kamulaştırılacak arazilerin bedellerinin hesaplanması ve 

ödenmesiyle ilgili teklifin, o sırada yürürlükte olan 1924 Anayasasının 74. maddesinde yer 

alan, kamulaştırmalarda zamanın piyasa değerine göre ödemenin peşin yapılmasını gerektiren 

maddesiyle çeliştiği anlaşılmıştır. Bu yüzden, hazırlanmakta olan toprak reformunun 

uygulanmasını sağlamak amacıyla, piyasa değerlerine göre peşin ödeme şartını ortadan 

kaldıracak bir anayasa değişikliğinin hazırlığı başlatılmıştır. Öte yandan, İçişleri 

Bakanlığı’nın toprak reformunun, tarımın teknik ve uzmanlığı ilgilendiren taraflarını göz ardı 

ettiği gerekçesiyle, konuyla ilgili çalışmayı devam ettirme görevi bu Bakanlıktan alınarak 

Tarım Bakanlığı’na verilmiştir. Tarım Bakanlığı da, eleştirileri dikkate alarak 1937’de “Ziraî 

                                                 
21 TBMM Kavanin Mecmuası, Dönem 3, Cilt 13, s. 783; T.C. Resmi Gazete, Sayı: 2733 (21. 06.1934).  
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Islahat Kanun Tasarısı” hazırlamıştır. Toprak reformu için Anayasada yapılacak değişiklik 5 

Şubat 1937 tarihinde gerçekleşmiş ve Anayasanın kamulaştırmaya ilişkin 74. maddesine bir 

fıkra eklenmiştir. Buna göre, artık çiftçiyi toprak sahibi yapmak için alınacak toprakların 

kamulaştırma bedelinin belirlenmesi ve ödenmesi özel kanunlarla gösterilecekti (Ibid.: 457–

8). Böylelikle, Anayasanın toprak reformunu engelleyici hükmü ortadan kaldırılmıştır.  

Atatürk, 1937 yılının Meclis açış konuşmasında, çiftçiyi topraklandırma yasasının ana 

ilkelerinin, 1) “ülkede topraksız çiftçi bırakmamak”, 2) “bir çiftçi ailesini geçindirebilen 

toprağın, hiçbir şekilde bölünme”sine izin vermemek ve 3) “büyük çiftçi ailesi ve çiftlik 

sahiplerinin işletebilecekleri arazi genişliğini, arazinin bulunduğu bölgelerin nüfus 

yoğunluğuna ve toprağın verimliliğine göre sınırlandırmak” olacağını açıklamıştır (Öztürk, 

1969: 259–260). 1938 yılı içinde, çiftçiyi topraklandırma yasa tasarısını hazırlamakla 

görevlendirilmiş olan Tarım Bakanlığı’nın “Ziraî Islahat Kanun Tasarısı” yeni baştan 

düzenlenerek tekrar ele alınmış; Meclis komisyonlarında ve diğer bakanlıklarda 

değerlendirilmiştir. Fakat II. Dünya Savaşının başlaması bu işin bir tarafa bırakılmasına neden 

olmuştur. Çünkü toprak meselesinde köklü bir değişiklik yapmak, her bakımdan daha da 

güçlü olmak gereken savaş ortamında, ziraî üretimi ve sosyal yapıyı büyük ölçüde 

etkileyebilirdi. Yine de, İnönü, savaş yıllarında 1941 ve 1943 yılı TBMM açış 

konuşmalarında toprak meselesinin Meclis’e sunulacak bir yasayla çözümlenmiş olacağından 

söz etmiştir. Nitekim Hükümetin, toprak reformu konusundaki tasarıyı savaşın bittiği 

günlerde TBMM’ye sevk etmesi, bu konunun savaş yıllarında bile gündemde kaldığını 

göstermekteydi.  

Hükümet 1945 yılının Mayıs ayında “Çiftçiye Toprak Dağıtılması ve Çiftçi Ocakları 

Kurulması Hakkındaki Kanun Tasarısı”nı Meclis’e sundu. Tasarının amacı topraksız veya az 

topraklı çiftçiye toprak vermek; ülkedeki tarımsal alanların sürekli işlenmesini sağlamak ve 

arazi mülklerinin aşırı derecede büyümelerini engellemekti (Barkan, 1980: 459 ve Tezel, 

1982: 352). Yine bir devrim niteliğini taşıyan bu tasarı özellikle Adnan Menderes, Cavit Oral, 

Emin Sazak ve Halil Menteşe gibi büyük toprak sahibi milletvekillerinin yoğun tepkileri 

karşısında önemli değişikliklere uğramak zorunda kaldı. Çiftçi Ocakları konusu tasarıdan 

çıkarıldı; büyük mülklerin 5.000 dönümü aşan kısmının kamulaştırılması; kırsal nüfusun 

yoğun olduğu yerlerde kamulaştırmanın 2.000 dönümü geçen mülklerde yapılması ve 

kamulaştırma bedelinin nasıl ödeneceği konusu açıklığa kavuşturulmak suretiyle tasarı 

yeniden kaleme alındı. Orijinaline göre bir hayli yumuşatılarak ve büyük toprak sahipleri 

açısından ‘zararsız’ hale getirilerek tasarı Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün desteği alınarak 11 
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Haziran 1945 tarihinde kanunlaştırıldı (Barkan, 1980: 459–521; Tezel, 1982: 348–357). Bir 

süre sonra, Toprak Reformu Yasasının bazı maddelerinin değiştirilmesi gündeme gelmiş ve 

bu yönde bir tasarı, 14 Mart 1950’de Meclis’e getirilmiştir. Yasanın yeni biçimi 22 Mart 

1950’de kabul edilmiştir. Buna göre, artık büyük arazi mülkleri devlet tarafından kolay 

kamulaştırılamayacaktı. Bu dönemden günümüze değin toprak reformu konusu siyasal 

partilerin ve hükümetlerin en sık kullandıkları seçim malzemesi olmaya devam etmiş ve köklü 

bir toprak reformu için gerekli olan toplumsal mutabakat sağlanamamıştır. Bu nedenle, yarı 

feodal “Ağalık” ve “Beylik” düzeninin hakim olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

bölgelerindeki geleneksel toprak yapısı varlığını sürdürmeye devam etmiştir. Zaten topraksız 

ve mülksüz olan bölge halkının önemli bir kısmı 1990’lı yıllar ile birlikte yoğunlaşmaya 

başlayan şiddet ortamında, bu şiddetin iki önemli aktörü olan PKK ve Devlet kurumlarıyla 

organik çıkar ilişkileri geliştiren büyük toprak sahipleri arasında kalmışlardır. 1988 yılından 

bu yana bölgede uygulanmaya başlanan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), her ne kadar, 

geleneksel yarı feodal yapıyı çözme konusunda bazı etkiler yaratmış olsa da, bu konuda 

yeterince bir ilerleme kaydedememiştir (Parlak, 2004). 

6.4.1. 1934 İskân Kanunu  
Cumhuriyetin kuruluş yıllarında ve sonrasında uluslaşma çabaları sürdürülürken Doğu 

ve Güneydoğu Anadolu bölge nüfusunun homojenleştirilmesi ve bölgedeki yarı feodal büyük 

toprak sahiplerinin ve aşiretlerin sahip oldukları merkezkaç iktidarı parçalayabilmek için 

belirli iskân politikaları uygulanmaya çalışılmıştır. 1920’li ve 1930’lu yıllar boyunca Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çıkan çeşitli büyüklükteki isyanların bastırılması için 

yapılan askeri harcamaların ve meydana gelen can kaybının, Kurtuluş Savaşı sırasındaki 

kayıplardan daha fazla olduğu ileri sürülmektedir (Tunçay, 1999: 134–143). İsyanların 

bastırılmasından sonra, uzun erimli, esaslı bir çözüm geliştirmek amacıyla, Kürtlerin yaşadığı 

bölgelerin demografik yapısıyla oynanarak ıslah edilmesi öngörülmüş, 1934 yılında çıkarılan 

İskân Kanunu’nun bu amaca hizmet etmesi düşünülmüştür.22 Ülkeyi ve nüfusu Türk 

kültürüne bağlılık kriteri doğrultusunda üçe ayıran yasayla, Türkiye’nin tek dille konuşan bir 

ülke, nüfusun da Türk kültürüne bağlı bir kitle haline gelmesi hedefleniyordu. Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu, Türk kültürüne bağlı nüfusun yoğunlaştırılması istenen bir numaralı 

iskân bölgesiydi. İki numaralı iskân bölgesi olan Orta ve Batı Anadolu’ya Türk kültürüne 

asimile edilecek olanlar yerleştirilecekti. Üç numaralı iskân bölgesi, sağlık, coğrafya, kültür, 

                                                 
22 İskân Kanunu’nun tam metni için bkz., http://www.khgm.gov.tr/mevzuat/Kanun/İskânkanunu.htm. 
Ayrıca bkz., Beşikçi (1991). 
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disiplin vb. gerekçelerle boşaltılacak ve iskâna kapatılacak yerleri içeriyordu. İskân Kanunu, 

esas olarak Türkçe’nin anadil olarak konuşulmadığı köy ve ilçelerin dağıtılmasını 

öngörüyordu. Türk olmayan Müslümanlar, özellikle bölgedeki isyanlara karışmış ya da 

karıştığından şüphe edilen Arap ve Kürtler, anadil olarak Türkçe konuşan nüfusun yaşadığı 

bölgelere yerleştirilecekti. Çoğunluğun Türkçe konuşmadığı herhangi bir gruplaşma ya da 

örgütlenmeye izin verilmeyecekti. Kürtçe konuşan nüfus, yerleştirildikleri yerlerde nüfusun % 

5’inden fazlasını oluşturmayacak biçimde dağıtılacaktı.  

Bu iskân politikasının, dolaylı olarak, Kürt toplumunun kimlik oluşturma süreci için 

birincil önemde olan aşiret yapısını dağıtmayı hedeflediği söylenebilir. Büyük sülaleleri 

andıran ve mensuplarından sadakat isteyen, karşılığında ise onlara koruma ve güvenlik 

sağlayan aşiretlerin her biri belli bir toprak parçasına bağlıydı ve aşiret dayanışması kendini 

aşiret reisine katı itaat şeklinde gösteriyordu (Bruinessen, 2000). Bu biçimiyle merkezi 

otoriteye alternatif bir oluşum olarak değerlendirilen aşiretlerin arasındaki dayanışmanın ve 

aşiretlerin belirli bölgelerle ilişkisinin, Kürt nüfusun batı bölgelerine zorla iskânıyla sarsılması 

bekleniyordu. Bu yapının dönüştürülmesi gereken diğer bir yönü de sosyal-ekonomik 

açılardan geri kalmışlığıydı (Şahin, 2005). Ancak, her ne kadar, bu kanun bir yönüyle Doğu 

ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşayan Kürt kökenli grupların ve özellikle büyük 

toprak sahiplerinin ülkenin diğer bölgelerine iskânını hedeflemiş olsa da, pratikte bu 

uygulamanın pek gerçekleştirilmediği de bilinmektedir (Çağatay, 2002). 

6.5. Zorunlu Göç Süreci: “Paramın götürdüğü yere kadar giderim” 

Nicholas van Hear (2006), Sri Lanka ve Somali’de yine şiddet nedeniyle yaşanan 

zorunlu göç süreçlerini değerlendirirken göçmenlerin sahip oldukları ekonomik sermaye ile 

kat ettikleri mesafe arasında pozitif bir ilişki olduğunu saptamıştır. Diğer bir deyişle, 

göçmenlerin maddi güçlerine paralel olarak gidecekleri son noktayı tespit ettikleri 

saptanmıştır. Zorunlu göç mağdurları, gerek sahip oldukları ekonomik sermayeyi gerekse 

sosyal sermayeyi kullanmak suretiyle gidecekleri yeni coğrafyayı belirlerler. Bizim 

çalışmamızda da benzeri süreçlerin yaşandığı görülmektedir. Güneydoğu’da özellikle dağlık 

bölgelerde yaşayanların sahip oldukları sosyal ve ekonomik sermayeye bağlı olarak 

Diyarbakır kent merkezine, Mersin’e veya İstanbul’a göç ettikleri gözlenmiştir. Van Hear’ın 

bir diğer önemli saptamasıysa, göçün yoksul ve madun aileler için toplumsal ve coğrafi 

hareketlilik sağlayan bir fırsat penceresi sunmasıdır. Çalışmanın bundan sonraki aşamasında 

alan çalışmasına ilişkin veriler aktarılacaktır. 
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7. Alan Çalışması Bulguları 

 

Raporun bu bölümünde Mersin, Diyarbakır ve İstanbul’da yürütülen alan 

çalışmalarına ilişkin bulgularımız yer alacaktır. İstanbul’da göç mağdurlarıyla ve zorunlu 

göçe ilişkin çalışmalar yürüten bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle yapılan 

derinlemesine görüşmeler de tamamlanmış olup, ayrıca 2007 Eylül ve Ekim aylarında 

Belediye yetkilileri (Kadıköy, Ümraniye, Kartal, Bakırköy, Beyoğlu ve Bağcılar), Vilayet ve 

İstanbul Ticaret Odası temsilcileriyle derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. 2007-2008 kış 

aylarında ise farklı semtlerde zorunlu göç mağdurlarının katılımıyla beş adet odak grup 

tartışması yapılmıştır (Küçük Çekmece, Bağcılar, Ümraniye, Kayışdağı ve Tarlabaşı).  

 

7.1. Mersin ve Göç: “Kışın kömür satın almak zorunda bile değilsin.” 

Mersin, tarihi boyunca her zaman göç alan bir kent olmuş. Kentin çok kültürlü yapısı 

görüştüğümüz pek çok kimse tarafından defalarca vurgulanmıştır. Şehrin merkezindeki 

Mersin Mezarlığının dinlerin ve kültürlerin biraradalığını vurgulayan önemli bir sembol 

olduğu pek çok kişinin altını çizdiği bir çok kültürlülük sembolü olarak dikkat çekmektedir. 

Bu şehre gelen göçmenler, sırasıyla Rum, Ermeni, Arap, Yörük, Giritli, Kürt ve diğerleri 

şeklinde sıralanmaktadır. Son yıllarda göçün hızla devam ettiği görülmektedir. Bu kez 

gelenler büyük oranda zorunlu göç mağduru Kürtlerdir. Güneydoğu Anadolu’dan gelenlerin 

bu kenti tercih etmelerinin belli başlı nedenleri arasında iklim şartlarının iyi olması, narenciye 

ve tarımın gelişmiş olması ve bir liman kenti olması gibi özellikler sayılabilir. 1990’lara kadar 

kent göçe hem ekonomik hem de altyapı olarak karşılık verebilmiştir. 1985 yılında Serbest 

Bölge’nin kurulduğu kente büyük altyapı yatırımları yapılmış, büyük oteller inşa edilmiş, kent 

içi kentsel dönüşüm programı kapsamında tarihsel dokusuna kavuşturulmaya çalışılmış ve 

Ortadoğu’nun yeni Beyrut’u olarak tasarlanan bu ticari merkeze çok sayıda konut inşa 

edilmeye başlanmıştır. Doğu Akdeniz’in büyük çekim merkezi olarak tasarlanan Mersin, 

maalesef 1992’de Körfez Savaşının patlak vermesiyle birlikte cazibe merkezi olmaktan 

uzaklaşmaya başlamış, yatırımlar kısılmış ve kente akın eden göçmenler işsizlik tehdidiyle 

karşı karşıya kalmışlardır.  İnşa edilmiş olan konutların ihtiyaçtan fazla olması nedeniyle, 

konut piyasası göçmenler için daha cazip imkânlar sunmaya başlamıştır. 1990’lardan sonra 

hem gelen göçün yoğunluğu hem de kentin buna hazırlıksız oluşu sorunları da beraberinde 

getirmiştir. Mersin’de Akdeniz Göç-Der, Ticaret Odası ve Akdeniz Sosyal Forumu gibi 
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kurum ve kuruluşların hemfikir oldukları en önemli nokta da budur. 1990’larla birlikte Mersin 

için göç yavaş yavaş ‘‘sorun’’ haline gelmeye başlamıştır. Daha önce kentin dışında yerleşim 

alanları oluşturmak gibi bir eğilimi olmayan göçmen nüfusun, 1990’dan itibaren ayrı 

mahalleler kurarak şehrin çevresine “eklemlenmeye” başladığı gözlemlenmektedir. 

1990’lardan bu yana göçle beraber oluşan yirmi mahalle var. Bu mahallerin pek çoğunun 

kentin merkezi ile olan ilişkisi zayıf. Mahallerin pek çoğunda nüfusu, OHAL ile birlikte 

Türkiye’nin doğusundan göç eden/etmek zorunda kalan insanlar oluşturuyor. Çilek, Akdeniz, 

Yenipazar, Çay mahallesi gibi pek çok yerleşim yerinde yoğunlukla Diyarbakır, Bitlis, 

Batman gibi bölgelerden göçmüş insanlar yaşıyor. Mahallerde yaptığımız görüşmelerde pek 

çok insanın göç etme nedenini köy boşaltma ve köy yakma olaylarının oluşturduğunu gördük. 

Oldukça kötü şartlarda yaşayan insanların pek çoğu Mersin’i öncelikle iklim şartları, iş 

olanakları ve akrabalık ilişkileri üzerinden tercih etmiş. Görüştüğümüz ailelerin pek çoğunda 

aile bireylerinden sadece biri ya da en fazla ikisi çalışıyor. Sürekli iş sahibi olan nüfus 

oldukça az ve sürekli işlerde çalışanların gelirleri de asgari ücreti geçmiyor. İşsizlik Mersin’in 

genelinde bir problem olarak tanımlanıyor, ama özellikle bu mahallerde işsizlik oldukça 

yaygın bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Bunun birden fazla nedeni var. Öncelikle 

1990’larda Mersin’e özellikle Doğu bölgelerden göç eden kesim, daha önce aynı bölgelerden 

göç etmiş insanlara kıyasla, hem ekonomik açıdan hem de eğitim seviyesi olarak en zayıf 

halkayı temsil ediyor. Bu durum, 1990’lardan sonra gelen nüfusun birçoğunun vasıfsız işçi 

olarak ve düşük gelirle çalışmasının en önemli gerekçelerinden biri olarak gösteriliyor.  

1990’larda göç eden/ettirilen bu kesimin geldikleri yerlerde temel geçim kaynağını 

hayvancılık oluşturuyor. Geldikleri mekânlarda toprak sahibi olmayan ve meslek olarak da 

hayvancılıkla uğraşan bu kesim, Mersin’e geldiğinde ya hayvanlarını da beraberinde getirmiş 

ya da hayvanları da elinden alınınca tamamen işsiz kalmış. Mersin’e ilk gidişimizde ziyaret 

ettiğimiz hayvan pazarı bu noktada çarpıcı bir özellik taşıyordu. Çilek mahallesi civarında 

köprü altında hayvanları ile birlikte yaşayan Koçerlerle (göçerler) yaptığımız görüşmelerde, 

göç etmek zorunda bırakılan bu insanların şehre eklemlenmede hem ekonomik hem de sosyal 

anlamda sıkıntılar yaşadıklarını gördük. Kent yönetiminin çevre ve görüntü kirliliği 

yarattıkları için “sorun” olarak nitelendirdiği grup, asıl sorunun gidecek adres gösterilmemesi 

olduğunu vurgulamaktaydı. Kent halkını rahatsız etmeden ama bildikleri mesleği yaparak 

geçinmek isteyen bu insanlar, defalarca belediye yetkilileri ile görüşmüş ve hem kendileri 

hem de kent için sorun çıkarmayacak bir yol arayışına girmişler. Fakat sorunun çözümüne 

dair somut adımlar atılamamış. Belediye yetkililerinin kendilerince buldukları çözüm belli 

aralıklarla bu hayvan pazarlarını basarak, hayvanların yemlik ve suluklarını toplatmak olmuş.  
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Mersin’e gelenler İstanbul’a gelen zorunlu göç mağdurlarına oranla daha yoksul 

kitleler. Konutların ucuzluğu, barınma imkânlarının fazlalığı, iklim koşulları, tarımsal 

üretimin devamı, daha önceden yerleşen Kürt akrabaların varlığı ve coğrafi yakınlığı 

nedeniyle Mersin, Güneydoğu Anadolu’dan ayrılmak durumunda olanlar için daha uygun 

imkânlar sağlamaktadır. Kızıltepe’den gelen ve ailesiyle birlikte gecekondularla dolu Güneş 

mahallesine yerleşen orta yaşlı adamın söyledikleri bu gözlemlerimizi doğrular nitelikte:  
“Burası Kızıltepe’ye yakın. Kızıltepe’den önce Diyarbakır’a sonra buraya geldik. Burada 

akrabalarımız vardı, onların sayesinde geldik buraya. Burası ucuz. Yiyeceğimizi ucuza temin 

edebiliyoruz. Kira da ucuz. Kış da yapmıyor. Kışın kömür almak zorunda bile değilsin...”  

Tarımsal alanların azaldığı ve rant ekonomisine doğru bir eğilimin olduğu Mersin’de 

işsizliğin giderek arttığı gözlemlenirken, kentsel alanda daha fazla görünür olmaya başlayan 

Güneydoğulu kitlelerin yerli halk tarafından hoş karşılanmadıkları görülmektedir. Her ne 

kadar, bu gerilim Türkler ve Kürtler arasında cereyan eden kentsel bir gerilimmiş gibi etnik 

bir karakter arz ediyor olsa bile, sorunun aslında toplumsal ve sınıfsal bir sorun olduğunun altı 

çizilmelidir. Neredeyse nüfusun tamamını Kürt kökenli insanların oluşturduğu ve işsizliğin % 

50’nin üzerinde seyrettiği Diyarbakır ve Van gibi kentlerde de, kırdan henüz gelen 

göçmenlerin yerli kentli gruplar tarafından hoş karşılanmadığı dikkate alınırsa, ifade edilen 

gerilimin etnik olmaktan ziyade toplumsal ve sınıfsal olduğu gözden uzak tutulmamalıdır. Bu 

durum da aslında dışarıdan bakıldığında “Kürt Sorunu” gibi dilimize yerleşen sorunun aslında 

sınıfsal bir niteliğe de sahip olduğunu göstermektedir. 

Yaptığımız diğer görüşmelerin ardından edindiğimiz genel kanı olarak etnik kimlikler 

üzerinden yürütülen siyasi bir gerilimin kente hakim olduğunu söylemek abartılı 

olmayacaktır. Tarihi boyunca Arap, Türkmen, Rum, Ermeni ve Müslüman unsurların bir 

arada yaşadığı/yaşamayı başardığı bir kent olarak Mersin’in özellikle 1990’lardan sonra 

kültürel atmosferinde birtakım değişiklikler yaşanmış. Bunun sebebini birden fazla nedene 

bağlıyor Mersinliler. Akdeniz Göç-Der, Ticaret Odası ve Akdeniz Sosyal Forumu üyeleri ile 

yaptığımız görüşmelerde dikkat çeken birkaç önemli nokta vardı. Öncelikle 1990’lardan sonra 

yaşanan göçe Mersin ekonomik açıdan cevap verememiş. Daha önce işsizlik gibi bir sıkıntının 

yaşanmadığı şehirde nüfus artışıyla birlikte iş imkânlarının yetersizliği sorunu ortaya çıkmış. 

Bu sorun hem göç ile gelen hem de Mersin’de yaşamakta olan tüm kesimleri içine almış. 

Kaynakların yetersizliği sorunu, belli bir süre sonra göç ile gelen grupların kimliklerine 

yönelik bir ötekileştirme sürecini de beraberinde getirmiş. Ancak yaşanan bütün bu sorunlara 

rağmen henüz kent içerisinde kitlesel bir çatışmanın yaşanmamış olması ve Mersinlilerin 

“Mersin dışı güçler tarafından” bilinçli olarak yaratılmaya çalışıldığını düşündükleri 
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çatışmalara direnmeleri dikkate değer bir gelişmedir. Mersin İşadamları Derneği (MESİAD) 

Başkanı Mustafa Güler yaşadıkları bu kenetlenmeyi Mersin’in tarihsel, sosyal ve kültürel 

dokusuyla ilişkilendiriyor: 
“Mersin’de sosyal bir gerilim, farklı gruplar arasında çatışmalar olmaz, olamaz; kimse kimseye 

azınlık değil de ondan. Ne Kürdü, ne Arabı, ne Türkü. Bu yüzden de kavga etmezler, 

edemezler...O riski kimse göze alamaz. Ve Mersin’in ne zararlar göreceğini aşağı yukarı herkes 

görebilir. Deli, deliyi görünce çomağını saklarmış... Mersin’inki biraz da budur.” (Kişisel 

görüşme, Mersin, 30 Ocak 2007). 

Göçmenlerin, özellikle yaşlı kuşakların, her defasında kullandıkları ortak bir söylemin 

varlığını hatırlatmakta fayda var. Diyarbakır’da da sıkça karşılaştığımız bu söylemi, 

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinin bir köyünden göç etmiş 95 yaşındaki bir erkek şu şekilde 

kullanıyor:  
“Burada bize iyi muamele etmiyorlar. Bizi kabul etmiyorlar, hep aşağılıyorlar. Bize yaptıklarına 

bakın. Burada demokrasi yok. Biz de Müslümanız. Biz Ermeni miyiz?” (Kişisel görüşme, 

Mersin, 3 Şubat 2007). 

Tarihsel bellek ve bir “ortak ötekine” karşı Türklerle birlikte kurulduğu düşünülen bir bütüne 

eklemlenme çabası ön plana çıkarılmaktadır. Ötekileştirme sürecini besleyen ve tetikleyen en 

büyük unsurlardan biri de kuşkusuz ülkenin genelinde hakim olan siyaset anlayışı ve bu 

anlayışın özellikle Kürt kimliğini hedef alan ön yargıları olmuştur. Konuştuğumuz pek çok 

insan ekonomik açıdan kaynak yetersizliğinin Mersin’de bir gerilim yarattığı gerçeğini kabul 

ediyor, ama özellikle etnik kimlik üzerinden yürütülen siyasetin ve buna bağlı olarak ortaya 

çıkan gerilimin “dışarıdan” kaynaklandığını vurguluyorlar. Özellikle 2005 yılında yaşanan 

“bayrak krizi” bu bağlamda verilen örneklerden biri. Türkiye’nin başka bir yerinde olsa bu 

kadar abartılmazdı şeklinde değerlendirilen olay, Mersin halkının kendini hem “zanlı gibi” 

hissetmesine sebep olmuş hem de onları “Mersin üzerine oynanan oyunlar” konusunda emin 

hale getirmiş. Söz konusu olaya tanıklık eden görüştüğümüz bir yerel medya mensubu 2005 

Nevruz’unda yaşanan gelişmeleri, çektiği fotoğraflar üzerinden şu şekilde aktardı:  
“Çocuğun eline bayrağı veren adamın fotoğrafını çektim, kahverengi takım elbiseli bir adam, 

ama adam ortada yok! Bu adam hiç tanıdık biri değildi, dışardan biri olsa gerek.” 

 
Buradaki “dışarıdan” sözcüğü önemli. Belli ölçüde haklılık payı olan bu ifade, neredeyse 

kemikleşmiş bir ezbere denk düşüyor. Türkiye’de sorunların sebepleri tartışılırken en çok 

kullanılan ifadelerden biri olan “dışarıdan” (dışarıdan gelen tehlike/düşman) tanımlaması 

Mersinlilerin de sıkça kullandıkları bir ifade olmuş. Bu tamamen haksız oldukları anlamına 

gelmiyor, fakat “dışarıdan” ifadesi herkesin sorumluluğunu biraz azaltan bir özellik taşıyor. 

Kentliler bu ve benzeri birtakım söylemleri ardı ardına sıralıyorlar. Her ne kadar, bu 
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söylemler, sorunların ‘dışarıdanlığına’ dair vurgu yapıyor ve dolayısıyla Mersinli toplumsal 

aktörlerin sorunlar hakkındaki sorumluluklarını en aza indirgiyor olsalar da, yine de 

aktarılması gereken alıntılar olduğunu düşünüyoruz. Özellikle 2007 Cumhurbaşkanlığı Seçimi 

öncesinde milliyetçilik söyleminin bazı siyasal partiler ve siyaset dışı aktörlerce 

tırmandırıldığı düşünülürse, bu tür alıntıların belli ölçüde de olsa anlamlı oldukları iddia 

edilebilir:  
“Etnik ve mezhepsel nefretin bu kadar saçıldığı Türkiye gibi bir yer daha yok. Buna rağmen, 

halk kaynaşma taraftarı aslında. Askerler ve vesayet rejimini aramak lazım bunun arkasında. 1 

Mayıs 1977’den beri ne oluyorsa, devletin kendisinde aramak lazım. 16 Mart Beyazıt 

bombalaması sırasında polis şefi olan Reşat Altay, şu an Trabzon Emniyet Müdürü.“ 

 
“Üniversitenin rektörü, emniyetin güdümünde. 12 Eylül hukukunu bile arıyoruz. Üniversite şu 

anda polis denetimlerinin güdümünde.”  

 

“Üniversitede çatışma ve gözaltılar dönemsel olarak gerçekleşiyor. Aralarda alevleniyor, ama 

sürekli değil. Çatışmaları örgütleyen de üniversite öğrencisi değil zaten.” 

 

 “Hatta birkaç gündür Veli Küçük Mersin’de.”23 

 

“Antalya’da, çalıştırdıkları Kürt işçileri işten çıkarmayı reddeden inşaat sahiplerinin binaları 

yakıldı. Mersin’de henüz böyle bir gelişme yok. Ama kaşıma var. Bu kaşınma en çok dağ 

köylerinde yaşayan Yörükler üzerinde gerçekleşiyor. Bunların arasında, tüm köyün şehit olduğu 

yerler var.”  

  
Ayrıca kentin sorunlarının “görünmez bir el tarafından” üretilip tüketildiği gibi bir izlenimin 

varlığına da dikkat çekilmelidir. Akdeniz Sosyal Forumu başkanı Kemal Dama’nın konuya 

dair değerlendirmeleri dikkat çekici. Kemal Dama, Mersin’de 1990’lardan sonra yaşanan 

göçün “siyasallaşmış” ya da “siyasallaştırılmış” bir göç olduğunu iddia ediyor. Dama’ya göre 

1990’larda özellikle Doğu’dan gelen nüfus hem ülkede 1980’den sonra hakim olan 

ötekileştirme politikalarına maruz kalmış hem de aynı ötekileştirmeyi karşı tarafa kendi 

uygulamış. Mersin çift taraflı işleyen bu ötekileşme/ötekileştirme sürecinin en görünür olduğu 

şehir ona göre. Kemal Dama, Akdeniz Sosyal Forumu olarak Mersin’i ve Mersinliyi 

ilgilendiren her sorunu ele aldıklarını ve bunu sorunların çözümünde tüm muhatapları bir 

araya getirdiklerini anlatıyor. Mersin’de genel olarak saygın bir kimliğe sahip olan bir 

inisiyatifin başkanı olarak ise, “peki siz o mahallelerden hiç geçtiniz mi, onların soru veya 

                                                 
23 Veli Küçük, Susurluk olaylarına adı karıştığı, birçok faili meçhul cinayette rol oynadığı iddia edilen 
emekli general. 
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sorunlarını dinlediniz mi?” şeklindeki sorumuza net bir yanıt veremiyor. Bu zaten Mersin’de 

genel bir sorun. 1990’lardan sonra kurulmuş olan mahalleler, sivil toplum örgütleri ve resmi 

kuruluşların gerekli gördüklerinde yaptıkları ziyaretler hariç, sıradan halk tarafından doğrudan 

iletişim kurulan mahalleler değiller. Şehrin merkezinde yaşayan pek çok insan sonradan 

kurulan bu yirmi mahalleye ya hiç girmemiş, ya da en fazla civarından geçerek uzaktan 

görmüş. İnsanların anlam dünyalarında bu mahallerle ilgili birtakım “soru işaretleri” olduğu 

da aşikâr. Mahallelerin kendi içlerine kapalı olduğunu, çok fazla suç işlendiğini, kendilerini 

oralara gittikleri vakit güvende hissetmediklerini söyleyen pek çok insanla karşılaşmak 

mümkün. Göçle beraber kurulan yeni mahallelerde yaşayan insanlar için de bu durum geçerli. 

Merkezle bağları oldukça zayıf olan bu insanlar sadece iş için kent merkezi ile iletişim 

kuruyorlar. Kentin sosyal yaşamıyla kurulan bir ilişki göze çarpmıyor. Mahallelerde 

yaptığımız alan çalışmalarında, insanların geldikleri yerlerin tüm yaşam alışkanlıklarını bu 

mahallelere taşıdıklarını ve korumaya çalıştıklarını gözlemledik. Özetle şehrin içinde 

yaşayanlar o mahallelere gitmediği gibi, o mahalleliler de şehre gitmiyorlar. Bu mahallelerde 

kentin resmi yüzünü temsil edenlerse daha çok polisler. 2007 Nevruz öncesi Mersin 

ziyaretimizde görüşme yaptığımız insanlardan polisin bu mahallelere tanklarla girdiğini ve 

turlar atmakta olduğunu öğrendik. Gezici polis ekiplerinin dışında Çilek Mahallesi’nde 

büfeden bozma bir polis karakoluyla da karşılaştık. Mekân olarak pek de alışılmış bir yapıya 

sahip olmayan bu karakolun içindeki polisler de mavi üniformalı sıradan polis memurları 

değillerdi. Komando kıyafetini anımsatan üniformaları ve otomatik silahlarla donanmış 

olmaları dikkat çekiciydi.       

7.1.1. Gecekondu mahallesinden çıkmak 

Mersin’e gelen göçmenler artan eğitim imkânlarıyla birlikte dikey anlamda mobilize 

olabilmek kaygısıyla içine hapsoldukları gecekondu mahallelerinden çıkmanın yollarını 

aramaktadırlar. Kadın erkek ilişkilerindeki gelenekselliğin olduğu gibi varlığını sürdürdüğü 

Mersin’de, erkeklerin aileyi ilgilendiren kararlarda hâlâ etkili olduğu görülmektedir. Bu 

nedenle, gecekondulardan kurtulma isteğinin altında yatan motivasyon sadece yoksulluğu bir 

nebze de olsa geride bırakmak değildir. Burada yatan bir diğer neden de, erkeğin, cemaatin 

etkisinde fazlasıyla kaldığını düşündüğü eşini bu etkiden kurtarma arayışıdır. Bu arayışta hiç 

şüphesiz kadının da etkili olduğu düşünülebilir. 13–14 yaşlarında Kızıltepe’den Güneş 

Mahallesine gelen, daha sonra Kızıltepe’den getirdiği bir kadınla görücü usulüyle evlenen ve 

daha sonra şehir merkezinde yaşamaya başlayan genç erkek (28), aslında sadece dikey 

anlamda mobilize olmak için merkeze taşınmıyor. Bu taşınmanın nedenlerinden biri evini, 

özel alanını kendi cemaatinden daha soyut bir mekânda kontrol altına alma isteği de olabilir. 
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Gecekondu mahallesinde kadın evin dışında, kendi dilini konuşanlarla ve aynı etno-kültürel 

kökenden gelenlerle bir sosyallik yaşayabilirken, yeni mekânda evine hapsolmak zorunda 

olabilir. 

7.1.2. Geri Dönüş 

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etüdleri Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen çalışmada 

zorunlu göçe maruz kalanların % 89’luk diliminin devletin güvenlik güçlerinin isteği/zoru 

sonucunda göç ettikleri tespit edilmiştir. Zorunlu göç mağdurlarının büyük ölçüde dağ 

köylerinden kopan topraksız köylüler olduğu gözlemlenmektedir. Göçmenlerden bir kısmı 

daha önceden ortakçı ve/veya maraba olarak köy ağasının emrinde yaşamlarını 

sürdürmekteydiler. Kırda daha önceden ağa-marabalık ilişkisi yaşayan bu topraksız 

köylülerin zaten dönecek yerleri olmadığından bu dönüş konusu onları pek ilgilendirmiyor. 

Mersin’e göç etmiş olan zorunlu göç mağdurlarının geri dönüş konusunda pek istekli 

olmadıkları söylenebilir. Demirtaş Mahallesinde yaşayan 50’li yaşlarda çok yoksul bir adamın 

söyledikleri bu noktada oldukça anlamlı: “Orada da çok yoksuldum burada da yoksulum.” 

Aslında gitmek veya kalmak arasında çok da fazla bir tercih yapmadıkları gözlenmektedir. 

Kadınların ise, kentsel alanda artan ve çocuklarının güvenliğini tehdit eden fuhuş, uyuşturucu, 

şiddet ve benzeri unsurlar nedeniyle köyü tercih ettikleri görülmektedir. “Yirmi dört saat 

boyunca başım ağrıyor” diyen pek çok kadının göç travmasından kaynaklanan psikosomatik 

birtakım hastalıklara maruz kaldıkları görülmektedir. Ancak aile bütünlüğünü tehdit eden 

kentsel sorunların dışında köye geri dönmeyi gerektiren bir başka neden söylemiyorlar. Yaşlı 

kuşaklar daha çok geri dönme isteklerinden bahsetmekteler. Özellikle 1990’lardan sonra kente 

OHAL bölgelerinden göç etmiş Kürt nüfusunun geri dönüşe ilişkin yaklaşımları, birden fazla 

önemli unsur içeriyor. Yaş ortalaması yüksek kuşak, terk etmek zorunda bırakıldıkları 

memleketlerini hâlâ özlemle anıyor ve her fırsatta dönme ihtimali olursa gitmek istediklerini 

vurguluyorlar. Orta yaş grubunun geri dönüşle ilgili duygu ve düşünceleri ise daha karmaşık. 

Orta yaş grubu, özellikle erkek nüfus, duygusal olarak geri dönüşe sıcak baksa da bölgenin 

reel gerçeklerini de hesaba katıyor. Geri dönmeye kalktıklarında, onlar bölgeyi terk ederken 

devletle işbirliği yaparak silahlanan ve göç ettirilenlerden boşalan topraklar üzerinde de 

kendilerini hak sahibi sayan ‘‘korucuların’’ bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekiyorlar. 

Bölgede artık OHAL kalktığı halde bunun pratikte böyle olmadığı algısı orta yaş grubunda 

hakim. Geri dönüp de ev ve topraklarına ulaşmaya çalışan pek çok kişinin öldürüldüğünü, 

vurulduğunu ya da tehdit edildiğini aktarıyorlar. Bütün bunlardan yola çıkarak bölgede geri 

dönüşlerle ilgili başka türlü bir OHAL yaşandığını söylemek, aşiretler arasında bu konu 

özelinde kan davasına bile dönüşme ihtimali yüksek (hatta dönüşmüş) bir gerilimin 
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varlığından bahsetmek yanlış ve abartılı olmaz. Pek çok sivil toplum örgütü de bu noktaya 

dikkat çekiyor. Fakat devletin resmi kurumlarının OHAL’in kaldırıldığının ilanının dışında 

bölgeye, göç etmiş olan ve geri dönmeye niyetlenen insanlara ve yaşadıkları sorunlara ciddi 

bir ilgi gösterdiği söylenemez. Genç nüfusun geri dönüşle ilgili duygu ve düşünceleri ise orta 

yaş grubuna kıyasla daha net olsa da orta yaş ve üstünden devşirilen bir hafızayı da içeriyor. 

Genç nüfus ‘‘yerinden edilme’’ tecrübesini hayal meyal hatırlıyor. Bu deneyimin hafızada 

belli ölçüde yer etmemiş olması, ister istemez farkındalığı yüksek bir acının getirdiği algı 

düzeyini yaratmıyor genç nüfusta. Onlar bir yandan ailelerinin kötü bir tecrübeyle şu an 

yaşadıkları yere geldiklerini, şu an yaşıyor oldukları yerde kentin dışında olduklarını, kötü 

şartlarda yaşadıklarını bilseler de, sanki yine de kalmanın kötünün iyisi olacağı gibi bir 

hissiyata sahipler. Daha önceden Siirt-Bitlis-Nusaybin hattında hayvancılıkla uğraşan ve 2500 

civarındaki büyük-baş hayvanla Mersin’e göç eden Alikan Aşiretine ait Koçerlerden 26 

yaşında bir gencin aktardıkları bu açıdan anlamlı: 
“Bizimkiler buraya 1990’lı yılların sonlarında geldiler. Burada bizler okula gittik. Geldiğimiz 

yerlerde böyle bir şansımız yoktu. Kız kardeşlerimiz de okula gidebiliyorlar. Her gün bu 

hayvanların bulunduğu yere gelip büyüklerimize yardım ediyoruz. Başka bir işimiz yok. Ama 

geri dönmeyi biz hiç aklımızdan geçirmiyoruz. Burada okul var, hastane var. Orada ise hep 

savaş vardı.” (Kişisel Görüşme, Mersin, Çilek Mahallesi, 2 Şubat 2007). 

Geri dönme konusundaki isteksizliğin, yaşanan mağduriyet hikâyesiyle, belki de sezgisel bir 

şekilde aralarına mesafe koymak adına da yaptıkları bir şey olduğu söylenebilir. Kadınların 

konuya ilişkin görüşleri ise, erkeklere oranla daha sessiz bir tonda dile geliyor. Geri dönüş 

karar alıcının daha çok erkek olduğu bir mesele ve kadınlar önce bütün konuşmaları dinliyor 

ve ardından cevap veriyorlar. Hem yaşam tarzı olarak hem de ekonomik gerekçelerle 

köylerini ya da terk ettikleri memleketleri özlemle anıyorlar, fakat yaşanan acı tecrübesi bu 

özlem duygusuna ket vuran önemli bir unsur. Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Kavgülü adlı köyden 

zorunlu nedenlerle göç eden ailenin evinde misafir olduğumuzda evin erkeği kırık Türkçesiyle 

köyünün nasıl yakıldığını bizlere anlatırken, rutin baş ve sırt ağrılarından ve sinir 

bozukluğundan şikâyet eden eşi ise geçmişte yaşadığı korkuları ve güzel anıları karışık 

duygularla yeniden hatırlıyor gibiydi. Türkçe bilmeyen kadının bize Kürtçe aktardığı 

düşünceler, oldukça yalın bir dille dökülüyordu ağzından: 
“köyün doğası harika, ama yaşanılır yer değil, harap. Korku, huzursuzluk, baskı vardı orada, 

burada yok, orası düzelmez”. (Kişisel mülakat, Mersin, 4 Şubat 2007). 

Köyü, doğa, temiz hava ve benzeri noktalar üzerinden idealleştiren kadınların geri dönüş 

perspektiflerinin ve isteklerinin olmadığı açıkça görülüyor. Özellikle çocukları üzerinden ve 

güvenliğin de altını çizerek gitmeye ancak barışın tamamen tesis edildiğine emin oldukları 
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vakit karar verebileceklerini söylüyorlar. Ama barışın sağlanabileceğine duydukları inanç hiç 

de yüksek düzeyde değil. Burada ifade edilmesi gereken bir diğer nokta da, zaman zaman 

kullanılan geri dönüş söyleminin daha çok politikleşmiş dilin uzantısı gibi algılanabileceğidir. 

Bu aslında, mağdur oldukları yönündeki inançlarını ifade etmek ve bunun altını çizmek için 

kullandıkları bir taktik olarak karşımıza çıkmaktadır. Michel De Certeau (1984)’nun 

vurguladığı anlamıyla, bireyler gündelik hayatta kendi üzerlerinde hissettikleri stratejilerin, 

ideolojilerin ve baskıların ağırlığı karşısında bazı taktikler geliştirirler. Geliştirilen bu 

taktikler, hayatta kalmanın ve devletin, kurumların, ailenin, cemaatin, toplumun ve benzeri 

oluşumların uyguladığı baskılara karşı gelmenin yöntemlerini ifade ederler. 

 Geri dönüş konusunda insanların pek o denli istekli olmamalarının arkasında yatan en 

önemli nedenlerden bir diğeri ise terk edilen köylerin önemli bir kısmına silahlı korucuların 

yerleştirilmiş olmasıdır. Korucuların kendileri için hayati bir tehdit oluşturduğunun altını 

çizen görüştüğümüz insanlar, onları “düşman” olarak nitelendiriyorlar. Güneş Mahallesinde 

ikamet eden bir ailenin anlattıkları bu açıdan dikkate değer. Şırnak’tan gelen beş çocuklu ve 

iki eşli erkek, önceki eşinden çocuklarının olmadığını ve ikinci bir kez evlendiğini ve 

Mersin’de beş çocuklarının olduğunu söyledikten sonra geri dönüş ihtimali konusundaki 

sorumuza şu şekilde karşılık veriyor:  
“Nasıl dönelim? (korucuları kastederek) Düşmanlarımız var. Gidersek birbirimizi öldürürüz. 

Koruculuğu kabul eden bizim amcaoğlumuzdu. Onunla zaten daha önceden bir husumetimiz 

vardı. Aslında o nedenle ayrıldık köyden. Şimdi husumetimiz daha da arttı. Köydeki koruculuk 

sistemi aslında şehirdeki çetelere benziyor.”  

1993 yılında ailesiyle birlikte Diyarbakır’ın Bismil ilçesinin bir köyünden göç etmiş ve 

teröristlere yataklık yaptığı iddialarıyla 40 gün cezaevinde kalmış mahalle muhtarı, yukarıda 

görüşülen kişinin anlattıklarını tamamlar nitelikte değerlendirmeler yapıyor:  
“Kim güçlüyse korucu oldu. Dolayısıyla göçmenlerin bu aşamada köylerde barınmaları güç 

meselesi. Ya da korucu olarak güçlü olan aileler var. Ve bu yeni gücün keyfini çıkarıyorlar.” 

(Kişisel Görüşme, Mersin, Güneş Mahallesi, 4 Şubat 2007). 

Tüm bu anlatılanların yanısıra geri dönüşü engelleyen nedenlerden bir diğeri ise Terör ve 

Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun (2004) içerisinde geri 

dönüşü pek de özendirmeyen kısıtlayıcı bazı hükümler bulunmasıdır (Bkz. Ek 2). Teröre 

yardım ve yataklıktan yargılanmamış olmak, terörist faaliyetlere katılmamış olmak ve benzeri 

hükümler geri dönüş konusunu pek çok göç mağduru için olasılık dışına itmektedir (Madde 

2). Uygulamada geri dönüşü zorlaştıran bir diğer nokta ise, hakkında tazminatın talep edildiği 

arazinin ve evinin talep edene ait olduğunu gösteren su, elektrik veya telefon faturası gibi 



PROJE KODU          106K131 

 

 92

belgelerin ibraz edilme zorunluluğudur. Ne var ki, evlerin ve köylerin yer yer yakılarak/ 

yıkılarak boşaltılmış olması, bu ve benzeri belgelere erişimi imkansız kılmaktadır.   

7.1.3. Uyuşturucu, Fuhuş ve Şiddet 

İstihdam alanlarının yeterli olmadığı ve işsizliğin % 60’a ulaştığı Mersin’de zor yaşam 

koşullarının tehdit ettiği grupların başında çocuklar ve gençler gelmektedir. Özellikle 

gecekondu bölgelerinde yaşayan ve kentsel alanın dışında kalarak kentin kendilerine 

sunabileceği sosyo-ekonomik ve kültürel kaynaklardan faydalanamayan göçmen kökenli genç 

kuşakların karşı karşıya oldukları tehditler daha gözle görülür durumdadır. Mersin’de son 

yirmi yılda oluşan 34 mahalle, özellikle zorunlu göç ile kente gelenlerce oluşturulmuş uydu 

mahallelerdir. Bu mahallelerde yaşayan ailelerde, anne ve babalar iş piyasalarına katılım 

konusunda pek şanslı değildirler. Çocuklar ise evin gelirini sağlayan aktif gelir getirici işçiler 

olarak çalışırken, çocuğun çalışması aileler tarafından bir zorunluluk olarak görülmektedir. 

Mersin’de çocuk kiralamanın (modern kölelik) da yaygın görülen bir olgu olduğuna işaret 

eden pek çok tanıklık dinlendi alan araştırması süresince. Çocuklar, Adana, Ceyhan, Tarsus’a, 

1 yıllığına tarım (narenciye, pamuk), taşımacılık (hal) işlerinde çalışmak üzere aileleri 

tarafından kiralanıyorlar. Öte yandan, işverenler için en tercih edilen işçiler, genç kız 

çocukları. Paketleme ve depolama işlerinde çalışanlara günde 12–13 YTL ödeniyor. 

Çalıştırıldıkları işyerlerinde tacize uğrayan ve zaman zaman aileleri tarafından da reddedilen 

bu kız çocuklarının gelecekte önemli bir sorunsal teşkil edeceklerine yönelik pek çok tanıklık 

dile getirildi görüşülen kimseler tarafından. Kamusal alana işçi olarak çıkmak zorunda kalan 

ve ırgatlık, hamallık, pazarcılık, çıraklık ve hatta kölelik gibi işler yapmak durumunda kalan 

çocukların, kendilerini bekleyen tehlikeler karşısında savunmasız kaldıkları görülmektedir. 

Yasaların uygulanmadığı bu yoksulluğun ülkesinde çocuklar, sokakta madde satıcılığı, madde 

bağımlılığı, hırsızlık, fuhuş, taciz ve kölelik gibi suçların öznesi veya nesnesi haline 

gelebiliyorlar. Sokak Çocukları Koruma Derneği Kurucusu ve Başkanı Sabahat Aslan, tiner, 

bali, esrar, hap vs. gibi madde bağımlısı çocukları rehabilite eden bir projede, 93 çocuğa 

ulaşıldığını söylüyor. Sosyal hizmet uzmanı ve psikologların yer aldığı bu projede ulaşılan 

çocuklar 9–18 yaş arasında bulunmaktadır (Kişisel görüşme, Mersin, 5 Şubat 2007).  

Mersin Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nun tespitine göre, Mersin’de 

çalışan çocuk sayısı 1600’dür ve bunlar ayakkabı boyacılığı, mendil satma, çiklet satma gibi 

işlerde çalışmaktadırlar. Ancak Derneğin tespitine göre, bu sayının 6 bin civarında olduğu ve 

çocukların özellikle yazlık beldelerde çöp toplama işinde daha yoğun çalıştırıldıkları 

gözlemlenmektedir. Kamufle edilmiş çöp evlerin olduğu Mersin’de, çöp toplayan çocukların 

çoğunun, kokuya tahammül edebilmek için madde kullandığını dile getiren Sabahat Aslan, bu 
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çocukların hurdacılar tarafından da kullanıldığını söylüyor. Akşam 18.00’den sonra çöp 

toplamak için Mezitli gibi zengin yerlere götürülen çocuklar arasında cinsel istismar da 

yaygın. Birbirlerini de taciz eden ve yetişkinler tarafından taciz edilen çocuklar arasında 

madde temin etmek için fuhuş yapan 16–17 yaşında erkek çocuklar da mevcut. Ayrıca, 

yurtlarda istismara uğradığı için tekrar sokaklara kaçan çocuklar var. Dernek, bağışlarla 

varlığını sürdürürken, 2003’ten bu yana, ambalaj atıklarını geri kazanma projesiyle de 

kendine gelir sağlamaktadır. 10 mahallede ambalaj atıklarının nasıl değerlendirileceği ile ilgili 

eğitim verilmiş, buralarda toplanan gelirle 100 çocuğun okullaşması sağlanmış. Ayrıca, 

Dünya Bankası tarafından sağlanan Sosyal Riski Azaltma projesi (SRAP) kapsamında, 40,000 

YTL kadar destek alınmış. Hedeflerden biri, ilk adım istasyonu gibi çalışabilecek bir gece 

barınağı açmak. Baro, vilayet, belediye, sosyal hizmetler ortaklığı ile gerçekleşmesi 

hedeflenen böylesine bir proje, gönüllülük esasıyla çalışan sivil toplum kuruluşlarınca 

kemikleşmiş sorunlara etkin bir şekilde nasıl çözüm bulunabileceğine dair önemli bir örnek 

teşkil etmektedir.  

7.1.4. Yerel Toplum Örgütleri ve Mersin’in Sorunları 

Akdeniz Sosyal Forumu (ASF) Başkanı Kemal Dama ve Forumun diğer üyeleri ile 

gerçekleştirdiğimiz odak grup tartışmasında (17 Mart 2007) Mersin’deki yerleşik unsurlar ile 

kente görece yeni gelen Güneydoğu kökenliler arasındaki ilişki biçimlerini ve kentin ortak 

sorunları karşısında nasıl konumlandıklarını anlamaya çalışıyoruz. Konuşmalarda Mersin’in 

çok kültürlü mirasının altı yeniden çizilirken, ortak sorunlara karşı ortak tavır alındığına vurgu 

yapılıyor. Mersin’de kronik bir sorun haline gelen Mersin Çöp Depolama alanının 3. Asliye 

Hukuk Mahkemesine hazırlattığı bilirkişi raporuyla her an patlayacağı yönündeki bilgiyi 

Türkiye kamuoyuna sunan ASF24, ayrıca kentin doğusunda bulunan Karaduvar Mahallesinde 

yer alan Ataş Rafinerisi petrol boru hatlarının her an patlamak suretiyle mahalleyi kana 

bulayacağı yönünde başarılı bir şekilde kamuoyu oluşturmaktadır. Ancak bu başarılı 

kampanyaları yürüten ASF, özellikle Güneydoğu kökenli Mersinlilerin kentin sorunlarına 

karşı kendileriyle işbirliği yapmadıklarını vurgulamaktadır. 
“Kürtler, emek eksenli mücadelelerde yer almıyor. Nevroz’a yüz binlerce Kürt katılır, ama emek 

eksenli mücadeleye katılmazlar. Bu bir siyasallaşma örneği, sadece kimlikle ilgili noktalarda 

ortaya çıkan bir refleks. Bu durum da onları kendi içinde yalnızlaştırıyor aslında.” (Odak grup 

tartışması, Mersin, 17 Mart 2007). 

                                                 
24 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz., http://www.kenthaber.com/Arsiv/Haberler/2007/Ocak/25/Haber_ 
202759.aspx. 
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ASF üyeleri, ortak akıl meclisleri kurma ihtiyacına, toplumsal meselelerin ortak maliyetine, 

ortak iş yapma alışkanlığının geliştirilmesine fazlasıyla vurgu yapıyor ve bunu da özellikle 

çevre sorunlarıyla ilişkilendiriyor. Ancak görünen o ki, ASF, “Kürt Sorunu” içerisinde ele 

alınmaya çok müsait olan son dönem göç sürecinin ortaya çıkardığı sorunları kentin ortak 

sorunları içerisinde görme eğiliminde değildir. Burada, altı çizilmesi gereken nokta, zorunlu 

göçle son yirmi yılda Mersin’e akın edenlerin kentin çeperlerinde kendilerine yaşama alanları 

bulmak suretiyle kentin içine girmemiş olmaları ve bu nedenle de gündelik hayatta kentin 

içinde bulunmamalarıdır. Ancak, varlığı çok iyi bilinen bu grupların sorunlarına eğilmemek, 

söz konusu kitlenin sorunlarının ‘Kürt Sorunu’ olarak adlandırılan sorunla iç içe geçtiğinin 

düşünülmesiyle açıklanabilir. ASF, böylelikle konunun siyasallaştırıldığını ve 

kimlikselleştirildiğini, bu nedenle de kendi ortak yerel sorunları arasında sayılmayacak kadar 

ulusallaştığını düşünmektedir. Sözgelimi, sadece Kürtlerin meselesiymiş gibi görünse de tüm 

Mersin’i ilgilendiren “kent ortasında steril-hijyenik ve insani koşullar altında yapılmayan ve 

kentin et ihtiyacının % 30 kadarını sağlayan hayvancılık faaliyeti” gibi konular, çevresel 

açıdan ve toplumsal maliyet açısından bütün kentin meselesi olarak değerlendirilmeliyken, 

oldukça aktif bir sivil toplum kuruluşu olan ASF’nin bu konu hakkında inisiyatif 

geliştirmemiş olması düşündürücüdür. Öyle görünüyor ki, “Kürt Sorunu” içine alınan ve yer 

yer bayrak krizi, Nevruz krizi gibi sorunlarla iç içelik arz eden yoksulluk sorunu, böylelikle 

ötekilenmekte ve her ne kadar çözümü yerel aktörlerin birlikteliğiyle mümkün olabilecek bir 

konu olsa da çözümsüzlüğe itilmektedir.   

Mersin’i denize kıyısı olan pek çok kentten farklı olarak deniz kültürü ve bu kültüre 

dayalı ticaret açısından gelişmiş bir kent olarak tanımlamak kolay değil. Şehir daha çok bir 

‘‘karasal iklim’’ atmosferi taşıyor. Sıkça işittiğimiz “12 yıldır burada yaşayıp, denizi 

görmemiş kadınlar var” şeklindeki ifadeler, şehirde daha uzun süre geçirmeye başladıkça biz 

araştırmacılar için de kanıksanmaya başlanan bir gerçeklik haline dönüyor. Petrol dolum 

tesisleri ve serbest bölge göz önünde bulundurulduğunda bir tür deniz ve buna bağlı olarak 

gelişmiş ticaret ve sanayinin varlığından söz edilebilirse de, bu gündelik hayat aktörlerini 

içine almayan ve denizi şehir hayatından daha fazla soyutlayan bir tablo çıkartıyor ortaya. 

Çok basit bir örnek vermek gerekirse, denize kıyısı olan kentlerde sıkça rastladığımız yerli ve 

yabancı turistlere yönelik deniz mahsullerine dayalı mutfak anlayışı ve esnaf profili ile 

karşılaşamıyoruz Mersin’de. Deniz adeta şehrin kıyısına itilmiş ve sadece araçsal bir anlam 

taşıyor. Denizi, şehir halkının değil büyük sermayenin değerlendirdiği bir unsur olarak 

tanımlamak çok da yanlış olmaz.  
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Bu noktada yoğunlukla Arap nüfusun yaşadığı ve Mersin’in en eski yerleşim 

yerlerinden biri olan Karaduvar mahallesi özel bir örnek. Nisan ayında Mersin’de 

gerçekleştirdiğimiz alan çalışmasının ikinci ayağında ziyaret ettiğimiz Karaduvar Mahallesi, 

Mersin’in bir deniz kenti olduğunu hatırlatan tek mahalle oluyor. Tarsus istikametinde 

bulunan mahallenin sakinleri 1990’lı yılların sonuna kadar balıkçılık ve tarım işçiliği yaparak 

geçimlerini sağlamışlar. 1990’ların sonunda hem kentin yaşadığı genel değişim, hem de 

Karaduvar bölgesinde kurulmuş olan petrol dolum tesislerinin denize ve toprağa verdiği zarar, 

geçimini deniz ve toprak merkezli sağlayan bölge insanını ekonomik açıdan olumsuz yönde 

etkilemiş. Her şeye rağmen Karaduvar, yine de Mersin’de balıkçılık ve buna dayalı ticaretin 

hâlâ en görünür olduğu bölgelerden biri. 

7.2. Diyarbakır ve Göç: “Biz Ermeni miyiz ki, bize bunu yapıyorlar?” 

Resmi kayıtlara göre, 580 bin nüfusu olan Diyarbakır kent merkezinde işsizlik % 30, 

ilçe merkezlerinde ise % 43 oranında. Kent merkezindeki işsiz sayısının 150 bin civarında 

olduğu tahmin ediliyor. Sivil toplum kuruluşları, işsizlik oranı konusunda daha karamsar. 

Onlara göre, oran % 78. Eğer Diyarbakır’ın toplam nüfusunun bugün yaklaşık 2 milyon 

olduğu düşünülürse, bu oranın doğru olma ihtimali kuvvetle mümkündür. Sokakta çalışan 

çocuk sayısı 3 bin 302. Diyarbakır Belediyesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, suça 

karışan çocukların % 54'ü sonradan gelip yerleşen ailelere mensup. Güneydoğu Anadolu 

Bölgesini 1980’lerin başından bu yana etkileyen kronik şiddet ve gerilim istihdamı da 

olumsuz yönde etkilemeye devam etmektedir. 1980–2000 yılları arasında 12 ve daha yukarı 

yaştaki toplam nüfus içerisinde istihdam edilenlerin oranı % 64’ten % 53’e düşerken, aynı 

dönemde istihdam edilen erkeklerin oranı % 81’den % 66’ya, kadınların ise % 47’den % 39’a 

düşmüştür.25 İstihdam edilen toplam nüfusun bu dönemdeki sektörel dağılımları işsizliğin de 

ne denli kronik bir hal aldığını göstermektedir. 1980–2000 yılları arasındaki dönemde tarım 

sektöründe istihdam edilenlerin oranı % 72’den % 64’e düşerken, sanayi sektöründe herhangi 

bir değişim olmaksızın % 8’lik oran korunmuş, sadece hizmet sektöründe % 20’den % 28’e 

doğru bir artış yaşanmıştır.26 Kadınların da son yıllarda tarım sektöründe istihdam edilme 

oranları düşerken sadece hizmet sektöründe % 4’ten % 8’e varan bir yükseliş 

gözlenmektedir.27  

                                                 
25 Devlet  İstatistik Enstitüsü  (2002).  2000 Genel Nüfus  Sayımı: Nüfusun Sosyal  ve Ekonomik Nitelikleri, 
Ankara, DİE Yayınları: 52. 
26 Ibid.: 53. 
27 Ibid.: 55. 
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Diyarbakır Belediyesi tarafından 17 Haziran 2006 tarihinde yayınlanan Zorunlu Göç 

Raporunda ifade edildiği gibi yoğun göç Diyarbakır’ın altyapısı ve imarında da ciddi sorunları 

beraberinde getirmiştir. Şehrin altyapısındaki sorunlar büyük oranda giderilmekle birlikte, 

mevcut altyapı halen zorunlu göç ile üçe katlanan kent nüfusunun ihtiyaçlarına cevap 

verebilecek durumda değildir. Kentsel konut stoğunun nüfus artışına yanıt verememesi 

durumunda ortaya çıkan barınma sorununa getirilen bireysel çözümlerin sonucunda 

gecekondulaşma artmıştır. Diyarbakır’da bulunan 10,000 gecekonduda 80,000 kişi 

yaşamaktadır. Bu gecekonduların büyük kısmının sit alanlarında olması kentin tarihi 

mirasında da ciddi tahribatlara yol açmaktadır. Gecekondularda yaşayan nüfusun çoğunluğu 

kamu ve yerel yönetimin kurumlarını ve işleyişini bilmemekte, kent yaşamının üzerine kurulu 

olduğu formel/kurumsal ilişkileri sürdürememekte ve eğitim, sağlık, spor ve kültür gidi 

değişik alanlardaki kentsel hizmet ve olanaklardan faydalanamamaktadır. Bu insanların daha 

önce yaşadıkları kırsal ilişkilerden çok farklı bir alana işaret eden kentsel hayat ile 

bütünleşmeleri çok önemli bir sorun alanı oluşturmaktadır (Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 

2006). Raporda ayrıca enformel sektörün güçlenmesi ile birlikte, yoksulluktan en fazla 

etkilenen kadın ve çocukların emeğinin sömürülmesinde ciddi artış yaşandığı saptaması da 

yapılmıştır. Çok kötü koşullarda çoğu zaman sosyal güvencesi olmadan çalışmak zorunda 

kalan kadın ve çocuklar çok düşük ücret almaktadır. Türkiye’de Yeşil Kart uygulamasının en 

yoğun gerçekleştiği illerin başında gelen Diyarbakır’da buna rağmen sosyal güvencesi 

olmayan birçok insan sağlık hizmetlerinden faydalanamamaktadır. Özellikle de artan 

yoksullaşma ile birlikte tifo, sarılık, dizanteri gibi salgın hastalıklar çoğalmıştır. Her alanda 

olduğu gibi kadın ve çocuklar en ciddi sağlık sorunlarını yaşayan dezavantajlı kesimi 

oluşturmaktadır. 

Kentteki sanayi işletmelerinin azlığı istihdam konusunda yaşanan sıkıntıları 

açıklamaktadır. Diyarbakır’da az sayıda işçi istihdam eden 2 adet mermer fabrikası, 7 adet un 

fabrikası, 2 adet et-piliç işleme tesisi,  4 adet entegre tesis (kütlü pamuk, iplik, dokuma ve 

yağ),  4 adet LPG dolum tesisi, 9 adet tuğla yapım tesisi, 2 adet çelik kapı imalathanesi ve 

birkaç diğer küçük sanayi tesisi dışında işletme bulunmamaktadır.28 Çalışanlar ise küçük aile 

işletmelerinde, hizmet sektöründe, inşaat sektöründe, pazarcılık ve ırgatlık gibi alanlarda iş 

bulabilmektedirler. Hâlihazırda kent merkezinde ve ilçelerde yaşayan önemli bir kitlenin yaz 

aylarında kendi topraklarından ürün elde edebilmek için günübirlik tarlalarında çalışmaya ve 

kışlık iaşelerini karşılamaya devam etmekte olduğu gözlenmektedir. Ayrıca, işsiz kitlenin bir 

                                                 
28 Diyarbakır’da bulunan sanayi tesisleri konusunda ayrıntılı bilgi için bkz., Erkan (2004: 291). 
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kısmının yaz ve sonbahar aylarında Batı ve Doğu Karadeniz’de çay ve fındık hasadı için, 

turistik sahil yörelerinde meyve (seyyar satıcılık) ve midye satıcılığı, garsonluk ve komilik 

yapmak ve ayrıca büyük kentlerde inşaat işçiliği için sezonluk göç ettikleri bilinmektedir. 

Sezonluk hasat işlerinde çalışanları “Çavuş” denen aracıların, ülkenin kuzeyine ve batısına 

götürdükleri ve her bir çalışandan bir miktar komisyon ücreti aldıkları bilinmektedir. 2007’nin 

yaz aylarında sezonluk işçileri Güneydoğu Anadolu’dan Karadeniz bölgesine ulaştıran bazı 

araçların dahil oldukları trafik kazalarında hayatını kaybeden çok sayıda işçiyle Türkiye 

gündeminde önemli bir yer edinen ‘Sezonluk Göç’ konusunda henüz yeteri kadar bilimsel 

çalışmanın olmaması bu konuda söylenebilecekleri kısıtlı kılmaktadır.29 Ancak, alan 

çalışmasında karşılaştığımız bir kısım tanıklıklar bulundukları yerde istihdam edilemeyen 

insanların yine şiddetin ve gerilimin yol açtığı olumsuzluklar karşısında kendilerine yeni 

birtakım gelir kaynakları yaratma arayışında olduklarını ve bu nedenle yaz aylarında ülkenin 

batı ve kuzey kısımlarına kitlesel şekilde göç ettiklerini göstermektedir.  

Diyarbakır’da yaşayan göç mağdurlarıyla yapılan görüşmelerde sıkça tekrar edilen 

konulardan biri sezonluk işler için batıya ve kuzeye gidildiğinde maruz kalınan ırkçı ve 

dışlayıcı tepkilerdir. Diyarbakır Bağlar Belediyesi sınırlarında bulunan Kaynartepe Mahallesi 

Halkevi’nde mülakat yaptığımız 40 yaşlarındaki bir erkeğin söyledikleri anlamlıdır:  

“1993 yılında Lice’de bulunan ve boşaltılan köyümden ailemle birlikte Diyarbakır’a geldim.30 

Bir iki kez ailemi alıp sonbaharda Adapazarı’nda fındık toplamaya gittik. Her defasında bize 

işverenler ve etrafta bulunan diğer insanlar Kürtlüğümüzle alay edip, bizleri PKK’lı olmakla 

itham ettiler. Bir defasında iki arkadaşımla Ordu’ya inşaat işçiliği yapmak için gitmiştik. Bir 

pazar günü Rus Pazarında arkadaşlarımla kol kola girmiş gezerken ve kendi dilimizde bir şeyler 

konuşurken, arkadan bir sesin “Ne o bir araya gelip Kürdistanı mı kuracaksınız, ayrılın!” 

dediğini duydum. Biz de karşılık verdik ve aramızdaki tartışmaya Polis dahil oldu. Allah için 

doğruya doğru, Polis o adamlara kızdı ve insanların kendi anadillerini konuşmasıyla bölücü 

olmayacaklarını söyledi. Polisin tavrına çok şaşırdım, ama ne gördüysem onu söylüyorum. Asıl 

bölücü onlardı.” (Kişisel mülakat, Diyarbakır, Bağlar İlçesi, Kaynartepe Mahallesi, 7 Haziran 

2007) 

                                                 
29  Bu  konuda  bazı  gazete  küpürleri  için  bkz.,  Radikal Haber  (Ağustos  2007),  “İki  şoför,  karşılıklı 
hatalar:  24  ölü”,  Radikal  Gazetesi,  http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=229323&tarih= 
08/08/2007;  Umut  Aykanat  (12  Ağustos  2008),  “Çadırda  Yaşayan  Umut,”  Star  Gazetesi, 
http://www.stargazete.com/index.asp?haberID=129256;  ve  Duygu  Güvenç  (20  Ağustos  2008), 
“Thousands  arrive  in  Ankara  to  live  in  stone  age  conditions  in  tent  cities”,  Turkish  Daily  News, 
http://www.turkishdailynews.com.tr/article.php?enewsid=81265. 
30  22  Ekim  1993ʹteki  olaylarda,  Diyarbakırʹın  Lice  ilçesinde  yaşayan  15  kişi  kurşunlanarak  ya  da 
yakılarak  öldürülmüş,  22  kişi  yaralanmıştı.  Ayrıca  olaylarda  400  konut  ile  250  işyeri  de  yakılıp 
yıkılarak kullanılmayacak derecede zarar görmüştü (Jongerden, 2001).  
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Batı’da yaşayanların bu insanlara karşı kamusal alanda sergiledikleri bu tür dışlayıcı 

davranışların ülkenin içinde bulunduğu siyasal düzlemden beslendiği açıkça ifade edilmelidir. 

4 Haziran 2007 tarihinde Adapazarı'nda üzerlerinde Ahmet Kaya'nın resmi bulunan tişört 

giyen iki Diyarbakırlı gencin 500 kişilik bir grup tarafından linç edilmek istenmesi31, yukarıda 

aktarılan tecrübelerin doğru olduğuna dair daha güçlü deliller sunmaktadır.  Mevsimlik işçilik 

aynı zamanda, ya çocukların eğitimden tamamen yoksun kalmasına ya da eğitimlerinin 

önemli ölçüde aksamasına da yol açmaktadır. Bölge dışına, Batı illerine mevsimlik işçiliğe 

gidenler sadece ücretlerin düşüklüğü, yaşam koşullarının kötülüğünden değil aynı zamanda 

etnik kimlikleri nedeniyle aşağılayıcı muameleye maruz kalmaktan şikâyetçidirler (Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi, 2006: 21).   

7.2.1. Uyuşturucu, Fuhuş ve Şiddet 

Görüşme yaptığımız kadınların önemli bir bölümü çocuklara sahip çıkabilmenin çok 

önemli olduğuna işaret ediyorlardı. Ortaokulların önünde bile uyuşturucunun satıldığını ve 

hatta bazı sivil polis memurlarının bu ticarete karıştıklarını söyleyen anneler, özellikle kız 

çocuklarını dışarı gönderme konusunda çok ihtiyatlı davrandıklarını söylüyorlar. Kadınlar ve 

kız çocukları, güvensizlikten en çok etkilenenler. Şiddet nedeniyle erkeğini yitiren kadınların 

fuhuşa yöneldiklerini ve bu nedenle Diyarbakır’da bugün yaklaşık 6.000 kadar fuhuş evinin 

olduğu konusunda bilgiler mevcut. Fuhuş ve uyuşturucunun özellikle yüksek ve bakımsız 

‘apartman-konduların’ çok sayıda yer aldığı Bağlar Belediyesi sınırlarında yoğun olduğu 

ifade edilmektedir. 

7.2.2. Çocuk İşçiler 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) 2003 verilerine göre 

Diyarbakır’da yaklaşık 28.000 çocuk sokakta çalışmakta veya çalıştırılmaktadır. % 79,4’ü 

zorunlu göçe tabi tutulan ailelere mensup olan bu çocukların % 23,7’si okula devam 

edememekte ve hemen her iki çocuktan biri madde bağımlısı (sigara dahil) kategorisine 

girmektedir. Çocuklar özellikle ilkokuldan sonra okuyamamaktadır. Büyük oranda sosyal 

güvenceden yoksun olan bu çocuklar sağlık hizmetlerinden de faydalanamamaktadır. 

Özellikle kente 1990’larda göç eden yoksul ailelerin şehrin kenar mahallerinde yaşayan 

çocukları birçok kriminal aktiviteye karışırken, şehrin çeperlerindeki mahalleler köy-getto 

karışımı bir toplumsallık halini almıştır. Bu sorunun hafifletilmesi ve zamanla çözüme 

kavuşturulması için acil ve orta vadeli önlemler alınmalıdır. Acil olarak, devletin uyguladığı 

eğitimi teşvik politikası geliştirilerek okuyan öğrenci başına verilen parasal yardım miktarı 

                                                 
31 Bkz., http://www.milliyet.com.tr/2007/06/05/yasam/yas10.html, 5 Haziran 2007. 
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arttırılabilir. Çocuk çalıştırılmasının tamamen ortadan kaldırılabilmesi ancak öngörülen eğitim 

ve istihdam politikalarının uygulamaya konulması sonucunda yetişkinlere insan onuruna 

yaraşır istihdam alanları açılması ile mümkün olabilir. 

7.2.3. Şiddetin Siyasallaştırdığı Kadın: “Savaş Anaları” 

1990’lı yıllarda Lice’den önce Diyarbakır’a sonra Adana’ya ve daha sonra tekrar 

Diyarbakır Şeyh Şamil Mahallesi’ne göç eden ve şu anda ekmek satarak iki çocuğunun 

geçimini sağlamaya çalışan 45 yaşındaki annenin anlattıkları yaşanmakta olan bölünmenin ve 

ümitsizliğin yalın bir ifadesi olarak karşımıza çıkıyor. İlk olarak siyasal nedenlerle eşinin 15 

yıl önce 36 yıllık hapis cezasına çarptırıldığını, sonra aynı şekilde en büyük oğlunun yine aynı 

nedenle hapse atıldığını ve nihayet yakın zaman önce de en küçük oğlunun adi bir suçtan 

(hırsızlık) ötürü hapse atıldığını söyleyerek başlıyor sözlerine. Konuşmasını çoğunlukla 

Kürtçe yapıyor, yer yer kırık bir Türkçe kullanıyor:  
“Bugün hala beni özel harekât timleri takip ediyor. Pek çok gece evimi basıyorlar. Adana’ya 

kaçtık orada da kurtulamadık. En büyük bela sistemin kendisi. Çocuklarımıza okul, yaz okulu, iş 

istemez miyiz? İstanbul’da bir olay olduğunda sürekli medya bahsediyor. Ama burada olanları 

kimse bilmiyor, duymuyor, görmüyor. (Boğazını göstererek) burama geldi. Köylerimiz yakıldı, 

cenazelerimiz tankların peşinde sürüklendi. Cenaze, cenaze, cenaze... Avrupa’da bir köpek ölse, 

ne kadar ilgi gösterilir. Burada cenazelerimize köpek kadar bile ilgi göstermiyorlar. Nerede 

inceyse orada kopsun. Ben artık savaş istiyorum.  Eşimi bile görmeme izin vermiyorlar hapiste. 

Bize Ermeni diyorlar. Ermeniysek Ermeniyiz. O zaman atsınlar bizi vatandaşlıktan. 

İstemiyorum bu ülkenin vatandaşlığını, ne verdi ki bana, hep aldı benden. 14 yıldır Yeşil Kart 

için sürekli başvuruyorum, ama sicilim nedeniyle vermiyorlar.” (Kişisel mülakat, Diyarbakır, 

Bağlar İlçesi, Şeyh Şamil Mahallesi, 7 Haziran 2007). 

Kadının anlattıkları bize önce geçtiğimiz yıllarda Galatasaray Lisesi önünde her Cumartesi 

eylem yapan ve kendilerine “Barış Anaları” diyen kadınları hatırlatıyor. Ancak bu benzerlik 

sadece deneyimlerde gizli. Söylemsel olarak tam bir tezat hakim kadının anlattıklarında. “Ben 

artık savaş istiyorum” diyen bir kadının sözleri karşısında sadece onun anlattıklarını anlamaya 

çalışarak duruyoruz. Bu yaşanan kopmayı, umutsuzluğu ve çığlığı ifade edebilmek için 

“Savaş Anaları” benzetmesini pek de dilimiz ermeyerek yapıyoruz kendi aramızda. “Biz 

Ermeni miyiz ki, bize bunu yapıyorlar?” söylemi yeniden karşımıza çıkıyor burada. Kadın 

Muhacir olduğunu söylüyor. 1917 Sovyet İhtilali’nden önce Ruslar’ın Birinci Dünya Savaşı 

yıllarında Bitlis’e kadar ilerledikleri ve bu nedenle bölgedeki Kürtlerin daha güneye 

Diyarbakır’a doğru göç ettikleri bilinmektedir. Aynı şekilde 1920’li ve 1930’lu yıllarda 

yaşanan Ağrı İsyanları sırasında da benzeri bir göç süreci yaşanmıştır. Bu tür göçlerle 

gelenlere “Muhacir” denilmektedir halk arasında. Ancak Türkiye Cumhuriyeti bağlamında 
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kullanılan “Muhacir” kavramının ifade ettiği anlamın bu tür göçmen gruplarını kapsamamış 

olması pek şaşırtıcı olmamakla birlikte, düşündürücü bir durumdur. Üretilen ulus-devletin 

yurttaşlarının farklı anlam dünyaları geliştirmeleri ve aynı kavramları farklı olguları ifade 

etmek için kullanıyor olmaları uluslaşma sürecinin pek de başarılı yürütülemediğini gösteren 

önemli örneklerdir. 71 yaşındaki erkek gündelik hayatta yıllardır karşı karşıya olduğu 

eşitsizliği, Kürtlerin Cumhuriyet’in kurucu unsuru olduğu tezine sığınarak anlatıyor:  

“Ortak Türk bayrağının altında yaşıyoruz. Biz Rusya’dan gelmedik, Ermeni değiliz. Polisi 

gördüğümüzde hepimiz korkuyoruz. Çanakkale’de kaç Kürt öldü? Bizler dedelerimizin 

kanlarıyla suladığı topraklar üzerinde yaşıyoruz. 40 yıl Türkiye’nin başka illerinde yaşadım. 

Eşitsizlikleri gördüm. Kendi dilinde kaset, şarkı dinleyememek nedir bilirim. Eğer sen bana 

baskı uygularsan, ben de dağa çıkarım, ölürüm, öldürürüm...” (Kişisel mülakat, Diyarbakır, 

Bağlar İlçesi, Şeyh Şamil Mahallesi, 7 Haziran 2007). 

Yukarıda alıntı yapılan iki görüşmecinin de kullandıkları ortak referans Türklerin ve Kürtlerin 

ortak ötekisi olan “Ermenilik” kimliğine yaptıkları vurgudur. Babaannesinin Ermeni olduğunu 

söyleyen ve yine Lice’den 1993 yılında Diyarbakır Sur İlçesine ailesiyle birlikte göç eden 

50’li yaşlardaki yedi çocuklu bir baba kendisine sadece Sur içi’nde bulunan harabe halindeki 

Ermeni Surp Giragos Kilisesi’nde yaşayan Ermeni kökenli birinin yardımcı olduğunu bizlere 

aktardı. Kendisini ve ailesini ayakta tutan sermayenin Ermenilikten geldiğini ileten kişi, 

zamanında yüz haneye sahip olan köyünde bugün sadece 30 hanenin kaldığını sözlerine 

ekliyordu.  

 Yukarıda kendisine referansla ‘savaş anaları’ kavramını kullandığımız kadının 

anlattıklarına benzer bir anlatıyı Bağlar Mahallesinde 7 Haziran 2007 tarihinde 

gerçekleştirdiğimiz bir mülakatta başka bir kadın bizlere aktarıyor: 

“1992’de göç oldum, korucu zorlaması yüzünden. 5 dönüm bağım var, ama mayın dolu, 

gidemiyorum. 1993’te Lice Merkez’e geldim, 5–6 aile birarada bir tanıdığın yanında barındık. 

Köydeyken durumumuz çok iyiydi, tütün tarlalarımız da vardı. Ama çatışmalardan, baskınlardan 

hiç rahat edemedik. Zaten hazırlanıyorduk göç etmeye, ama bir sabah baskın oldu. Erkekleri alıp 

alaya götürdüler. Evleri yıkıp, bizi içeri kilitlediler. Bir asker yardım etti, “terk edin burayı” 

dedi. 5 dakika içinde helikopterlerden atılan bir şeylerle evler yanmaya başladı. Okula sığındık. 

Yaralılar ve cesetler de orada. 47–48 ceset vardı. Bizi oradan alıp emniyete götürdüler 

yürüterek, toplu katliam yapılacak diye korktuk. Vali geldi olaydan sonra, “korucu olun” dedi. 

Kabul etsek bize battaniye verecekti, “hayır” dedik, gittiler, bıraktılar bizi öyle. Cenazeleri 

kepçelerle açtıkları toplu mezarlara gömdüler. Yollarımız ancak 3 gün sonra açıldı. Kadınlara, 

babalarının önünde tecavüz edildi. Şehre gelince, HADEP’e gidip gelmeye başladık. Baskılar 

sürdü. Babam ve kardeşlerimi 40 gün içeri aldılar. 1 yıl kadar sonra kocam cezaevine girdi, 

Lice’de bir gerilla cenazesine katıldığı için aldılar. “Burada da rahat durmuyorsunuz” diye 
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kimse ev vermek istemedi. Sık sık gözaltına alındık, cezaevine girdim… Çocuklarımızı 

tutamıyoruz, okulu bıraktılar, hırsızlık yapıyorlar… Sonrasında Lice’ye hiç gitmedim. Hala 

kontrol, kimlik araması, sıkıntılar var…” (Kişisel mülakat, Diyarbakır, Bağlar İlçesi, 7 Haziran 

2007). 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yaşayan ve sürekli olarak gündelik hayatın şiddetine maruz 

kalan kadınların, ataerkil toplumsal yapı içerisinde geleneksel eril iktidarın dışına taşmaya 

başladıklarını söylemek mümkün. Şiddetin ve terörün sokağa döktüğü kadın, “savaş 

istiyorum” diyebiliyorsa bu bölgedeki geleneksel ataerkil yapının dönüştüğünü gösteren 

önemli bir göstergedir. Kadın siyasallaşmaktadır. Handan Çağlayan (2007), Analar, 

Yoldaşlar, Tanrıçalar: Kürt Hareketinde Kadınlar ve Kadın Kimliğinin Oluşumu adlı 

çalışmasında 1980 sonrasındaki kapitalist ekonomik süreçlerin ve zorunlu göçlerle çöken 

büyük ailenin yine de kadının özgürleşmesini sağlamadığını ifade etmektedir. Dil ve din 

kadını hâlâ eve hapseden iki büyük etkendir. Yoksulluğun hüküm sürdüğü Diyarbakır’da dini 

kurumların egemenliği ve özellikle İstanbul ve Mersin gibi kentlerde yaşayan zorunlu göç 

mağduru kadınların yeteri kadar Türkçe bilmediklerinden toplumsal hayata katılamamaları 

gerçeği, Çağlayan’ın söylediklerini doğrular niteliktedir. Dini nikâh, kuma, eğitimsizlik, 

gelinlik konumu, şiddet ve töreler gibi konularda Türk kadınlarından pek de farkı olmayan 

yöre kadınlarının tipik yaşam örüntülerinde değişimin başatlarından biri Çağlayan'a göre 

namus meselesidir. Namus cinayetlerinin en uç ataerkil denetim biçimi olduğunu ifade eden 

Çağlayan, kadınların bedenlerinin ülke ve ulus ile özdeşleştirilmesinin, "ulusun yeni 

kuşaklarının yetiştiği rahimler” olarak kodlanmasının, kadın bedeni üzerindeki ataerkil 

kontrolü meşrulaştırdığını vurgulamaktadır. Tüm Müslüman ve Ortadoğu toplumlarında 

olduğu gibi Kürtlerde de kadının bedeninin aile ya da aşiretin namusunun simgesi olarak inşa 

edildiğini belirten Çağlayan, namus cinayetlerinin sadece bir töre olmaktan ibaret olmadığını, 

aynı zamanda ataerkil toplumsal yapının kendini yeniden üretme alanlarından biri olduğunu 

bizlere anımsatmaktadır. Ataerkil yapıyı eleştiren ve kadınların özel alanlarına hapsolduğunu 

söyleyen Çağlayan, Kürt sorunu bağlamında yaşanan şiddetin kadınları birer siyasal aktör 

olarak sokağa döktüğünü ve bu nedenle bundan böyle Güneydoğu Anadolu’da kadının 

toplumsal rolünün ve yerinin radikal anlamda bir değişim sürecinden geçeceğini iddia 

etmektedir. Yine, alan çalışması süresince çocuklarını, akrabalarını ve eşlerini şiddete kurban 

veren kadınların, yaşadıklarını açık bir dille ifade ediyor olmaları erkeğin egemen olduğu 

dünyada artık konuşmaktan çekinmemekte ve onun iktidarını tanımama cesaretini utangaç da 

olsa gösterdiklerini örneklemektedir. 
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7.2.4. Diyarbakırlı Kadınların Alternatif Sosyalleşme Alanı Olarak 

Çamaşırhaneler 

Zorunlu göç mağdurlarının sosyal dışlanmışlık açısından nispeten daha az sorun 

çektikleri yer olarak Diyarbakır, İstanbul ve Mersin’e kıyasla kimi farklılıklar göstermektedir. 

Zorunlu göçün yanı sıra, farklı nedenlerden dolayı göç etmiş pek çok insanı barındıran 

İstanbul’da dil, bazı aileler için sosyal hayata dâhil olma anlamında ciddi bir bariyer 

oluşturmuşken, Diyarbakır’da sosyal alanda kullanılan dil çeşitlilik gösterebildiğinden bu 

sorun ortadan kalkmış gibidir. Hastaneler gibi bazı devlet kurumlarında bu sorun özellikle 

kadınlar için baş gösterse de birçok sivil toplum kuruluşunun ve belediyelerin bu konuda 

attığı adımlar olumlu sonuçlar vermiştir.  

Diyarbakır’daki saha araştırmamız süresince yaptığımız görüşmeler kadın ve 

çocukların zorunlu göçten en çok etkilenen iki grup olduğunu yeniden gözler önüne sermiştir. 

Genel olarak diğer iki araştırma bölgesinden farklı olarak Diyarbakır’da sivil toplum 

kuruluşları ve belediyeler bölgenin insanının yaşam koşullarını iyileştirmek adına birçok 

farklı alanda proje ve program yürütmektedirler. Açılan sertifika kursları sonucunda birçokları 

çeşitli meslek eğitimleri, kadın-çocuk sağlığı eğitimleri ve okuma-yazma eğitimi almıştır. 

Bunların bir kısmı iş bulurken diğer bir kısmı da sertifika sahibi fakat işsizdir. Bölgenin en 

büyük sorunlarından biri işsizlik diğeri de buna ve başka nedenlere bağlı gelişmiş 

yoksulluktur.   

Göç ve yerinden edilme, insanları önce Diyarbakır içerisinde tutunabilecekleri 

semtlere yerleşmeye zorlamış ve böylece ‘Sur içi’ ve Sur çevresindeki yerleşim yerleri 

doğmuştur. Daha sonra durumlarının iyileşmesi oranında nispeten biraz daha iyi semtlere 

taşınmışlardır. Zorunlu göç mağdurlarının şu an halen yaşamakta oldukları Aziziye, 

Gürdoğan, Benusen, Sur içinde Hasırlı mahalleleri ve ‘apartman kondu’ olarak adlandırılan 

Bağlar Mahallesi farklı yaşam koşullarını barındırmaktadır. Genelinde yoksulluk hâkim olan 

bu bölgelerde belediyeler ve sivil toplum örgütlerinin yürüttüğü projelerle yaşam koşulları 

iyileştirilmeye çalışılmıştır. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı DİKASUM (Diyarbakır Kadın 

Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi) kendi bünyesinde, kuruma başvuran kadınların 

her türlü sorununda onlara yol gösterirken kurduğu çamaşır evleriyle de o semtlerdeki 

dinamiği değiştirmiştir. DİKASUM koordinatörü Handan Hanım32 amaçlarının dar gelirli 

yoksul ailelere imkân yaratmak olduğunu söylerken gerçekte çamaşırhanelerin bunun nasıl da 

dışına çıktığını fark ettiklerini eklemektedir. Bu dışarı çıkmışlık amaçtan sapma değil, semt 

                                                 
32 Kişisel mülakat, Diyarbakır, Sur içi, 11 Haziran 2007 
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sakinlerinin beklentilerin ötesinde sergiledikleri sahiplenilmeyle oluşturulmuş bulunan sosyal 

alandır.  

Çamaşırhaneler, bu bölgelerdeki dar gelirli zorunlu göç mağdurlarına çamaşırlarını 

yıkayabilecekleri bir mekân sunmanın yanı sıra tandır evi, dikiş atölyesi, okuma yazma 

kursları ve okul öncesi yuvalarıyla, semtin sakinleri için vazgeçilmez merkezler haline 

gelmişlerdir. Çamaşırhaneler, aynı zamanda kadının kendi evi dışında başka mekânlarda 

yaşayan kadınlarla sosyalleştiği ve erkeğin iktidar alanının dışına çıktığı alanlar da 

yaratmaktadır. Şu anda Diyarbakır’da Hasırlı’da 2003 ve Aziziye ve Benusen’de ise 2004’ten 

beri faaliyet gösteren toplam üç çamaşır evi bulunmaktadır. 1990’lardaki Türkiye’de 

yaşananlar sonucunda buraya göç edenler ile kurulan Benusen, Surların Urfa Kapı ile Mardin 

Kapı arasında kalan bölümünün Dicle’ye bakan yamacına kurulmuş ve sur içindeki resmin 

adeta bir uzantısı olmuştur.  Benusen Beyaz Kelebekler Çamaşır Evi koordinatörü Müzeyyen 

Hanım33 Benusen’deki kadınlar için her konuda umut ışığı olmuş ve onlar için yeşil karttan, 

aile içi ilişkilere kadar birçok farklı konuda danıştıkları bir kişi haline gelmiştir. Müzeyyen 

Hanım çamaşır evi ilk açıldığında buraya karşı semtteki temkinli yaklaşımı karşılıklı güven 

ilişkisi haline nasıl getirdiğini söyle anlatıyor: 
“…erkekler önceleri eşlerini buraya kursa yollamak istemediler. Fakat kendileri için açtığımız 

okuma yazma kursundan yararlandıktan ve gelip giderken burayı daha yakından tanıdıktan sonra 

kadınların gelişleri arttı. Kendileri ve kültürleri için herhangi bir tehlike yaratmadığımızı gördüler… 

Zaten aile içi şiddeti de ancak bu şekilde yenebiliriz. Sadece kadını eğitmek, kadının gözünü açmak, 

evdeki şiddet ortamını ortadan kaldırmadığımız sürece sağlıklı ve yeterli olmayacaktır. Bu nedenle 

bizim istediğimiz aileyi bir bütün olarak ele almak.  İşte tam da bu yüzden burası çamaşır yıkanan 

yerin ötesinde hem erkek hem de kadınlara açık bir merkez olmayı başardı.” 

Müzeyyen Hanım’ın ve merkezi kullanan kadın ve erkeklerin anlattıkları ekibimizin 

Mersin’de yürüttüğü saha çalışması sırasında karşılaştığı, cemaatin etkisinde fazla kalma 

sonucu gecekondudan çıkma isteği uyanması eğilimiyle bazı tezatlıklar içermektedir.  

Büyükşehirlerde oluşmuş gecekondu mahallelerinden kaçma isteği erkeğin cemaatin dışında 

ailenin kontrolünü ele geçirmek istemesinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Gecekondu 

mahallesinde kadın, etnik kimliğini paylaştığı insanlarla yarattığı sosyal alanın bir parçası 

iken, şehrin diğer tanıdık olmayan mahallelerinde şehir ortamının korkutuculuğu ve erkeğin 

eve bakmasıyla oluşmuş kuvvet dengeleri kadını köyünde alışmış olduğu özgürlükten 

mahrum etmiş ve eve hapsetmiştir. Burada ise bu tarz merkezler ve kentteki yaşam 

koşullarından daha farklı koşullara sahip semtler kadınlar için sosyal alana dâhil oldukları 

yerler haline gelmiştir. Başka semtlere göç ise yoksulluğu geride bırakmak üzerine 
                                                 
33 Kişisel mülakat, Diyarbakır, Benusen, 8‐11 Haziran 2007 
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kurulmuştur. Evlerin küçüklüğü ve kalabalık oluşu yüzünden kamusal alanlar -parklar, 

merkezler- bu kitle için büyük önem taşımaktadır. 

Konuştuğumuz aileler her ne kadar bulundukları ortama adapte olduklarını dile 

getirseler de bıraktıkları köylerini daima ‘yaşanılacak yer’ olarak idealleştirmektedirler.  

Kentin yapısal sorunları kemikleşmiş ve gündelik yaşamın bir parçası haline gelmişken, 

kamusal alanda kullanılan dil politikleşmiş ve dolayısıyla geri dönüş de bu bağlamda 

konuşulagelmiştir.  Diğer saha çalışmalarımızda olduğu gibi, burada da geri dönüşün 

önündeki en önemli engel olarak ‘korucu terörü’ gösterilmiştir.  Köylerinin yaşanılabilir hale 

gelmesi için koruculardan ve mayınlardan temizlenmesi gerektiğini belirten Sabahat Hanım34 

ekliyor: 
“Bunlar olsa köyümüz çok güzel; bağımız, hayvanımız vardı. Şimdi evimin içi rutubet, çamaşır 

bile kurutamazsın. Ama çoluk çocuk burada büyüdü, iyi kötü de olsa birkaç sınıf okula gitti 

şimdi köye dönsen tırpan tutmayı bilmez ki bunlar!”  

Büyüdükleri ortamın farklılığı sonucu kentle ilişkilerini farklı şekillerde belirlemiş, ona 

kendince bir tarafından eklenmiş bu insanların kente gelişlerinde yaşadıkları en büyük sorun 

olarak Bağlar Belediyesi Şeyh Şamil Mahallesi’nde yaptığımız görüşmelerde bizlere 

aktarılan, boşlukta kalan kamusal alanın “‘egemen ulusun meşruiyetini pekiştirici politikalarla 

doldurulmaya çalışıldığı” oldu. Bu görüşmelerde, işsizlik ve yoksulluğun özellikle gençler 

üzerinde etkisinin çok büyük olduğu ve bunlar sonucunda toplumda kötü ahlak olarak 

addedilenin onların başına geldiği, ve ailelerinin de çaresiz kaldığı yinelendi. Bu yapısal 

faktörleri iyileştirici adımlar atılmadıkça da, sorunlar kemikleşmiş ve bugünkü tabloyu 

oluşturmuştur. 

7.2.5. Geri Dönüş 

Görüşme yaptığımız hanelerdeki bireylerin köye dönüş konusunda istekli 

olmadıklarını gözlemledik. Geri dönüş konusundaki en büyük engel ve endişe hâlâ güvenlik 

olarak karşımıza çıkıyor. Güvenliğin halen güncel bir mesele oluşuna örnek olarak, alan 

çalışması sırasında Diyarbakır’ın kırsalına gitme konusundaki planlarımızın Diyarbakırlılar 

tarafından bize eşlik etmeleri durumunda kendi güvenliklerinin tehlikede olabileceği 

gerekçesiyle pek sıcak karşılanmamasını gösterebiliriz. PKK’nın eylemleri, güvenlik 

güçlerinin operasyonları, korucular, travma, yoksulluk, yalıtılmışlık, şiddet hepsi bu endişeyi 

besliyor. Sadece görece varsıl köylüler ve çok çok çaresiz olanlar (çocukları madde bağımlısı 

olanlar, örneğin) istiyor geri dönmeyi. Diğer yandan, son dönemde ikili bir yaşam biçimi de 

oluşmuş durumda. Kimileri,  yazın gidip birkaç ay köylerinde kalıp, tekrar dönüyorlar ve kış 

                                                 
34 Kişisel mülakat, Diyarbakır, 8 Haziran 2007 
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aylarını Diyarbakır şehir merkezinde geçiriyorlar. Bağlar’da yaşayan bir genç erkek geri 

dönüş konusundaki saptamalarını şu şekilde dile getiriyordu: 
“Geri dönüş derken, ben bunu biraz daha açayım. Bazıları gitti tamamen ve ekonomik durumları 

iyi olduğu için ev yapabildiler. Kimisi de köye sadece yazın tatil amaçlı gidiyor. İki üç ay gider 

ve geri dönerler. Durumu iyi olmayanlar yazın kısa süreliğine gider ve geri dönerler. Köyde 

ekonomi yok, üretim yok. İşte bu anlamıyla köye geri dönüşler ne kadar sağlıklıdır. 

Bilemiyorum. Gerçek anlamıyla bir geri dönüş yok. Sadece yazın dönen ailelerin sayısı çok. 

Yazın giderler, tarlalarını sürerler. Üç ay yiyebilecekleri kadar sebze, varsa meyve, üzüm falan 

çıkarırlar. Çoğu insanın bağı falan da bitti aslında, kurudu, yakıldı. Bazılarının bağı var, 

onlardan yararlanmaya çalışıyorlar ama sağlıklı değil aslında... Burada işsizlikten bahsediyoruz 

da orada da aynı şey var. Orada ne kadar sağlıklı besleniyorlar, onun tartışmasını bile insanlar 

artık yapabiliyorlar. İnsanlar değiştiler, daha bilinçlendiler. Köyde olanlar şehre geliyor ve 

şehirden alıyorlar domateslerini, biberlerini, yiyeceklerini. Alıp geri dönüyorlar.” 

Bir yanıyla yaşanan şiddet ve arkada bırakılan acılar, öte yandan da kentin ve küreselleşmenin 

insanlara sağladığı sağlık, eğitim ve benzeri fırsatlar nedeniyle artık köye geri dönmenin 

istense bile pek mümkün olmadığını vurguluyor konuştuğumuz insanlar. Konuştuğumuz 

kişilerden biri olan Yenişehir Belediye Başkanı Avukat Fırat Anlı (5 Haziran 2007), 2005 

yılında yaptırdıkları bir anket çalışmasında geri dönüş eğilimlerini araştırdıklarını söylüyor: 
“Belirli dönemlerde bu anket tekrarlanıyor. Görülen o ki, geri dönmek isteyenlerin oranı giderek 

azalıyor. Özellikle kadın ve gençlerde bu oran çok düşük, %20’lerde. Sadece orta yaş ve üzeri 

kitle dönmek istiyor. Yazları 3–4 ay gidip kalıyorlar köylerinde.” 

Belediye Başkanının söyledikleri diğer söylenenleri ve bizim gözlemlerimizi doğrular 

nitelikte. Geri dönmek de ayrıca bir ekonomik maliyet gerektiriyor. Öyle ki, Diyarbakır’a 

zorunlu göçle gelenlerin en yoksul kitleler olduğu, Diyarbakır’ın zorunlu göçte bir istasyon 

olma işlevi gördüğü, aile ve yöre bağlantıları olanların yola devam edip başka uzak diyarlara 

doğru yol almaya devam ettikleri ve burada kalanların başka hiçbir yere gidemeyen en yoksul 

kesim olduğu düşünülürse, geri dönüşün ne denli imkânsız olduğu da rahatlıkla görülecektir. 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sınırlarında bulunan on adet mahallenin çok büyük bir 

bölümünün çoğunluğunu göç mağdurları oluşturuyor. Bu insanlar kent ile ilişkiye geçmekten 

ve yeni modern bağlar kurmaktan korkuyorlar. Bu nedenle sorunlarını geleneksel yollar ve 

kurumlarla (ağalık, şeyhlik, çeteler, mafyoz ilişki ağları, namus vb.) çözmeye devam 

ediyorlar. Öyle görünüyor ki, eklemlenmeye çalıştıkları veya daima çeperlerinde kaldıkları 

kentin kamusal alanında onları biraraya getiren tek bir unsur, adeta hep bir ağızdan dile 

getirdikleri siyasal talepler.  

Kürt sorununun demokratik çözümü yönündeki siyasal talepler halen çok güçlü. Bu 

nedenle kentin kamusal dinamikleri çökmüyor ve yaşanan her türlü yoksulluğa, yoksunluğa 
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ve dışlanmışlık hissine rağmen büyük toplumsal patlamalar ve gerilimler yaşanmıyor. Kentte 

kamusal olanı kuran en önemli unsur, her kesimden insanın kullandığı siyasal dildir. İşte 

sıralanan bu tür nedenlerden ötürü, göçmenlerin kente eğitim, istihdam ve siyasal açıdan 

entegrasyonu konusu ayrıca bir önem kazanmaktadır Diyarbakır’da. Görünen o ki, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Yurttaş Girişimi ve Yerel Gündem 21 gibi bazı sivil toplum 

örgütleri dışında bu entegrasyon sürecine katkıda bulunan başka kurum pek öne 

çıkmamaktadır.  

Son birkaç yılda dikkati çeken bir diğer gelişme ise kırdan önce Diyarbakır şehir 

merkezine ve oradan da İstanbul, İzmir, Denizli gibi diğer büyük kentlere göç eden bazı 

ailelerin bu şehirlerde de tutunamayıp geri dönüyor olmalarıdır. Hemen her türlü kuruma 

güvenini yitirme eğilimi içinde olan bu tür ailelerin bir kopma hali yaşadıkları tespit 

edilmektedir. Çaresizliğin ve çözümsüzlüğün en alt katmanlarında bulunan bu tür ailelerin 

yeniden kazanılabilmesi için kentte birtakım sivil toplum kuruluşları dışında herhangi bir 

resmi kurumun bir proje üretemediği gözlemlenmektedir.  

Geri dönüş konusunda yine sıklıkla dile getirilen korucular sorunu konusuna biraz 

daha eğilmekte fayda görüyoruz. Sözgelimi, 1990’larda Nusaybin’de boşaltılan 100 haneli 

dağ köyünden Diyarbakır Sur Mahallesi’ne gelen 70’li yaşlardaki yaşlı adamın koruculara 

ilişkin söyledikleri dikkate değer: 
“Korucular bize karşı mücadele ediyorlar, bize Ermeni diyorlar, zulüm ediyorlar. Biz 

Müslümanız, namaz kılıyoruz. Eskiden ağalar bizi birbirimize düşürürdü, şimdi ise devlet aynı 

şeyi yapıyor. Korucularla bizi karşı karşıya getiriyor.” (Kişisel mülakat, Diyarbakır, Bağlar 

İlçesi, 7 Haziran 2007). 

Koruculara ilişkin beslenen korkular belli ki yaşanan bazı olumsuz tecrübelerden 

kaynaklanıyor. Özgür Yurttaş Girişimi Derneğinde görüşme yaptığımız genç erkeklerden biri 

koruculara ilişkin şu şekilde bir değerlendirme yapıyor:  
“Eskiden ağalar vardı, şimdi korucular. Devlet onların arkasındadır. Onlar köyde devlettir. 

Evlerimize girerler ve istediklerini, beğendiklerini alıp götürürler. Kimse onlara karşı çıkamaz. 

Hiç unutmuyorum, annem hastaydı ve bu nedenle bal yiyordu. Korucu geldi balı aldı. Bu kadar 

insafsızlık olur mu?” 

Korucuların daha önce köyde yaşayan ve topraksız olan ailelerden seçildiği konusunda pek 

çok tanıklık dinledik tüm alan çalışması boyunca.  Göç mağdurları tarafından kısaca “Ayak, 

baş oldu!” şeklinde nitelenen korucuların geçmişte daha alt toplumsal tabakalarda yer 

aldıkları, ancak korucu olduktan sonra sosyal anlamda mobilize oldukları anlaşılmaktadır. 

Devlet ile organik bir ilişkide olmak, korucular için iktidar olma aracıdır. Yine korucular ile 

göç edenler arasında geçmişe dayanan başka husumetlere de sıkça rastlanmaktadır. Alan 
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çalışması sırasında, geçmişte özellikle sınır bölgelerinde yaşayanların sınır ticareti ve 

kaçakçılık gibi enformel alanlarda giriştikleri ekonomik faaliyetler konusunda ailelerin 

birbirlerini güvenlik güçlerine ihbar ettikleri yönündeki bilgi görüşme yapılanlarca sıkça dile 

getirildi. Neşe Özgen’in 2001-2002 yılları arasında Van’da gerçekleştirdiği antropolojik alan 

çalışmasının sonuçlarına dayanarak yayınladığı Van-Özalp ve 33 Kurşun Olayı: Toplumsal 

Hafızanın Hatırlama ve Unutma Biçimleri (İstanbul: Tüsdav Yayınları, 2003) adlı çalışmada 

dile getirdiği gibi, devlet kurumlarının toplumsal rıza üzerinden varlığını sürdürmeyip daha 

çok baskı üzerinden var olduğu bölgelerde bazı grupların/ailelerin/kişilerin devletle daha 

organik bir ilişki geliştirebilmek ve devletin kendilerine sağlayacağı sembolik iktidara sahip 

olabilmek için sıkça “ihbar” kurumuna başvurduklarını sergilemektedir. Bizim çalışmamızda 

da benzeri yönde bulgulara rastlanmıştır.  

7.2.6. Entegrasyona Yönelik Yerel Çalışmalar  

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi gecekondu bölgelerinde, kentin çeperlerinde ve 

‘apartman-kondu’ bölgelerinde yaşayan zorunlu göç mağdurlarını kentsel hayata entegre 

edebilmek için belirli projeler geliştirmektedir. Özellikle gecekondulardan araçlarla kadın ve 

gençlerin alınıp alışveriş merkezlerine, tiyatrolara ve sinemalara götürülmesi etkinliği 

bunlardan biridir. Halk, Belediye’ye güven duyarken, STK’ların faaliyetlerini daha çok bir tür 

misyonerlik olarak değerlendiriyor ve yeteri güveni göstermiyor. İnsanlar, Belediye’nin de 

bazı faaliyetlerine önceleri “gel, mahallede gerçekleştir” derken, sonraları kendileri faaliyetin 

olduğu bölgelere gitmeye başlamışlar. Bu gelişme, insanların coğrafi anlamda hareketliliğini 

mümkün kılan ve kentin farklı yerleriyle bir bağ kurmalarına yardımcı olabilecek nitelikte 

görünmektedir.  

 
Devletin kurumlarının insanların kentsel hayata entegrasyonu konusunda yeterince 

istekli ve samimi olmadığı konusundaki görüş Diyarbakırlılar arasında oldukça yaygınlık 

kazanmış durumdadır. Görüşmeler sırasında, bu konuda verilen örneklerden biri, TBMM 

Sokak Çocukları Komisyonu’nun başkanı olan Siirt milletvekili Öner Ergenç’in, Diyarbakır’a 

kadar gelip, konuya ilişkin sadece Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü ile görüşüp Ankara’ya geri 

dönmüş olmasıdır. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Vilayet ve Devlet Planlama Teşkilatı ile 

bürokratik sorunlar yaşadıklarını ve bu nedenle spor, sağlık, gençlik ve AB projeleri hakkında 

yeterince aktif olamadıklarını dile getiriyorlar. Nüfusu neredeyse 1,5 milyona dayanan 

Diyarbakır’da 18 yaş altı nüfus, 400 binden fazla. Öte yandan kent merkezi bir yandan göç 

alırken diğer yandan göç vermeye devam ediyor. 
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Öte yandan, göç alan bölgelerin en yoksulu olarak nitelendirilen Bağlar Belediyesi de 

birtakım yerel inisiyatifler geliştirme çabasında. Başkan Yardımcısı Hüsamettin Çiçek ve 

Proje sorumlusu Özlem Hanım ile yaptığımız görüşmede bu konulara ilişkin bazı bilgiler elde 

ettik:  
 “Bağlar, göç alan bölgelerin en yoksulu. Gecekondulaşma var. Gelenler genelde Diyarbakır, 

Batman ve Van’dan. En ucuz yerleşim yeri Bağlar. %67’si göç mağduru. Bağlar, 1994’te 

belediye oluyor. İlk dönemde 9 mahallesi var, zamanla 13 mahalleye çıkıyor. Sonradan oluşan 4 

mahallenin nüfusu 350 bin dolayında; bu 27 şehir nüfusundan daha büyük bir rakam. ‘Çöpüme 

sahip çıkıyorum’ şeklinde bir kampanya başlattık. Binlerce evde kapıcıları, yöneticileri, mahalle 

muhtarlarını, okulları vs. kapsayan eğitim çalışmaları yapıldı. Çöp ayrıştırma konusunda bilgi 

verildi... Bölgede 56 ilköğretim okulu var. sınıf mevcudu ortalaması 52-68 arası. Ailelerde 

ortalama çocuk sayısı 6-8 arası. Belediyemize bağlı bir Eğitim ve Öğretim Merkezi, çocukların 

eğitimi için faaliyetler üretmektedir. Bu çalışmalar, Eğitim-Sen desteği ile gönüllü 

öğretmenlerle yapılıyor. Ayrıca OKS kursu veriliyor. Bu destekle daha çok kazanan öğrenci 

oldu. Belediyemiz kazanan öğrencilere lise boyunca burs veriyor. Bu merkezde bugün itibariyle 

2000 öğrenciye 108 gönüllü hoca tarafından 7 gün boyunca çeşitli faaliyetlerle hizmet veriliyor. 

Bu faaliyetler sadece derslere destek niteliğinde olmayıp aynı zamanda kent ve çocuk, arkeoloji, 

seramik, müzik, edebiyat, ekoloji ve benzeri alanlarda olmaktadır... Aynı zamanda, ailelere de 

psikolojik danışmanlık hizmeti veriliyor. Binanın tefrişatı için Japonya Büyükelçiliği, yaz 

atölyelerinin finansmanı için de İtalya’dan destek aldık.” 

Bağlar Belediyesinin çalışmaları bunlarla da bitmiyor: 
 

“AB finansmanı ile ‘engelleri aşmak için sosyal sorumluluk projesi’ geliştiriyoruz. Engellilere 

mesleki formasyon verilmesi, yaşam alanlarının engellilere göre düzenlenmesi, engellilerin 

istihdamı ve benzeri konularda çalışmalarımız var. İstanbul-Kadıköy Belediyesi’yle 1 haftalık 

bir çalışmamız oldu deneyim paylaşımı için. Engellilerin sendikalaşması için Tüm-BelSen’le de 

çalışmalarımız mevcut... Bağlar Kadın Kooperatifi’ni kurduk, belediyemizin teknik desteğiyle. 

Burada çocuk bakıcılığı eğitimi alan 60 kızın hepsi istihdam edilmiş durumda. AB Kültürel 

Haklar fonundan destekle çiftçiyi bilinçlendirme projesi hazırladık ve 15 günde bir TV’de 

Kürtçe olmak üzere halk sağlığı yayını yapıyoruz.” 

 
Bağlar Belediyesi aynı zamanda modern filantropi (yardım) tekniklerini de benimsemiş 

görünmektedir. Kurdukları Kardelen Kadın Merkezi’nde kadınlara hukuksal danışmanlık, 

psikolojik danışmanlık hizmeti, şiddete karşı bilinçlenme, el sanatları, bilgisayar, okuma 

yazma kursları ve benzeri faaliyetler sunulmaktadır. 15-60 yaş arası kadınların oluşturduğu 

bir koronun bulunduğu, resim kurslarının ve sergilerin düzenlendiği Merkez’den yararlanan 

kullanıcı kadın sayısının 1.000’in üzerinde olduğu söylenmektedir. Aynı şekilde, Günışığı 

Yardımlaşma ve Dayanışma Mağazası ile ikinci el kullanılmış kıyafetlerin ucuz fiyata 

yoksullara satılması ve bu satışlardan elde edilen gelirin diğer yardım hizmetlerinde 
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kullanılması şeklinde bir diğer çalışma da mevcuttur. Ramazanda, her belediyenin katılımıyla 

yoksul ailelere 1 aylık gıda yardımının yapıldığını bildiren yetkililer, bugün itibariyle bu 

yardımın 7.000 kişiye ulaştığını ifade etmektedirler. Öte yandan, hiçbir sosyal güvencesi 

olmayan 1.000 kadar aileye her yıl 500-1.500 YTL arasında nakit yardımın yapıldığını 

söylemektedirler. 

Belediyelerin dışında yerel hizmet üreten en önemli sivil toplum kuruluşu ise 2005 

yılından bu yana Diyarbakır’da birçok mahallede faaliyet gösteren “Özgür Yurttaş 

Girişimleri” derneğidir. Bugüne kadar Seyrantepe, Hasırlı, 5 Nisan, Şeyh Şamil ve 

Kaynartepe mahallelerinde dernekleşen girişim, mahalle sakinlerinin örgütlenerek kendi 

sorunlarına çözüm bulmasını hedefliyor. Kurulan mahalle halk evlerinde, yerinden yönetim 

ve çözüm parolası etrafında toplanan sakinler, mahallelerinde yaşanan kentsel şiddet, aile-içi 

şiddet, eğitimsizlik, fuhuş, işsizlik ve siyasal katılım gibi temel sorunlara çözüm bulmayı 

amaçlıyorlar.  

Bu noktada 1997 yılında Diyarbakır’da bir dernek olarak kurulan ve daha sonra 

karşılaştığı toplumsal talep nedeniyle büyümek zorunda olduğu için Vakıf statüsüne geçen 

KAMER35 Kadın Merkezinden daha ayrıntılı bir şekilde söz etmek gerekiyor. Bugün 

Diyarbakır dışında Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, 

Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, 

Şırnak, Tunceli ve Van illerinde de şubeler açan KAMER kadına yönelik şiddet, namus 

cinayetleri, cinsiyet ayrımcılığı ve ataerkil baskı ile mücadele etmeyi amaçlamaktadır. 

Toplam yirmiüç ilde örgütlenen KAMER’in kurulduğu yıldan bu yana yüzlerce kadının 

namus cinayetine kurban gitmesini engellediği ve onlara psikolojik, hukuksal ve maddi destek 

sağladığı göz önünde bulundurulursa ne denli önemli bir işleve sahip olduğu görülecektir. 

Kadına yönelik şiddet konusunda çok sayıda araştırmanın da yapıldığı KAMER’de yaptığımız 

mülakatlarda çalışanların özellikle dikkat çektikleri konu, zorunlu göçün toplumsal yaşamda 

neden olduğu değişim ve dönüşümler açısından kadınları daha çok etkilediği ve göçün 

kadınların yaşamlarını geri dönüşsüz bir biçimde değiştirdiği noktasında yoğunlaşmaktadır. 

Kente göç eden kadınların daha önce yaşadıkları köy yaşamlarıyla karşılaştırıldığında, kentte 

kadınların daha kapalı, daha dar bir gündelik yaşam, iletişim ve paylaşıma sahip oldukları fark 

ediliyor. Göçün en yakıcı ve olumsuz anlamda dönüştürücü yüzüyle kadınlar ve çocuklar 

karşılaşıyor. Kadınlar kendi köylerinde daha geniş ve esnek, daha katılımcı ve gündelik 

yaşamda paylaşım esasıyla yaşarken, kentte daha kapalı bir gündelik hayatla karşı karşıya 

                                                 
35 KAMER hakkında ayrıntılı bilgi için bkz., http://www.kamer.org.tr/ 
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kalıyorlar. Zorunlu göç mağduru kadınlar, kentlerde kamusal ve gündelik hayatın dışında 

kalan, evlere kapanmış kadınların ve okula gönderilmeyen kız çocuklarının sayısının 

artmasının önde gelen nedeninin göç olduğu görüşünde birleşiyorlar.   

KAMER yetkilileri, kendi araştırma bulgularına dayanarak, sorunların siyasal temelli 

olduğunu, makro düzeyde bir zihniyet sorununun ise son yirmi yıldır yaşanmakta olan zorunlu 

göçe bağlı olarak toplumsal çözülmeleri tetiklediğini düşünüyorlar. KAMER çalışanları, 

büyük kente göç etmiş, evlerinde ve mahallelerinde hapsolmuş kadınların yaşadıkları 

yerlerde, özellikle kenar mahallelerde, onların gündelik yaşamdaki sorunlarına çözüm 

önerileri getirmeye ve projeler üretmeye çalışırken, aslında temel bakış açısı olarak daha çok 

siyaseti adres gösteren bir arka plana ışık tutuyor ve oradan besleniyorlar.  

Yaptıkları anketlerde ve mülakatlarda göçün çok geniş bir alana yayılmış nedenleriyle 

karşılaşıyorlar. Ellerine ulaşan ve KAMER’in aldığı başvuru formlarında göç ile ilgili 

bölümler bir hayli yer tutuyor. KAMER çalışanları ayrıca, geriye dönmenin koşulları ve 

imkânsızlıkları konusunda da bazı bulgularından söz ediyorlar. Kadın sorunları çerçevesinde 

belge, anket, mülakat gerçekleştirirken kendilerine yapılan başvuruları değerlendiriyorlar ve 

inisiyatif almaya çalışıyorlar. Kendi ifadeleriyle resmi kurumları ve diğer sivil toplum 

kuruluşlarını sorunların çözümlerinde devreye sokmaya çalışıyorlar. Bu noktada kendi 

pozisyonları ilginç bir görünürlük kazanıyor ki, resmi ve siyasal çevreler ve kurumlar ile yerel 

siyasi örgütlenmeler arasında problemli bir dengede, kendini tanımlama sorunu yaşadıkları 

fark ediliyor. Bu daha çok resmi devlet kurumlarıyla işbirliğine geçmek ve onları devreye 

sokmak amacıyla hareket ederken, bir yandan da "parti" ve diğer siyasal örgütlerin gözünde 

devletle işbirliği yapan bir "kadın örgütü" gibi görüldüklerini ifade ederlerken açığa çıkıyor.  

KAMER araştırmacılarından birinin söylediklerine kulak verelim: 
"...biz ilk başladığımız yıllarda, hep devlet tarafından bağımlı görülen bir kurumduk. Bir yerlere 

bağlı ve ne yaptıkları belli olmayan bir çok kadın var ve bunlar parti ve diğer Kürt cephesi 

tarafından herhalde devletle işbirliği yapan bir kurumdur diye görülüyorduk. Fakat biz bu ilginç 

duruşumuzu bir kaç yıldır devam ettirdik ve buna alıştılar. Biz aslında mekanizmaları devreye 

sokmaya çalışıyoruz. Mesela namus cinayetleriyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Üç yıldır, bu sayı 

158'e ulaştı ve şehirden de köylerden de namus cinayetine kurban gitmek üzereyken bize 

kadınlar ulaştı. Bunu yaparken şunu anladık ki, ben onun can güvenliğini tek başıma 

sağlayamam. Ve ben emniyetten bir güç, destek alabilmeliyim. Oysa ki diğer tarafta ne oluyor, 

kadın dayak yiyor veya şiddet gördüğünü söylüyor karakolda ve tutanak tutulması için karakola 

ulaştığında oradan, kocandır döver de sever de diye söylenip evine geri gönderiliyorlar. Böyle 

bir zihniyet var. Namus cinayetleri konusuyla başlayarak resmi kurumlarla buluşmak ve 

toplantılar düzenlemek istedik. Çalışmalarımız sonrasında artık, bir kadının nüfus cüzdanının 

çıkarılması durumu varsa, bizim eşliğimizde valiliğe ve benzeri kurumlara ulaşabiliyorlar 
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kadınlar. Ve bir kadının can güvenliği sağlanacaksa hemen karakola gidiyoruz ve sonuçta bu 

sizin de işiniz diyoruz. Biz onlara işlerini hatırlattık aslında." 

 
Temel sorunun ataerkil toplumsal yapı olduğunu vurgulayan bu araştırmacının yanısıra bir 

diğer araştırmacı ise zorunlu göç travmasının özellikle kadınlar ve çocuklar üzerinde ne denli 

onarılması zor bir etki yarattığı noktasında görüşlerini dile getiriyor: 

 
"...ben en basiti bize gelen başvuruların içerisinde göç ile ilgili konulara çok rastlıyorum. Ve bu 

bakımdan bir belgeleme gerçekleştiriyoruz, başvuranların (kadınların) hangi oranda göç eden 

ailelerden oldukları ve göçün nedenleri gibi. Ve sonuçlara bakılınca temel olarak sorunu 

görüyoruz ve hangi kanalları kullanarak hangi çözüm yollarını takip edebiliriz bunu 

tartışıyoruz... Genel olarak bakış açımız öyle şekilleniyor ki, bizim düşüncemiz göçün 

arkasından kadınların ve çocukların daha fazla etkilenmiş olduklarıdır. Kalsalar da, gitseler de, 

geri dönmüş olsalar da canları yanıyor. Çünkü kadın yine eve hapsediliyor ve kendi bildikleriyle 

sınırlı kalıyor, şiddetin her türünü yaşıyor, vesaire... Ve çocukların en temel eğitim hakları 

ellerinden alınıyor ve okula gönderilmiyorlar (gönderilemiyorlar)... Bu şehirlerde de oluyor 

köylerde de. Köydeki koşullar belli, alt yapı sorunları gibi. Köydeki koşullar da belli sonuçta, 

çocukları okula göndermeyi zorlayan mekanizmalar yok. Şehirlerde de olan, apartmanlarda 

yaşıyorsunuz, komşunuz üniversiteye de gidiyor, görüyorsunuz, bu taraftan, onlar şehirli onlara 

benzemeyin diye bir tutuculuk var diğer taraftan bunlar Kürt, göç etmiş köylü ve şehri 

bozuyorlar diyerek bir toplumsal kaynaşma da gerçekleşmiyor... Köye bakalım, zaten köy diye 

bir şey yok, Kulp'un veya Lice'nin köylerine bakalım,  köy diye bir şey yok artık kalmamış..." 

 
Faaliyetlerini gerçekleştirdikleri kenar mahallelerde, kadınların birarada bulunmalarını 

sağlayabilecek ve gündelik sorunlarını da halledebilecekleri tampon mekanizmalar kurmak 

için çalışmalar gerçekleştirirken, kenar mahalle kadınlarının kendi fikirleriyle ortaya çıkmış 

ve yukarıda da belirtildiği üzere Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği 

çamaşırhaneler açılmaya başlanmıştır. Bu şekilde, yerel sivil dinamiklerin, sivil toplum 

örgütlerinin önayak olması ile, evlerinde çamaşır makinesi olmayan ve bazı koşullara sahip 

olmayan kadınlar için bu mahalle içindeki kurumlar kadınları ortak bir yerde buluşturan 

mekanlara dönüşmüş. Vakıf çalışanları, çocuklar için çalışmalar yaparken de, cinsiyetçi 

eğitim konusundaki duyarlılıklarını ifade ediyorlar ve bunun üstesinden gelmek için evde ve 

okulda bu tür bir iletişimle karşı karşıya kalmış çocukların kendi bünyelerindeki kreşlerde, 

çalışma gruplarında ve atölye çalışmalarında daha farklı bir cinsiyet gerçekliğiyle 

karşılaşmalarını sağlamaya çalışıyorlar. Oyun gruplarında ve sanatsal atölye çalışmalarında, 

cinsiyet ayrışmasını ortadan kaldırmak için daha dikkatli bir zemin hazırlıyorlar: 
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"...biz arada kalmış sıkışmış bir kuşağız aslında, ama farkındayız bakıyoruz ve bir şeyleri 

düzeltmeye çalışıyoruz. Bir dönem sosyalizm gelecek ve her şey düzelecek deniyordu 

değil mi? Kurtulacaktık. Bekleyin yani, sıranızı bekleyin. Şimdi baktığınızda zaten Kürt 

sorunu çözülmeden kadın sorunu çözülmez gibi bakılıyor. Baktığınız zaman sistemin 

içerisinden kadınlar ve çocuklar hep mağdur olan oluyor. Fakat cinsiyetçi sistem öyle bir 

şey yapmış ki, yok sayamıyorsunuz. Hem erkeklere hem kadınlara bir şeyler yapıyor. 

Erkek için de böyle yani, hem askerlikte hem sokakta hem evde, militarize oluyorsun. 

Evde komutan oluyorsun falan. Birçok etken var yani, ne sosyalizm ne kapitalizm, ortada 

cinsiyetçi bir sistemin sorunu var. Senin de canın yanıyor erkek olarak kadının da 

yanıyor. Ama kadınlar bir çok şeyi daha can yakıcı bir şekilde yaşıyor. Mesela 

bakıyorum, Diyarbakır dışarıdan büyük şehir, metropolleşmiş gibi görünüyor, ama 

mesela biz bağımsız bir kurumuz ve çok baskı gördük, çok yanlış anlaşıldık... Mesela ben 

ilk önce kadınım ama sonra kimliğim Kürt. Ve onun için burada bir asker eşi geldiğinde, 

şiddetten mağdur ise biz ona sen git senin kocan benim kardeşimi öldürdü diyemeyiz. 

Ama mesela batılı Türk diyeyim kadın haklarıyla ilgilenen kadın aydınlarla 

görüştüğümüzde de öyle bir şey oluyor ki, bütün o kadın sorunlarımızın altında işaret 

ettiğimiz siyasi sebeplerde yanlış anlaşılmalar ve sorunlar yaşıyoruz."  

 
Kadına yönelik şiddetin aslında köy ve kentte farklı boyutları olduğu gerçeğinin yanı sıra, 

göçün ardından kentte şiddetin daha görünür hale geldiği belli oluyor. Şiddet her yerde 

yaşanıyor fakat kırsal alanda kadının yaşam alanı daha esnek, daha saydam görülüyor. Ama 

kentte apartmanlarda sıkışmış kadının, yine şiddetin farklı şekilleriyle karşılaşırken aynı 

zamanda, sosyal hayata katılamaması, başka kadınlarla buluşamama, ortak alanların olmaması 

ve eğitime dâhil olamaması nedenleriyle kentte bu tür eksikliklerin ve maruz kalınan şiddetin 

daha görünür olduğu söylenebiliyor.  

7.3. İstanbul ve Göç 

2003 – 2004 yılları arasında Başak Kültür ve Sanat Vakfı tarafından İstanbul’un 

Anadolu yakasında bulunan Kadıköy, Ümraniye, Beykoz, Pendik, Sultanbeyli, Maltepe, 

Kartal, Tuzla ve Üsküdar ilçelerine yerleşen 500 aile ve 369 çocuk ile görüşülerek 

gerçekleştirilen  “Sorun Etme-Sahip Çık (Ses-Çık)” adlı araştırma projesinde 1989-99 yılları 

arasında zorunlu göçle İstanbul'a gelmiş ailelerin ekonomik, sosyal ve kültürel güçlüklerle 

karşı karşıya oldukları ve özellikle çocukların bu süreçten çok olumsuz şekillerde 

etkilendikleri saptaması yapılmıştır. Araştırmaya göre, çocuklar dil ve kültürel uyum 

konusunda problem yaşarken, çoğu çocuğun ilkokuldan sonra okumayıp doğrudan çalışmaya 

başladığı saptanmıştır. Büyük oranı sosyal güvenceden yoksun olan çocuklar sağlık 

hizmetlerinden yararlanamamaktadır. Göçün daha yoğun olduğu 1990’lı yıllarda çocuk 

olanların daha büyük problemler yaşadığı, şu anki çocukların ise bir miktar daha uyum 
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sağlamış oldukları gözlenmiştir. Ses-Çık çalışmasının sonucunda, ailelerin İstanbul'da ikamet 

etmelerinden dolayı bakış açılarının değişmiş olması, eğitim olanaklarının gelinen bölgeye 

göre daha gelişkin olması, ailelerin tarımsal iş gücüne ihtiyaç duymaması ve zorunlu eğitim 

gibi sebeplerin özellikle küçük çocukların okullaşma oranını olumlu etkilediği yönünde de 

saptamalar yapılmıştır. Bu çalışmada ön plana çıkan diğer bazı sonuçları şu şekilde özetlemek 

mümkündür: Görüşülen 7-12 yaş arasındaki çocukların % 9'u okuma-yazma bilmemektedir. 

Kız ve erkek çocukların okullaşma oranı arasında belirgin bir fark olmadığı, engelli 

çocuklarınsa sosyal güvenceleri olmadığı için özel eğitim kurumlarına gönderilemediği tespit 

edilmiştir. Çalışan çocukların hemen hemen tamamının konfeksiyon atölyelerinde 

çalıştıklarını saptayan araştırma, 13-18 yaş grubundaki çocukların % 14'ünün hiç okula 

gitmemiş olduğunu, % 13'ünün ilkokuldan terk olduğunu ortaya koymuştur. Görüşülenlerin, 

% 17.4'ünün ilkokul mezunu ve sadece % 0.5'inin lise mezunu olduğunu gösteren araştırma, 

bu yaş grubunda kızlar ve erkekler arasında eğitim açısından fark olmadığını ortaya 

çıkarmıştır. Kızların % 19'u okuma yazma bilmezken bu oran erkeklerde % 5 olarak 

saptanmıştır. Aynı zamanda, çocukların % 29'u çalışırken % 48'inin eğitimine devam ettiği, 

kızlar genelde konfeksiyonda çalışırken, erkeklerin sokakta, konfeksiyonda, çırak ya da 

pazarcı olarak çalıştıkları saptanmıştır. Konfeksiyon atölyelerinin sağlıksız, sosyal güvencesiz 

ve uzun çalışma saatlerine dayanan bir iş ortamı sergiledikleri saptaması da araştırmanın diğer 

bulgularından biridir. Buna paralel olarak, 0-18 yaş grubundaki çocukların % 72'sinin 

ailelerinin de sigortasının olmadığı, olanların çoğunun da "yeşil kart"ı olduğu görülmüştür. 

Sosyal güvencenin olmayışının nedenleri arasında, zorunlu göçle gelenlerin genellikle 

güvenceden yoksun iş alanlarında çalışabilmeleri ve kullanamamalarına rağmen köylerinde 

tapulu malları olması nedeniyle "yeşil kart" alamamaları olduğu görülmüştür.  

Araştırma kapsamında görüşülen 12-18 yaş grubu çocukların % 20'si okulda sorun 

yaşadıklarını söylerken, sorun başlıkları arasında "arkadaş grubu, dil sorunu, öğretmenlerle 

sorunlar, uyum sorunu, ekonomik problemler" ön plana çıkarılmıştır. Yapılan araştırma, 

çocukların neredeyse tamamının en az bir kere fiziksel şiddete maruz kaldıklarını gösterirken 

çocukların % 91'i aileden ya da sosyal çevreden fiziksel şiddet görmediğini belirtmiştir. Şu an 

12-18 yaş grubunda olanların % 38'i göç sonrasında dil problemi yaşadığını söylerken bu oran 

19-30 yaş grubunda % 62.5'e yükseliyor. Sırasıyla grupların % 47 ve % 72'si de göç 

sonrasında kültürel uyumda sorun yaşadığını belirtmiştir. Araştırma, çocukların yaşadığı dil 

sorununun kültürel çatışmayı arttırdığını ve çevreyle iletişime geçmelerine engel olduğunu, 

yani "yaşamlarını her alanda kısıtladığını" gösterirken, göçe zorlanmış olmalarının da yeni 

kültüre uyum sağlamaya karşı direnç yaratmış olabileceğini vurgulamıştır. Öte yandan 



PROJE KODU          106K131 

 

 114

çalışma, geri dönüş konusunda 12-18 yaş grubundaki çocukların % 37'sinin, 19-30 yaş 

grubundakilerinse % 66'sının "geri dönmek" istediklerini saptamıştır.  Çocukların % 31'i, 

gençlerinse % 64'ü "olanakları olsa dahi İstanbul'da değil göçle geldikleri yerde yaşamak 

istediklerini belirtmiştir. Araştırmaya göre, kızların çoğu boş zamanlarını ev işleri ile 

geçirirken erkekler arkadaşları ile dolaşmakta ya da zamanlarını kahvede geçirmektedirler. 

Araştırma ekibimiz tarafından İstanbul’un değişik yerlerinde yapılan alan çalışmasının 

bulguları gözönünde bulundurulduğunda, araştırmamızın bulguları ile Başak Kültür ve Sanat 

Merkezi’nin 2004 tarihli bulguları arasında önemli paralellikler bulunduğu söylenebilir. 

Bizim araştırmamız Başak Kültür’ün gerçekleştirdiği araştırmadan farklı olarak sadece 

Anadolu yakası ile sınırlı kalmamış, İstanbul’un genelini kapsamıştır. Alan çalışmamız, 

Güngören, Esenler, Kanarya, Esenyurt, Bağcılar, Aksaray, Kağıthane, Tarlabaşı, Fatih, 

Şirinevler, Avcılar, Ümraniye, Kadıköy, Kartal, Gülsuyu, Kayışdağı ve Pendik semtlerinde 

yapılan derinlemesine görüşmeler ve gözlemlerle gerçekleştirilmiştir. İlk bulgular, zorunlu 

göçle İstanbul’a gelenlerin büyük ölçüde belirli ilçelerde kümelendiğini göstermektedir. 

Ayrıca bu kümelenmelerin geride bırakılan köken kentler itibariyle de ayrıştığı, sözgelimi 

Siirtlilerin yoğun olarak Ümraniye, Batmanlıların Bağcılar ve Güngören, Tuncelililerin ise 

Fatih’te kümelendikleri dikkati çekmektedir. Aşağıdaki tablo İstanbul semtlerinde bulunan 

zorunlu göç mağdurlarının geldikleri kentlere işaret etmektedir. 

Semt Geldiği Yer 
Bağcılar Batman, Bitlis 
Güngören Batman 
Esenler Diyarbakır 
Esenyurt Van 
Aksaray Mardin 
Kanarya Güneydoğu Anadolu 
Küçükçekmece Güneydoğu Anadolu 
Avcılar Güneydoğu Anadolu 
Şirinevler Güneydoğu Anadolu 
Kağıthane Şırnak, Hakkari 
Tarlabaşı Mardin, Siirt 
Fatih Bitlis, Tunceli, Muş, Mardin 
Ümraniye Siirt, Bingöl 
Kartal Güneydoğu Anadolu 
Pendik Güneydoğu Anadolu 

 
Tablo 15: Kökenlerine göre İstanbul’daki göçmenlerin coğrafi dağılımı 

Ancak, her ne kadar, söz konusu kümelenmeler geride bırakılan kökenlere paralel olarak 

gerçekleştirilmiş ve kentsel alanda bulunan bu farklı coğrafyalar birbirlerinden uzak mekânlar 

olsalar da gruplar arasında bir etkileşimin ve iletişimin olduğu gözden kaçmamaktadır. Bu 

yönü itibariyle, zorunlu göçmenler David Harvey (2006: 119-148)’in ifade ettiği türde bir 
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‘ilişkisel alan’ yaratabilmektedirler. Kent haritasında birbirinden uzak yerlerde bulunan bu 

semtlerin sakinleri olan zorunlu göç mağdurları siyasallaşan Kürt kimliği üzerinden bir 

ilişkisel alan (relational space) yaratabilmektedirler.36 Zorunlu göç deneyiminin acı hatıraları, 

kentsel hayatın ortaya çıkardığı sorunlar, konfeksiyonların benzer çalışma koşulları, evlerde 

sıklıkla takip edilen Roj TV programları, sıkça okunan Özgür Gündem veya Azadiya Welat 

gibi gazeteler, İstanbul’un bu birbirinden uzak mekânlarını ilişkisel olarak birbirine 

bağlamaktadır. 

7.3.1. Sorunların aktarımında kullanılan siyasal dil 

Öncelikle belirtilmesi gereken husus, herhangi bir sivil toplum örgütü ya da derneğe 

bizzat üye olan ya da bu aracı oluşumlarla bir şekilde bağlantılı olan kişi ve ailelerde, 

sorunlarını ifade ederken kullandıkları dilin dikkati çektiği noktasına ilişkindir. Hem dernek 

üyesi olan kişinin, hem de onun aracılığıyla görüştüğümüz ailelerin kullandıkları dil oldukça 

siyasallaşmış ve kendiliğinden gerçekleşen ya da gerçekleşmeyen ve fakat öğrenilmiş bir dile 

tekabül ediyordu. İnsanlar göç etmek zorunda bırakıldıkları bölgede yaşadıklarını ya da şu an 

İstanbul’da yaşıyor oldukları olay ya da durumları gündelik hayata dair kelimelerden ziyade 

belli bir siyasal jargon eşliğinde anlatmaktaydılar.  

Her şeye rağmen üstünde durulması gereken noktalardan biri bundan önce Mersin ve 

Diyarbakır’da yapılan görüşmelerde de dile getirilen ‘açlıkla terbiye edilme’ ifadesinin en sık 

tekrar eden vurgulardan olmasıdır. Görüşme yaptığımız kişiler göç etme nedenlerinin 

öncelikle İstanbul’da iş bulmak dolayısıyla aş bulmak olduğunu ifade ettiler. Göç etmelerinin 

diğer önemli bir nedenini ise bölgede kendilerini güvende hissetmemeleri ve geleceğe dair 

umut besleyememeleri olarak tarif ettiler. Görüştüğümüz ailelerin çoğunda kadınlar 

çalışmıyordu ve çalışan erkeklerin çoğunluğu fırıncılık, inşaatçılık, seyyar satıcılık, pazarcılık 

benzeri vasıfsız işlerde çalışmaktaydılar. Çocuklar ve gençlerin önemli bir bölümü ise 

mahallelerinde yeralan tekstil atölyelerinde iş bulabilmektedirler. Şirinevler’de yaptığımız 

görüşmelerde kadınların göç ettikleri yeri tercih etme nedenlerinin başında akrabalarına yakın 

olma ve bu vasıtayla dayanışma ihtiyacı geliyordu. Özellikle kadınlar için bu tür hemşehrilik 

türü geleneksel dayanışma ağlarının ayrı bir öneminin olduğu görülmektedir. Kadınların 

önemli bir bölümünün Türkçe’yi anlasalar da çok iyi konuşamadıkları düşünüldüğünde, 

                                                 
36 David Harvey (2006: 119‐148), mekân (alan) kavramını mutlak mekân (absolute space), göreli mekân 
(relative  space)  ve  ilişkisel  mekân  (relational  space)  olarak  üçe  ayırmaktadır.  Mutlak  mekân,  harita 
üzerinde gösterilen fiziki coğrafyayı; göreli mekân, haritada görünmeyen insan, para, gökyüzü, enerji, 
ürün  ve  benzeri  unsurları;  ilişkisel mekân  ise  insan  grupları  tarafından  türdeş  kılınan  ve  böylelikle 
birbirine bağlanan birbirinden uzak coğrafyaları ifade eder. 
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akrabalarla birlikte olmanın, mahallelerinin dışına pek çıkmasalar bile kadınlara bir 

sosyalleşme fırsatı verdiği görülmektedir.  

Görüştüğümüz ailelerin hemen tamamı oldukça siyasal bir dil kullanarak Kürt olmanın 

bir dezavantaj olduğunu söylüyorlar. Daha önce yaşadıkları yerlerde ve yaşadıkları yerlerin 

civar yerleşim yerlerinde ilkokuldan sonra eğitim alamadıklarını, oradayken Kürt oldukları 

(ve bir yandan bu yüzden eğitimsiz bırakıldıklarını) ve buradayken hem Kürt hem de 

eğitimsiz oldukları için iş bulmakta zorlandıklarını ve bir nevi aç bırakılmakla tehdit 

edildiklerini ifade ediyorlar. Yanı sıra aileler evi geçindirmeye katkısı olsun fikriyle büyük 

yaştaki çocuklarını iş bulmaya yönlendirirken, daha küçük yaştakilerin okula gitmesini ve 

eğitim almasını önemsiyor. Bu noktada kız çocuklarına ilişkin özel bir tutuculuk yok. 

Erkekler kız çocuklarını, evlerinde geleneksel hayatlarını mümkünse değiştirmeden 

yaşamalarını istedikleri eşlerinden farklı bir şekilde algılıyorlar. Burada da devreye bu aile 

reislerinin temasta oldukları sivil toplum örgütleri ve derneklerin varlığı giriyor. Evlerinde 

değişmeleri fikrini akıllarına getirmedikleri eşlerini muhafaza ederken, kız çocuklarının 

eğitim almasında bir beis görmüyorlar. 

Yukarıda sözü edilen siyasal dilin hayatın her alanında görülebildiğini söylemek 

mümkün. Şu anda Ümraniye’de yaşayan ve Eruh/Siirt’ten yirmi yıl önce ailesiyle göç etmiş 

olan 45 yaşındaki bir kadının anlattıkları bu açıdan oldukça anlamlı:  
“Biz yirmi yıldır köyden çıkmışız. Önce Siirt merkez daha sonra  İstanbul Ümraniye. O zaman 

kocam hapisteydi. Siyasi değildi. Keşke siyasi olsaydı. Kan davasından dolayı içerdeydi. Sonra 

da köyü boşalttılar. Benim bir kardeşim dağdaydı. Köyden birkaç aileden daha dağda olan 

kişiler vardı. Sonra köy boşaltıldı. Yakılmadı ama. Daha sonra hiç haber alamadık kardeşimden. 

Ölüp ölmediğini de bilmiyoruz. Birkaç defa öldürülen ‘gerilla’ cesetlerine baktık fakat 

bulamadık. Bilmiyoruz. Çok acı bir şey. Ama umudumuz da kalmadı. Sağ olsaydı kesin bir 

yerde haberini almıştık. Hem bir tarafıyla kendi fakirliğinle baş etmeye çalışıyorsun, hem de bu 

acı hikayelerinle yaşamaya çalışıyorsun. Göç nasıl zor olmasın ki. İnsan hiç bütün bunları 

unutur mu? Yabancı bir yerde yabancı bir dil var. Ve sen her ikisine de yabancısın. O kadar çok 

yoksulluk çektim ki size anlatamam. Kocam hapiste. Ve bütün bunlara tek başıma çare bulmak 

zorundaydım. Babamlar da vardı. Fakat herkes yoksuldu. Ve herkes kendine ancak bakabilirdi. 

Fakat şunu da hiç unutmuyorum. Bu zorluklar bana çok şey öğretti. Türkçeyi öğrendim. Şehri 

öğrendim. Hastahaneye, belediyeye, kaymakama gitmeyi öğrendim. Kocam hapisten çıkınca 

sanki elimden çok şey alındı. Pazara çıkma, komşuya gitme falan gibi şeylerde buna karar 

verecek başka biri daha vardı. Bundan çocuklar da çok etkilendi. Hele erkek çocuklarım çok 

etkilendiler. Neredeyse delirecek oldular. Babaları onlara karşı çok acımasızdı. Benim de çok 

şey elimde değildi. Benim çocuklarımdılar ama onları koruyamıyordum. Bunlar çok zor 

şeylerdi. Ben insanlarla konuşmayı biliyordum. Fakat kocamda bu yoktu. Bir defasında çocuğu 
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doktora götürdük babasıyla. Babası konuşamadı, hepsini ben anlattım. Doktor bana dedi ki, 

çocuğuyla bu kadar ilgilenen anne ilk defa görüyorum.” 

Bu anlatıda ifade edilen siyasal dilin dışında dikkati çeken diğer bir nokta ise, göç sürecinin 

ve yabancı olmanın beraberinde getirdiği ve geliştirdiği farklı sübjektivitedir. Bu sübjektivite 

öylesine zorlu koşulların beraberinde getirdiği bir sürecin ürünü oluyor ki, görmeye ve 

duymaya pek de alışık olmadığımız türden tecrübeleri 28 yaşındaki bir kadının ağzından bize 

aktarabiliyor: 
“Ben Muş/Zengök köyünden göç edince 14 yaşındaydım. 93’te köyümüz yakıldı. Ortaokula 

gidiyordum. Sonra köyden çıkınca okula devam edemedim. Benim babam 12 Eylül’de hapse 

girmişti. Annemle ben ve küçük bir erkek kardeşim yaşıyorduk. Her şeyi annem yapıyordu. 

Köyden çıkınca kaç yıl Muş merkezde bir akrabanın evinde kaldık. Zaten bütün köy halkı Muş 

merkezde başka akrabaların evinde kalıyordu. Bizim köy kara listeye alınmıştı. Şemdin Sakık 

bizim köyden olduğu için. Muş’a göç edince, askerler ev sahiplerini tehdit etmiş kimse bize 

evini kiraya vermiyordu. Köy yakılırken birkaç insan da yakılmıştı. Evini kamyonla taşımaya 

giden annemin akrabasını kamyonla birlikte yaktılar. 3 kişiyi. Sonra biz bir hafta boyunca köyün 

dışında aç susuz kaldık. Bir yere gidecek hiçbir şeyimiz yoktu. Sonra diğer komşu köylüler bize 

yardım edip öylece kurtulduk. Ancak kendimiz Muş’a akrabalarımızın yanına atabilmiştik. 

Babam tutuklu olduğu için de annem de sürekli gözaltına alınıyordu. Artık o kadar bu ağır 

sıklıkta oldu ki, Manisa’ya göç ettik. Amcamlarla birlikte. Daha sonra 1998’de babam hapisten 

çıktı. Tekrar gözaltılar başladı. Babam artık dayanamadı yurt dışına kaçtı. Sonra tekrar döndü. 

Babam hapisten çıkınca hiç iyi bir iletişimimiz olamadı. Kendi içine kapandı. Bize çok 

yabancıydı. Zaten hapse girmeden önce de babamı hayal meyal hatırlıyorum. Hele erkek 

kardeşimle hiç iletişimleri olmadı. Daha sonra annemle de yapamadılar. Boşandılar. Annem için 

bu o kadar çok zor oldu ki, anlatmak zor. Annem onun için o kadar çok şiddet gördü ki, hâlâ 

gözlerimin önünde. Anlatmak için dilim ve içim elvermiyor. Tacizler, gözaltılar, fakirlik, 

yalnızlık. Bütün bunlar çok zor. Anlatınca kolay gibi, ama değil. Daha sonra Manisa’da ben de 

kalmak istemedim. Annemle tartıştık. Ama yapamazdım. Ben müzikle ilgilenmek istiyordum ve 

Manisa’da bunu yapmak zordu. Olamazdı da. Sonra İstanbul’a göç ettim. Bir arkadaşımla 

birlikte yaşadım. Tekstilde çalıştım. Ama şimdi düğünlerde çalıyoruz. Konservatuara gittim. 

Kendimi geliştirdim. Şimdi annemle de görüşüyoruz. Manisa’da terzicilik yapıyor. 

Geçinebiliyor. Kardeşim askerden dönünce yanına gidecek. En iyisi ben daha da anlatmayayım. 

Anlatınca ben de dağılıyorum. İyi olmayan zamanları hatırlıyorum. Umarım siz de objektif 

olursunuz. Ben ne olduysa, olduğu gibi anlattım.. Hani bazıları sizi dinler ama sizin 

anlatıklarınızla ilgili olmayan şeyleri anlatır ya....” 

7.3.2. Mümkün mü artık dönmek? 

Geri dönüş konusunda her iki aile de teşviklerin yeterince inandırıcı olmadığı ve 

gerçekçi olmadığını söylüyor. Aç kalmak pahasına, can güvenliğinden yoksun olmak 

pahasına her şeye rağmen geri dönmenin çok ihtimal dahilinde olmadığı görüşündeler. Her ne 
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kadar kadınlar İstanbul’daki hayatı kötü ve kirli olarak niteleseler de öncelikle çocuklarının 

güvenliği ve gelecekleri açısından her şeye rağmen kalmaktan yanalar. Geri dönmek için daha 

zaman olduğu görüşündeler. Bunda İstanbul’a ekonomik anlamda öyle ya da böyle 

eklemlenebilmelerinin etkisi olduğu kadar, son zamanlarda yine gündemden düşmeyen 

çatışma haberlerinin de etkisi var. Her an her şeyin hızla değişebildiğini vurguluyorlar.                  

Muş’un Kale Mahallesi’nden 1993 yılında ayrılarak İstanbul’a gelen ve şu anda 33 

yaşında olan bir erkek, göç deneyiminin kendi hafızasında bıraktıklarından hareketle geri 

dönüşün imkânsızlığına vurgu yapıyor:  
“Ben Muş’tan 93 yılında ayrılmak zorunda kaldım. Önce ben, daha sonra ailem göç etti. Ben 

siyasiydim. Lisedeydim o zamanlar. Ve sürekli gözaltına alınıyordum. Aylarca içerde kalır, 

suçum yok diye beni dışarı salarlardı. Kötü zamanlardı. Anlatınca bir nebze hafifliyor ama o 

zamana gitmek bile korkutucu geliyor. Gelir beni okul sıralarından alırlardı. Baktım 

gözaltılarının sonu gelmeyecek, Muş’tan kaçtım. Kaçış o kaçış. Tabi burda da rahat vermediler. 

Ama Muş’la kıyaslanmaz. O gün bugündür, hiç gitmedim Muş’a. O günlerin korkuları hala 

üzerimde. Korkuya yürümek de öyle kolay olmuyor. Benim durumumda olan nice insanlar var, 

biliyorum. Aynı şeyi hissediyorlar. Geri gitmeyecekler. Geri gitmek diye bir şey de olmaz. Ben 

buna inanmıyorum. Geride ne bırakıldı ki dönülsün. Benim geride bıraktıklarım, korkularım. 

İnsan hiç korkularına döner mi? Bir sebebi olmalı. Belki gençken insan daha çok meydan 

okuyor. Her şeye. Korkularına dahi. Ama bu yaşımda ben yapamam, yapamıyorum. Kimsenin 

döneceğini sanmıyorum. İstemem de. Sorun halimizle buralarda yaşayacağız. Bu bizim için de 

toplumun geri kalanı için de ciddi bir yüzleşme. Bu yüzleşme belki bizi birbirimize 

yakınlaştırabilir. Ama yine araya bir savaş sıkıştırdılar. Yüzleşmememiz için. Savaş olunca taraf 

olarak kendini düşünüyorsun. ‘Gerilla’ ailesi, asker ailesi olarak… O zaman da sorun devam 

ediyor....” 

 

Geri dönüşün imkansızlığına vurgu yapan bir başka kadının söyledikleri de çok çarpıcı. 48 

yaşındaki bu kadın ailesiyle birlikte Mardin’in bir dağ köyünden önce Kızıltepe’ye ve daha 

sonra 1998 yılında İstanbul, Kayışdağı’na göç ediyor: 
“Biz köyden göç ettiğimizde, ilk önce Mardin Kızıltepe’ye geldik. Hâlâ umudumuz vardı köye 

dönmek için. En son 98 yılında İstanbul’a göç edince umudumuz kalmadı. Bizim köyü yaktılar. 

Sadece bizim evleri. Bizden dağda olanlar vardı. Ve askerler gelip sürekli tehdit ediyordu. En 

son dediler ki, siz onlara yemek vermişsiniz, sonra gelip bizimkilerin evlerini yaktılar. Bizim 

soyadımızda olan herkesin evlerini. Biz köyde çok zengindik. Arazilerimiz boldu. Çok meyve 

ağaçlarımız var. Sonra işte böyle yoksul olduk. Görüyorsun. Kirada oturuyoruz. Allah razı olsun 

ev sahibimiz bizden çok memnun. Fazla zam da yapmıyor. Ama insanın geliri olmayınca kira 

ödemek de zor oluyor. Ben şimdi 6 kızım 2 küçük erkek çocuğum var. Kızlar büyük. Erkek 

çocuk olmayınca sürekli çocuk yaptık, erkek çocuk oluncaya kadar (gülüyor). Kızlar okul 

okumuyor. Biz istemedik. Bir de imkanımız yoktu. Onlar çalışacak yaştaydılar. Onlar da 
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çalışmasaydılar biz nasıl geçinecektik. Oysa benim kızlarım çok zekiydiler. Okuldan en küçük 

kızı alınca öğretmeni eve kadar gelip yalvardı bana. Ben de durumu ona anlattım. Benim 

yapacak başka imkanım yoktu. Şimdi dışardan diploma almaya çalışıyorlar. Ben de yazı 

yazmayı öğrendim. Çok istiyordum. Başak Sanat Vakfi’nın okuma yazma kursunda öğrendim. 

Yavaş okuyor yazıyorum ama şimdilik işimi görüyor. Sokağa çıkarken çok zorlanmıyorum. Bir 

de bir haksızlık olunca da hemen cevap verebiliyorum. Bir defa muhttarlık bizi Kadıköy 

Belediyesi’ne götürdü yardım için. Bir kadın vardı bizimle çok ilgilendi. Sonra bize sordu. Siz 

kime oy verdiniz. Ben de kendimi tutamadım. Diğer arkadaşlarla göz göze geldim. Dedim, kime 

vereceğiz, valla biz Apo’nun partisine oyumuzu verdik. Kadın sonra sustu bizimle hiç 

konuşmadı. Geri dönmek çok zor. Ben bir kızımı evlendirdim. Mardin’e gelin gitti. 2. yıldan 

sonra kocasıyla buraya geldi. Alışınca zor oluyor. Eskiden de biz oraya alıştığımız içindi belki 

bir yere gitmiyorduk. Kızıltepe’ye göç ettiğimizde kocam kamyonun üstündeydi (şoför). Irak’a 

mazota gidiyordu. Sonra boynu kırılası Saddam sınırları kapatınca, göç etmek zorunda kaldık. 

Şimdi de İstanbul’da şoförlük yapıyor. Fakat biraz tembel. İş benle kızlara kalıyor...”  

Geliş öyküsünü yaşadığı Tarlabaşı semtinde bizlere anlatan 39 yaşındaki erkek İstanbul’da 

doğan kızına kendi geldiği köyü anlatamamanın, içinde bulunduğu büyük kentin beraberinde 

getirdiği içinden çıkılması zor karşılaşmaların, geçmişiyle barışabilmek için verdiği çabaların 

ve tüm bu yaşadığı gerilimlerin içinde tanrıda aradığı huzurun kendi anlam dünyasını nasıl 

şekillendirdiğine ilişkin bizlere bazı ipuçları veriyor:  
“Nasıl diyeyim.... valla çaresizlikten geldik Mardin Merkez köyden buraya. Şimdi çaresizlikten 

geldik diyoruz ya, şimdi siz diyeceksiniz, bu mu çare? E Kürdün çaresi de ancak bu kadar olur 

(gülüyor), yani çaremiz gelip Tarlabaşı’nın rezilliğinde yaşamak. Benim komşum travesti. Ben 

kendime, çocuklarıma bir ahlak öğretiyorum. Öğretmeye çalışıyorum. Ben dine inanan biriyim. 

Düzenli camiye giden biriyim. Köyde de öyleydim. Ben büyüklerimden böyle gördüm. Ama 

bugün benim komşum fuhuş yapıyor. Benim çocuklarım bunu görüyor, ben görüyorum. Ve 

çarem yok. Belki bu işi yapan onların da çaresi yok. Ama biz kendimize sahip çıkmaya 

çalışıyoruz. Fuhuş yapan çoğu da bizim oradaki insanlar. Bazen namaz kılarken, Allahıma 

yalvarıyorum. Allahım bu ne belaydı, biz sana karşı ne günah işledik ki bu hale düştük? Biz 

topraklarımızdan olduk yetmedi, geldik günahın, çirkefin, rezilliğin içine düştük. Ben geri 

dönmek isterdim. Çocuklarımı da alıp bu günahın içinden çıkıp gitmek isterdim. Allah da belki 

bizi affederdi. 6 çocuğum var. Şimdi hangisine sahip çıkacaksın. Hepsi de büyümüş. Ancak 

onları bir işe bağlayarak onları kurtarmaya çalışıyorum. Benim en küçük kızım var. İlkokul 

ikiye gidiyor. Sormuşlar nerelisin diye. Mardinliyim demiş. Geçenlerde oldu. Gelmiş diyor baba 

Mardin çok uzak mı. He uzak kızım diyorum. Orda köyümüz var mıydı diyor. Vardı diyorum 

kızım. Oraya gidecek miyiz diyor. Gidemeyiz diyorum. Neden diye soruyor. Diyorum, kızım 

köyde cinler var, köyde evler boş kalmış içinde cinler yaşıyor. Onun için gidemeyiz. Kızımı 

öyle inandırdım. Gel de ağlama. O kadar zor ki. Sonra kızımın annesi anlattı. Mardinli başka bir 

aile var komşumuz. Onların da bir kızı var. Ve onlar her yaz Mardin’e gidiyorlar. Kızım 

arkadaşına demiş ki, bizim köyde cinler var, biz onun için köye gitmiyoruz demiş. Ben kızımı 
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inandırdım. Ben kendimi nasıl inandırayım. O cinler benim içimde yaşıyor... Şartlar düzelseydi, 

dönmek isterdim. Kızım için, kendi içimdeki cinleri çıkarmak için....” 

Geçmişiyle çok sorunlu bir ilişki geliştirmek zorunda bırakılan bu insanların aktardıkları 

bunlarla da sınırlı kalmıyor. Artık geçmişlerinin rüyalarındaki izlerinin dahi silindiğini ve bu 

nedenle artık köylerine sembolik düzlemde dönüşlerinin dahi mümkün olmadığını söyleyenler 

oluyor. “Keşke köylerimiz rüyalarımıza girdiği zaman dönebilseydik. Ama artık 

rüyalarımızda da göremiyoruz köylerimizi... nasıl dönelim...?” diye soran 43 yaşındaki Bitlis, 

Sason kökenli erkeğin Tarlabaşı’nda bizlere söyledikleriyle devam edelim:  

 
“Biz 97’de köyden çıktık. Köyün adını söylesek, ama yazmayın. Zaten sen biliyorsun (Basri). 

Bizim köyü ya yakacaklardı ya da korucu olmamızı istediler. Biz korucu olmadık. Tabi köyde 

olanlar oldu. Köyümüzde 13 ev vardı. 6 hane korucu olmayı kabul etti. Biz diğerleri kabul 

etmedik. Biz her şeyi göze almıştık. Dağdakiler bize bir şey yapmıyorlardı. Neden korucu 

olalım ki, biz de olmadık. Zaten bizim için çok ağır bir şeydi. Bir defa ihanet ediyorsun. Onlar 

gelip senin için bir şeyler yapıyorlar. Sen onlara karşı silah alacaksın. Kabul edilir bir şey 

değildi. Biz de kabul etmedik. Kabul edenler kişiliksiz ailelerdi. Ha sonra ne oldu. Çatışma oldu 

köyde. Bir sürü insan öldü. Biz o zaman orda değildik. Önce Silivan’a geldik. Orda bazı 

akrabalarımız vardı. Onların yanında kaldık. 6-7 ay gibi. Sonra sonbaharda İstanbul’a geldik. 

Zaten Silivan’da kalamazdık. Hizbullah her gün birilerini öldürüyordu. Bizim kalmamız 

imkansızdı. Bizimle diğer akrabalarımız da geldiler. Yani sadece sorun köyde değildi. Hizbullah 

ve devlet Silvan’ı mahvetmişti. Sonra ortaya çıktı ki, devlet Hizbullah’a silah vermiş. İşini 

bitirince de hepsini tek tek öldürdü. Siz de hatırlarsınız. İstanbul’da çoğunu öldürdü. O 

Silvan’da 6 ay kaldık ya, bizim için kabustu. Ha bugün ha yarın kesin gelip bizi öldürecekler. 

Kimse ne Mekap ayakkabı ne de kot pantolon giyebiliyordu. Gençler bu yüzden çok çekti 

Hizbullah’tan. Yani onlar diyorlar ki, kim kot pantolon veyahut Mekap ayakkabı giyiyorsa, 

onlar gerilladır. Yani PeKeKe. Onun için  biz de İstanbul’a geldik. En azından iş için. Bir de 

İstanbul büyük şehir. Yani kaybolabilirsin. Öyle diyorduk. Ama burada da yakamızı 

bırakmadılar. Nereye gitsek bizi takip ediyorlardı. Kaç defa evimizi bastılar. Şimdi biz barış 

istiyoruz. Savaş istemiyoruz. Biz deli miyiz ki savaş isteyelim. Ben Kürdüm diye beni öldürecek 

misin. Bitirdin mi beni. Beni öldürerek bitireceğini düşünüyordun. Ama demek öyle olmuyor. 

Biz birlikte yaşayabiliriz. Ben eskiden Türkçe bilmiyordum şimdi biliyorum. Çocuklarım 

biliyor. Ne olur sen de benim dilimi bilsen. Benim için senin dilini bilmek problem değil. Senin 

için niye benim dilim problem oluyor. Şimdi bayrak diyorlar. Şimdi ben bu bayrağı nasıl 

seveyim, nasıl evime asayım. Ben onun yüzünden çekmediğim işkence kalmadı. Sonra bana 

diyorlar ki, evine as. Ben hiçbir bayrağı sevmiyorum. Benim evimde Kürdistan bayrağı var, 

gelip bana bölücü diyorsun. O zaman adımız madem bölücü, biz de kendimize diyoruz evet 

bölücüyüz. Artık buramıza kadar geldi. Şimdi bizden geri dönmemizi istiyorlar. Dönmeyeceğiz. 

Siz bizi kovdunuz. Biz keyfimizden mi geldik buraya? Hizbullah’tan ve devletten, bir de 

koruculardan kaçtık geldik. Şimdi de gidecekmişiz. Dönecek yerimiz mi kaldı? Sizce dönebilir 
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miyiz? Madem dönmüyorduk, niye geldik. Döndüğümüzde her şey yerinde olacak mı? Benim 

tarlam, bağım, bahçem, mezarlıklarımız? Rüyalarımıza az mı girdi köylerimiz. Keşke köylerimiz 

rüyalarımıza girdiği zaman dönebilseydik. Ama artık rüyalarımızda da göremiyoruz 

köylerimizi... nasıl dönelim...” 

Medyada ve kamusal alanda duyduklarımızdan çok farklı tanıklıklar bunlar. Dışarıda 

bırakılan, anlam dünyalarımıza girmeyen ve çoğu zaman da varlığından dahi haberdar 

olmadığımız bu insanların tanıklıkları çok çarpıcı anlatılara işaret ediyor. Bu anlatıların her 

biri gerek gerçek düzlemde gerekse sembolik düzlemde Türkiye toplumunda önemli 

kırılmaların ve parçalanmaların olduğunu gösteriyor. Onarılmaları oldukça zaman alacak ve 

belki de çok mümkün olmayacak kırılmalar ve parçalanmalar. Öylesine kırılmalar ki bunlar, 

sivil toplumun kendi çabalarıyla onarabileceği büyüklüğün çok üzerindeler. Çözümü siyasal 

bir iradeyi gerektirecek büyüklükteki bu kırılmalar, parçalanmalar ve kopuşlar, ancak 

kapsayıcı ve demokratik bir siyasal retorik ile onarılabilir. Neo-liberal ekonomi politikaların 

ötesinde sosyal adaletçi ve eşitlikçi devletin varlığını gerektiren bir siyasal düzleme ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu siyasal düzlem, Kürtleri anti-vatandaş olarak tanımlamayan, onlarla 

birlikte diğer her türlü toplumsal, etnik, kültürel ve dinsel azınlıkları da eşit vatandaşlar olarak 

tanıyan ve onların farklılıklarına saygı duyan bir anlayışa zemin hazırlamalıdır. 

 7.3.3. “Çingenelere,  Bulgar göçmenlerine ne oluyor?” ve “Keşke dağa 
çıksaydım!” 
 
Kentsel gerilimin yoğun olduğu banliyölerde veya semtlerde yaşayan veya 

bulundukları mekânlarda varlıklarıyla kısmen gerilime neden olan zorunlu göç mağdurlarının 

Kürt kimlikleri nedeniyle dışlanıyor olduklarını ve kendilerini dışlayanların Kürt karşıtlığı 

üzerinden Türk ulusunun bir parçası olma hissine eriştiklerini sıkça dile getirdikleri 

görülmektedir. Beyoğlu Tarlabaşı semtinde Kürtler ve Romanlar/Çingeneler arasında yaşanan 

gerilimler buna örnek gösterilebilir. Çoğunlukla dışlanmaktan ve parya olmaktan şikayet eden 

Romanların, Kürt karşıtlığı üzerinden popüler ve formal (resmi) Türk milliyetçiliğinin bir 

parçası oldukları gözlemlenebilmektedir. Urfa, Ceylanpınar’dan göç eden ve şu anda 29 

yaşında olan Tarlabaşı’nda ikamet eden bir gencin aktardıkları bu anlamda önemli bazı 

ipuçları vermektedir: 
“Valla hemşehrim doğrusunu söylemek gerekirse, bizim köyü kimse yakmadı ama köyde 

kalacak gücümüz de kalmamıştı. Her gün bir tedirginlik. Tarlaya gidemiyoruz, bağımıza 

gidemiyoruz. Hayvanlarımız var onları otlatamıyoruz. E.. siz söyleyin ne yaparsın. Ben size 

diyeyim biz ekonomik nedenlerden dolayı göç etmişiz. Ama bunlar olmasaydı biz niye göç 

ederdik. Ha ben gelmişim, midye satıyorum. Midye işiyle ailemi geçindirmeye çalışıyorum. İki 

çocuğum sizden iyi olmasın. Onların rızkını kazanmam gerekiyor. Velhasıl biz çektik onlar 
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çekmesin. Onlar çekmesin diyorum, ama görüyorsun Tarlabaşı’nda yaşıyor. Nasıl çekmesin. 

Ben valla kendimi kandırıyorum. Kızımı okula gönderdim. Oğlum daha iki yaşında. Şimdi her 

şeyin kötüsü bize. Tarlabaşı kötü diyoruz, bari başka şeyimiz iyi olsun, mesela belediye, mesela 

çocuklarımızı gönderdiğimiz okul. Ama olmuyor. Belediye çöplerimizi toplamıyor. Sonra 

diyorlar Kürtler, Çingeneler kirliler. Ha bir de şu var. Çingeneler de bizi beğenmiyor. Ne hale 

düştük. Yani öyle gülüyoruz halimize. Yahu Çingeneyi adam yerine koymuyorlar. Adam gelmiş 

bana Türklük yapıyor. Bayrak asıyor. Ya kardeşim milliyetçilik senin neyine. Sen açlıktan 

ölüyorsun. Gelmişsin bana ‘ya sev ya terk et’ diyorsun. Ben terk ettiğimde senin karnına ne 

girecek. Ne kazanacaksın. Aha yarın ben köyüme gideceğim. Çingeneyi kral mı yapacaklar? 

Adam şeyi sormuyor. Niye ben Tarlabaşı’nda yaşıyorum? Onu sormuyor, diyor Kürt niye 

buraya geldi? Gel de deli olma. Derdimiz anlatamıyoruz. Anlatsak da kim dinliyor. Valla 

huzurumuz olsaydı eğer, ben dönerdim. Ben burayı çok mu seviyorum. Gece boyunca bir midye 

tepsisi başında ayakta dikilip durmak. Biz insanlıktan çıkmışız. Hayata karşı bir güvencemiz 

yok. Çocuklarımızın bize özenecek bir şeyimizin olmasını çok isterdim hayatta. En çok bu beni 

üzüyor. Dağa da çıkamadık. Dağa çıksaydık bize özenecek çocuklarımız olurdu. Ama şimdi ben 

midye satıcısıyım. Merak ediyorum kızıma okulda baban ne iş yapıyor sorduklarında, acaba ne 

diyor. Biliyor musun hep aklımda ama kızıma bunu sormaktan utanıyorum. Diyeceksiniz insan 

hiç yaptığı işten utanır mı? Bizim nerden nereye geldiğimizi bilseydiniz, utanır diyecektiniz. 

Başınızı da şişirdim. Kendimize hakim olamıyoruz. Sorunca biz de konuşuyoruz. Konuşmayınca 

bir yerimiz patlayacak. Bu yaşta ağrımayan yanımız kalmamış. Son bir şey söyleyeyim, ben geri 

dönmek isterim ama çocuklarımız gitmek istemeyecekler....“ 

 

Özellikle 2007 Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde yaşanan milliyetçi 

dalga ve buna paralel olarak PKK eylemlerindeki yükseliş sürecinde Türkiye’de büyük 

gerilimlerin yaşandığı hatırlanacaktır. 2005 Mart ayında Mersin’de yaşanan bayrak krizi, aynı 

yılın Nisan ayında yaşanan Trabzon linç girişimi,  2006 mart ayında Sakarya’da yaşanan linç 

girişimi, 19 Ocak 2007 tarihinde Hrant Dink’in öldürülmesi, yine 2007 yılında kiliselere ve 

rahiplere yapılan saldırılar, 1999 yılından bu yana gerçekleşmekte olan demokratikleşme 

açılımlarına bir darbe indirmiş ve Türkiye’nin yeniden kendi içine kapanan bir ülke halini 

almasına neden olmuştur. Yukarıda da ayrıntılarıyla ifade edilen bu milliyetçi dalga sürecinde 

bazı grupların kendilerini ulusal bütün içinde yeniden tanımladıkları ve özellikle Kürtlere 

karşı bir cephe içerisinde konumlandırdıkları görülmektedir. Oldukça taktiksel bir 

konumlanma niteliğindeki bu tür milliyetçi eğilimlerin Romanlar arasında da yer ettiği 

görülmektedir.  

Son dönemde var olduğu iddia edilen milliyetçi dalgalanın asıl aktörlerinin bu 

dalgadan fayda sağlamayı medet uman siyasal partiler, ordu ve medya olduğu gözden 
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kaçmamalıdır. Milliyetçiliğin insanların içine işlemiş primordial37 bir ruh hali olmadığını ve 

aksine ideolojiler üstü bir siyasal ideoloji olduğunu hatırlamakta fayda var. Milliyetçilik 

ideolojisi, devlet kurumları ve siyasal partiler tarafından kullanıldığında formal milliyetçilik 

adını alırken, bireyler tarafından gündelik hayatın içinde gerek stratejik ve gerekse taktik 

anlamda kullanıldığında enformel milliyetçilik adını almaktadır.38 Bu nedenle, günümüz 

Türkiyesi’nde olsun başka yerlerde olsun milliyetçilik değerlendirmeleri yapılırken, bir 

yandan sözkonusu milliyetçi pratikleri besleyen ve formal milliyetçiliğin öznesi olan devlet 

kurumları ve siyasal partileri öncelikli olarak gözönünde bulundurmak gerekirken, diğer 

yandan bu pratiklerin gündelik hayatın hangi stratejik ve taktik gereklerinden ötürü bireyler 

tarafından tercih edildiklerine bakmak gerekir. 

Aktardığımız bu tanıklığın altını çizdiği diğer çok önemli bir konu ise toplumun en alt 

katmanlarında yaşıyor olmanın zorunlu göç mağdurlarının benliklerinde açtığı onarılması 

mümkün olmayan yaradır. Midye satıcısı olmayı kendine yediremeyen, bu nedenle 

çocuğunun yüzüne dahi bakamayan babanın anlattıkları çok çarpıcı: „Dağa da çıkamadık. 

Dağa çıksaydık bize özenecek çocuklarımız olurdu. Ama şimdi ben midye satıcısıyım...“ 

Dağa çıkmak fiilinin sembolik değerine vurgu yapan bu baba, aslında artık kaybedeck hiçbir 

şeyinin olmadığını da açıkça dile getirmektedir. Burada dile gelen umutsuzluktur. 

Umutsuzluğun dili yer yer „dağa çıkmak“ olur, yer yer de bu dil değişir ve Kürtçe diline 

yapılan vurgu olur. Gerek „dağa çıkmak“ gerekse Kürtçe diline yapılan vurgu, egemen siyasal 

ve toplumsal yapıya karşı bir muhalefeti ifade eder aslında. 48 yaşındaki Mardin/Kızıltepe’li 

bir kadının anlattıkları bu noktada anlam kazanıyor: 
“Evde hep Kürtçe konuşuyoruz. Çocuklarım da o konuda çok duyarlılar. Gerçi erkek çocuklar o 

kadar değil. Bu bizim dilimiz. Ne yapalım tabi ki konuşacağız. Biz kimseye diyor muyuz siz 

dilinizi konuşmayın, bizimkini konuşun. Bazen komşularla şaka da olsa böyle sürtüşmeler 

oluyor. Ama kimse kimseyi kırmıyor...” 

Bu açıdan bakıldığında, özellikle zorunlu göç sürecinde fazlasıyla travma yaşamış kadınların 

Türkçe öğrenme konusundaki isteksizliklerini aslında geliştirdikleri direnişin bir ifadesi 

olarak yorumlamak mümkün olabilir. Dil üzerinden vücut bulan bu muhalefet şekli, evde 

sürekli açık olan ve uydudan Kürtçe yayın yapan Roj TV gibi televizyon kanallarının eve 

yaydığı Kürtçe tınıların sürekliliğiyle de perçinlenmekte gibidir. Çoğunluk tarafından ve 

                                                 
37 Primordial: tarihin başlangıcından beri varolan. 
38 Gündelik hayatın stratejik ve  taktik konumlanmalarına  ilişkin ayrıntılı değerlendirmeler  için bkz., 
De Certeau  (1984). Öte  yandan,  formel  ve  enformel milliyetçilik  hakkında  ayrıntılı  bilgi  için  bkz., 
Ericksen (1993). 
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devlet tarafından istenmediği düşünülen bir dile vurgu yapmak, zorunlu göç mağdurlarının 

belli ölçüde geliştirdikleri bir içsel muhalefete denk düşmektedir. 

Yukarıda Romanlara/Çingenelere ilişkin söylenenlerin bir benzeri de Bulgar 

göçmenleri için dile getirilmektedir. Yer yer bazı grupların Romanlar gibi Kürt karşıtlığı 

üzerinden kendilerini ulusal bütünün değişmez bir parçası olarak tanımladıkları ve yükselen 

milliyetçilik dalgası içerisinde bu konumlarına fazlasıyla vurgu yaptıkları görülmektedir. Siirt, 

Eruh’tan gelen 29 yaşındaki erkeğin bizlere Tarlabaşı’nda anlattıkları bu açıdan oldukça 

önemlidir: 
“Biz 1998 de İstanbul’a geldik. Biz daha önce Mersin’e göç etmiştik. 1993 yılında Mersin’e 

gittik. Orda okul okudum. İlkokulu Mersin’de bitirdim. Fakat şartlar elvermediğinden dolayı 

okulu bırakmak zorunda kaldım. Nasıl devam edeyim ki?... Sürekli aileden birileri gözaltına 

alınıyordu. Evde baban varsa, babanı alıp götürüyorlardı, baban yoksa anneni alıp 

götürüyorlardı. Şimdi bu şartlarda büyüyen biri nasıl hayata olumlu bakabilir. Bakma şimdi 

rahat konuştuğuma. Annem babam gözaltına alındıklarında ben 11-12 yaşlarındaydım. Evde 

herkes ağlardı. Gece boyunca ağlayıp sonra yorulduğumuz için ağlamaktan vazgeçtiğimizi 

hatırlıyorum. Evde kimse kimseye moral de veremiyor. Herkes durumu biliyor. Ha bugün ha 

yarın diyorsun kendi kendine. Bugün bizi öldürmezseler artık ölmeyiz diyorsun. Şimdi bu 

psikoloji ile büyüdüm ben. Ben nasıl bu devleti seveyim, bu ülkeye sahip çıkayım. Herkesin 

heyecanlandığı şeylerden heyecan duyayım. Bizi nefretle büyüttüler. Öyle oldu ki, bazen 

kendimizden de nefret etmeye başladık. Biz niye böyleyiz diye? Her yerde aşağılanıyorsun. Eve 

gelip gözlerinin önünde annene babana olmadık işkenceler hakaretler ediyorlar. Sonra işe 

gidiyorsun bu defa işveren seni aşağılıyor. Sana iş vermiyor. Güneydoğulusun diye sana iş 

vermiyor adam. Soruyorum sen nerelisin, biri Karadenizli oluyor, biri Kastamonulu, diğeri 

Bulgar göçmeni. Bu ülkeyi Bulgar göçmeni mi kurtardı, Karadenizlisi mi kurtardı. Ama bu ülke 

onlarınmış. İnsanda nefret büyüyor. Hele Bulgar göçmeni. Bazen kendimizi zor tutuyoruz. Sana 

ne oluyor demek geliyor içimizden. Ama kolumuz bağlı. Ben Bulgar göçmeni nedir bilmezdim. 

Bize öğretmemişler. Ve bilmiyorum da. Burada öğreniyorum. Nereye gitsem onlar karşıma 

çıkıyor. Askere gidiyorum. Rütbeliler de onlardan. Bazen insan düşünüyor, Türklerle Kürtlerin 

sorunu ne?  Yani bu sorunlar zor. Nasıl çözülür, bilemiyorum. Şimdi siz soruyorsunuz ya, köye 

dönmek ister misiniz? Şimdi ben o kadar çok kötü şeyler hatırlıyorum, nasıl oraya döneyim. 

Çok kötü anılarımız var. Şimdi biraz onlardan uzaklaşmışız. O günlere dönmek istemem. Kimse 

de istemez bence. Mantıklı değil. Şimdi yine savaş başladı. Türkiye kendi sınırlarının içindeki 

savaşı bitirdi de, sınır ötesi savaşa mı hazırlanıyor? Türkiye böyle mi sorunlarını çözüyor? 

Kendi Kürtlerini yok edemedi, şimdi Irak’ta Kürtleri mi yok edecek? O zaman gelsin 

Tarlabaşı’nı da bombalasın, ya da kimyasal atsın. Belki o zaman Kürtlerden kurtulurlar. Dağda 

da değiliz. Saklanıp da kaçmıyoruz. Yani gerilla mücadelesi de yok. Bazı gazetelerde ve 

televizyonlarda görüyoruz. Diyorlar teröristler artık şehirde diye. Onlar biziz işte....” 
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Burada da dile getirilen diğer anlatılarda olduğu gibi kentsel hayatta ve milliyetçiliğin 

kıskacında yaşanılan yabancılaşma ve bu yabancılaşmanın neden olduğu tepkiler. Bir 

anominin izlerini taşıyan bu anlatıların tamamı, özellikle artan bir kentsel gerilimin patlamak 

üzere olduğu ihtimaline göndermeler yapıyor adeta. 

 7.3.4. Tekstil Atölyeleri: Güneşin girmediği yerler 

Görüşme yapılan semtlerin tamamında gençlerin çok büyük bir oranda fason üretim 

yapan, sağlıksız çalışma koşullarında faaliyet gösteren, çalışanları için sosyal güvenlik gibi 

kaygılar taşımayan ve günde on iki saati bulan mesai süreleriyle faaliyet gösteren tekstil 

atölyelerinde ve konfeksiyonlarda çalıştıkları tespit edilmiştir. Tekstil sektörü özellikle kız ve 

erkek çocuklarını istihdam etmektedir. Görüşme yapılan göç mağdurlarının aktardıklarına 

göre 9-30 yaşları arasındaki kuşak tekstil sektöründe, 30-40 yaşları arasındaki erkekler ise 

inşaat sektöründe istihdam edilmekte, öte yandan daha yaşlı kuşaklar ise sayıları belirsiz olan 

kahvehanelerde vakitlerini geçirmektedirler. Genç kuşaklar arasında çeteleşme, hırsızlık ve 

madde bağımlılığına dikkat çeken görüşmecilerden biri olan ve aynı zamanda Bağcılar’daki 

Lotus Kültür Merkezi (2004) kurucularından Lokman’ın ifadeleri bu konuda önemli bazı 

ipuçları vermektedir: 

“Burada gençler arasındaki suç oranı çok yüksek. Tekstilde 12-13 saat çalışıyorlar. Zorla aynı 

radyo kanalı dinletiliyorlar. En çok arabesk müzik, Kral FM falan. Gençler için tekstil 

işkencehane. Yani gençler oradan kaçmak için ne olursa olsun yapıyorlar. Aileler bize 

geliyorlar, buraya çekin, farklı gruba karışmış, oraya gitmesin diyorlar. Burada kurulmamızın 

nedeni hepimizin bunları yaşamış olmasıdır.” (Kişisel görüşme, Bağcılar, 4 Ağustos 2007).  

 

7.3.5. Genç yaşta yetişkin olmak... 

Göçün çocuklar üzerinde bıraktığı etkiler hayat boyu taşınacak niteliktedir. Bu etki, 

dilin ve kültürün daha farklı olduğu bir mekâna göç edildiğinde ve kronik bir yoksulluk ile 

karşı karşıya kalındığında daha da katlanılmaz olur. Almaya’ya göç eden Türk işçi ailelerinin 

çocukları gibi zorunlu göç ile İstanbul gibi büyük kentlere gelen Kürt kökenli ailelerin 

çocukları yerleşik toplum ile kendi aileleri arasında bir köprü olma işleviyle varlıklarını 

sürdürmek zorunda kalırlar. Ebeveynlerinin Türkçe’ye yeterince hakim olmaması nedeniyle 

çocuklar anne-babalarının zaman zaman aile dışında dili olabilirler. Baba veya anne yeterince 

kalifiye olamadıklarından iş bulamama riskiyle karşılaştıklarında eve ekmek getiren kişi olma 

rolünü de üstlenebilirler. Bir de zorunlu göç süreci köy boşaltma, ev yakma, şiddete tanık 

olma veya en sevdiklerini kaybetme gibi travmalarla yüklüyse sözkonusu gençler daha hızlı 

bir şekilde yetişkinlerin dünyasına adım atarlar. Göçün neden olduğu bu travmaların dar aile 
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veya geniş aile toplantılarında sürekli dillendirildiği de düşünüldüğünde artık çocukluktan da 

bahsetmek epeyce imkânsız hale gelebilir. Ümraniye’de anne, baba ve erkek kardeşiyle 

yaşayan ve Siirt-Eruh’tan göç etmek zorunda kalmış ilkokul mezunu bir kadının anlattıkları 

bu açıdan bakıldığında çok anlamlı:  
“Okula gitmek hiçbir şey ifade etmiyordu ailem için. Zaten ilkokulu bitirince hiç teklif bile 

etmediler. Ben de çok istekli değildim. Nasıl ailem için ifade etmiyorsa, benim için de okula 

gitmek birşey ifade etmiyordu. İlk önce Eruh köyünden Siirt’e, daha sonra da İstanbul 

Ümraniye’ye göç ettik. Ben o zaman çocuktum. Ve bu göç beni çok etkiledi. En başta dil 

bilmiyorsun. Bildiğin dil sokakta, mahallede işe yaramıyor. İletişim dili değil bildiğin. Halen de, 

Karadenizli komşularımız var, onların yanında bazen kendi aramızda Kürtçe konuştuğumuzda 

müdahale ediyorlar. Bence kötü niyetle yapmıyorlar. Onlar düşünüyorlar ki, acaba bizim 

hakkımızda mı konuşuyorlar. Ben de olsaydım böyle düşünürdüm. Ama şimdi Allaha şükür 

böyle sorunlarımız yok. Ben özelikle buna dikkat ediyorum. Komşularla sorunlarımız yok. Ama 

çocuk yıllarımı düşününce yeniden kötü oluyorum. Ben bir kız çocuğu olarak babamla pazara 

giderdim. Biz çok erken büyüdük. Çocuk dediğime bakmayın. Sanki de ben hep büyüktüm. Hiç 

aklıma çocuk gibi olduğum gelmiyor. Büyüklerle aynı şeyi yapıyorsun. Aynı kaygıları 

paylaşıyorsun. Eve katkıda bulunmak istiyorsun. Evdeki bir eksikliğin farkına büyükler gibi sen 

de varıyorsun. Böyle olunca da aile içinde çocuk-baba-anne ilişkisi bozuluyor. Göçün çocuklar 

üzerinde daha fazla etkisi oluyor dedim ya, bence kadınlar, özellikle kızlar üzerinde daha da 

fazla oluyor. Ne kadar çok kız arkadaş tanıyorum ki, evlenmeyi bir kurtuluş olarak 

düşünüyorlar. Kendi evi olsun istiyor kız. Sırf bunun için evleniyorlar. Evdeki şiddetten 

kurtulmak istiyor. Ama düşündüğü gibi de olmuyor çoğu zaman. Kız sanıyor ki, gideceği evde 

onu kollayıp koruyacak kocası olacak. Ama öyle olmuyor. Bazen hep eve mahkum oluyor. 

Evden çıkamıyor. Kalabalık aileye gelin gitmişse üstündeki baskı daha da artıyor. Ben nice gelin 

tanıyorum evin içinden aylarca dışarı çıkamıyorlar aile büyüklerinin korkusundan, şiddetinden. 

Sırf bu yüzden intihar edenleri de biliyorum.” 

 

7.3.6. Entegrasyona Yönelik Çalışan Yerel Örgütlenmeler 

İstanbul’da zorunlu göç konusuyla ve zorunlu göç mağdurlarının kentsel hayata 

entegrasyonlarıyla ilgilenen bazı sivil toplum kuruluşları önemli çalışmalar 

gerçekleştirmişlerdir. Göç Edenler Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği (Göç-Der) ve 

Başak Kültür ve Sanat Vakfı bu alanda faaliyet gösteren başlıca iki sivil toplum kuruluşudur. 

1997 yılında İstanbul (Aksaray)’da kurulan Göç-Der daha sonra 2000 yılı itibarıyla 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Mersin ve İzmir’de şubeler açtı. Derneğin gerek Bilgi 

Üniversitesi ve gerekse TESEV ile birlikte gerçekleştirdiği konferans türündeki etkinlikler 

kamuoyunun dikkatlerini zorunlu göç konusuna yönlendirmede etkili oldu. 2001 yılında 2000 

aile ve 18 bin hane halkı üzerinde zorunlu göç araştırması yapan Dernek, zorunlu göç 
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konusunun kamuoyunda tartışılması hususunda oldukça etkin bir rol oynadı. Araştırma 

sonuçlarına göre, göçün gerçekleşmesinde göç edenin duydugu can korkusu % 66,5 gibi 

büyük bir orana sahipti. Göç-Der Genel Başkanı Şefika Gürbüz kendisi ile yaptığımız 

mülakatlarda zorunlu göç konusunun Kürt Sorunundan ayrı düşünülemeyeceğini, ancak yine 

de sorunun yoksulluk boyutunun genellikle gözardı edildiğini belirtmektedir. Gürbüz’ün 

dikkat çektiği bir diğer önemli nokta ise zorunlu-kitlesel göçü ortaya çıkaran temel 

nedenlerden birisinin göç edenlerin koruculuğu kabul etmemeleri üzerine yaşadıkları haneyi 

terk etmek zorunda bırakılmış olmalarıdır.  

Öte yandan, 2003 yılında İstanbul Kayışdağı’nda kurulan Başak Kültür ve Sanat 

Vakfı39 ise göç mağduru, yoksul ve yoksun çocuk ve gençlerin sanatsal yeteneklerinin ortaya 

çıkartılması, desteklenmesi, geliştirilmesi, kişilik gelişimlerinin önündeki engellerin ortadan 

kaldırılması ve gençlerin toplumsal katılımı konusunda projeler üretmek amacıyla 

çalışmalarını devam ettirmektedir. Şahhanım Kanat tarafından 18 yaşındayken hayata veda 

eden kızı Başak’ın anısına kurulan bu Vakfın kamuoyunda tanınırlığına katkıda bulunan en 

önemli çalışması 2004 yılında gerçekleştirilen ve zorunlu göç mağduru çocukların yaşadıkları 

sorunlar üzerinde yoğunlaşan Ses Çık: Sorun Etme Sahip Çık adlı çalışmadır. 85 aile ve 189 

çocuk ile derinlemesine mülakat yöntemiyle yapılan bu çalışmada çocukların zorunlu göç 

sürecini nasıl yaşadıkları konusunda ayrıntılı bilgiler yeralmaktadır. Vakıf kendi binasında 

göç mağduru çocuklara uyguladığı resim, müzik, drama ve benzeri sanatsal faaliyetler 

aracılığıyla çocukların kendilerini ifade etmelerini ve göç travmasını en az zararla 

geçirmelerini amaçlamaktadır. Vakıf ayrıca çocukların eğitimi konusunda da farklı müfredat 

programları uygulamaktadır. 

 Bu iki kuruluşun dışında Bilgi Üniversitesi tarafından 2006 yılında kurulan Tarlabaşı 

Toplum Merkezi’nden de söz etmekte fayda vardır. Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları 

Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından kurulan Toplum Merkezi 2007 yılının sonunda 

Dernek statüsü kazanmıştır. Merkezin amaçlarından biri, kentsel gerilimin sıkça yaşandığı 

mekanlardan biri olan ve aynı zamanda kentsel dönüşüm projelerine sahne olan Tarlabaşı 

semtinde farklı etnik gruplar arasında, özellikle zorunlu göç mağduru Kürtler ile Romanlar 

arasında, bir tür çokkültürlülük deneyiminin kurumsallaşmasına katkıda bulunmaktır. Avrupa 

Birliği, Dünya Bankası ve Bilgi Üniversitesi’nin sağladığı fonlarla ayakta durmayı başaran 

Merkez aynı zamanda Beyoğlu Belediyesi’nin desteğini de almaktadır. Ancak, İstanbul’un 

2010 Avrupa Kültür Başkenti seçilmesiyle önemli bir rant merkezi haline gelen Tarlabaşı’nda 

                                                 
39 Ayrıntılı bilgi için bkz., http://www.basaksanatvakfi.org.tr/ 
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sözkonusu Merkez’in varlığın sürdürmesi oldukça zor görünmektedir. Merkez bugüne değin 

özellikle şiddet eğilimi içinde bulunan çocukların rehabilitasyonu, eğitimi ve kentsel hayata 

entegrasyonu konusunda müzik, drama, resim ve dans gibi metodlar kullanarak önemli 

çalışmalar gerçekleştirmiştir. Çok sayıda üniversiteli gençten de gönüllülük düzeyinde destek 

alan Merkez, özellikle genç yaşta çalışmak zorunda kalan çocuklara farklı rol modeller 

sunabilmeyi başarmıştır. Kısa dönemde Merkez’in özellikle çocuklar ve kadınlar üzerinde 

bıraktığı olumlu etki gözle görülebilmektedir. Avrupa Birliği Komisyonu’nun da dikkatini 

çeken projenin devamı konusunda arayışlar sürmektedir. 

* * * 
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8. Genel Değerlendirme 

 

8.1. “Zorunlu Göç Sosyolojisi” 

Geçmiş yüzyılda yerinden edilenlerin sayısı çok fazla olmuşsa da zorunlu göç üzerine 

bilimsel çalışmalar sadece ülkemizde değil tüm dünyada çok az sayıda gerçekleşmiştir (B. E. 

Harrell-Bond 1988). Bu alanda kuramsal çerçevenin de tam olarak oturmadığı gözlenmektedir 

ve Castles’a göre (1999) bunun temel nedenlerinden biri, önde gelen göç çalışmacıları 

tarafından ekonomik göçle sığınmacıların nüfus hareketlerinin kaynaklarının “sömürge 

sonrası süreç ve devlet formasyonuna bağlı toplumsal dönüşümlerle bağlantılı” 

değerlendirilmesidir. Son dönemlerde yapılan bu alandaki çalışmaları değerlendiren O’Neill 

ve Spybey (2003) bunların mültecilerin sığındıkları ‘kentleri ve kültürel, siyasal ve ekonomik 

düzeyleri’ zenginleştirdiklerini ortaya koyduğunu söyler ve aynı zamanda kendileri sıradan 

insanlar olan bu sığınmacı ve mültecilerin hiç de sıradan olmayan deneyimlere sahip 

olduklarına dikkat çeker.  

Türkiye’de son dönemde yaşanan, araştırmanın konusunu teşkil eden zorunlu göçün 

bir iç göç olma ve uluslararası bağlamla ilişkin yapılan çözümlemelerin bu bağlama uygulanıp 

uygulamayacağı tartışması yapılabilir, ancak zaten kendisi çok sınırlı olan bu tartışmalardan 

hareketle Türkiye’de bir araştırma kılavuzu veya ajandası için temel öğeler tespit edilebilir. 

Uluslararası bağlamda zorunlu göçün karmaşık hareketiyle baş etmekte çoklu araçlara 

gereksinim olduğunu vurgulayan S. Martin (2002) bu bağlamda dört öneri ortaya koyar. 

Bunlar: 

1- Zorunlu göçün hareketlerinin nedenlerinin ortadan kaldırılması; 

2- Korumayı artırırken aşağılamaları azaltacak mekânizmalarım güçlendirilmesi; 

3- Zorunlu göçmenlerin uzun dönem statülerinin netleştirilmesi; ve 

4- Dönüşün mümkün olduğu durumlarda yeniden-entegrasyon ve yeniden-

yapılandırmanın sağlanmasıdır.     

Çatışma sonrası durumlarda uluslararası yerinden edilenlerin dönüşünün mümkün kılınması 

sürecinde ne türden mekânizmaların oluşturulması gerektiği ve mülkiyet hakları üzerine bir 

tartışmanın oluştuğu görülmektedir. Ancak bu bağlamda Smith (2006), sürdürebilir bir geri 
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dönüş ve mülkiyet haklarının iadesinin güçlü bir retorik olmasına karşın aynı ölçüde bir 

karşılıklı etkileşim içinde olmadığını vurgulamaktadır. Bu tartışmaların ülke içi zorunlu göçe 

bazı yönlerden benzeştiği bazı yönlerden ise ayrıştığı söylenebilir. Tabii ki, ilkin hukuksal 

bağlamın değiştiği vurgulanmalıdır. Sığınmacıları ve uluslararası zorunlu göçü ele alan 

kanunlar burada yeri insan haklarına bırakmaktadır (Mooney, 2000).  

Küresel ve yerel süreçleri, birbirinden farklı toplumsal yapıları ve alanları 

birleştirmesiyle zorunlu göçün değerlendirilmesinin çok boyutlu bir perspektiften yapılması 

zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Mikro ve makro süreçlerin değerlendirilmesi, niceliksel ve 

niteliksel verilerin bu bağlamda değerlendirilmesi zorunluluğu doğmaktadır. Bu da 

disiplinler-arası bir çerçeveyi zorunlu kılmaktadır. Castles’a göre (2003: 22) tek bir disiplin 

zorunlu göçü kavramaya yeterli olmayacaktır. Bu nedenle tarih, demografi ve coğrafya, 

politik ekonomi ve ekonomi, hukuk ve siyaset bilimi, grup ve bireysel deneyimleri, kimlik ve 

aidiyeti irdelemek için psikolojiden kültürel çalışmalar gibi alanların kendi perspektiflerinden 

konuyu değerlendirmeleri ve sosyolojinin bu düzeylerin tümünde göç sürecinin farklı 

yönlerini irdelemek için yer alması gereği vurgulanmaktadır. Castles’ın (2003: 26) bir başka 

dikkat çektiği ilginç konu ise, zorunlu göç sosyolojisinin “sosyal politika” üretme kaygıları 

taşıdığı durumda sorunlarla yüz yüze kalması ihtimalidir. Kuramsal yönü zayıf ve bürokratik 

sorunlara çabuk çözümler arayan araştırmaların sığlığa gideceğini vurgulayan Castles 

(2003:26) bunu aşmak için şu önerileri yapmaktadır: 

1- Zorunlu göç çalışmalarının daha genel sosyal ilişkiler, yapılar ve değişim 

kuramlarıyla ilişkilendirilmesi çerçevesinde teoriye yoğun bir biçimde dikkat 

edilmesi; 

2- Zorunlu göçün göçmenleri, gidilen yerdeki cemaatler ve göç sürecinde etkin 

çeşitli kurumlar gibi birçok aktörünün pratikleriyle teori eleştirel bir biçimde 

ilişkilendirilmelidir; 

3- Zorunlu göç çalışmasının mevcut sosyolojik ders, yazın ve konferanslara dahil 

edilmesi ile profesyonelleştirilmesi gerekmektedir; 

4- Politika yapıcılar ve araştırma destekçisi kurumlara bağımsız teorik, tarihsel ve 

karşılaştırma temelli araştırmaların kısa dönemli politika üretimi hedefleyen 

araştırmalar karşısında daha faydalı olduğunun anlatılması gereklidir. 

Bu tartışmaların ışığında çalışmadan ortaya çıkan şu dört farklı alan içinde sonuçları 

vurgulamak mümkündür:  
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Zorunlu göçün kaynağı 

1- Zorunlu göç güvenlik nedeniyle gerçekleştirilmiştir. Ancak yapılan 

mülakatlarda birçok kişi terörle ilişkilerinin bulunmadığını vurgularken, bazıları 

farklı yerel nedenlerle akraba ve diğer kişilerle yaşanan sorunların kendilerinin 

göçe zorlanmasında rol oynadığını vurgulamışlardır.  

2- Zorunlu göçe tabi tutulan nüfusu Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kırsal 

bölgelerde, meralarda, dağ köylerinde yaşayan Kürt kökenliler oluşturmakla 

birlikte, kasabalardan da zorunlu göçe maruz kalanlar bulunmaktadır. 

3- Zorunlu göç kararını verenler bu tür bir toplumsal eylemin doğuracağı 

istenmeyen sonuçlar konusunu dikkate almamıştır. 

4- Görüşmeler yapılan zorunlu göç mağdurlarının hemen tamamı hiçbir ön uyarı 

almaksızın hızlı bir biçimde evlerini terk etmek zorunda kalmışlardır.  

8.3. Zorunlu göçün rotası 

1- Kişiler geleneksel bağları, sosyal sermayelerini ve ekonomik potansiyellerini 

göz önünde bulundurarak koşulların zorlaması sonucu hızlı bir biçimde 

gideceği/göçeceği yere karar vermiştir. 

2- Göç yolları, ilkin pratik olarak en yakındaki şehir veya kasaba olup çevredeki 

kentlere doğru bir nüfus hareketi bunu izleşmiştir. 

3- En nihai hedef Adana, Mersin, Antalya gibi Akdeniz kıyı kentleri, İzmir, 

İstanbul, ve Ankara gibi diğer kentler olmuştur. Bu anlamda geniş ailelerin 

birçok ferdinin farklı yerlere yerleştiği görülmektedir. Öte yandan farklı  

kentler ve bölgeler arasında gidip gelmeler de gözlenmektedir. 

4- Öte yandan, zorunlu göç mağdurlarının çoğunluğu ise köylerinin bulunduğu 

Diyarbakır ve Van gibi şehir merkezlerine doğru göç etmek durumunda 

kalmışlardır. 

5- Bu seçimlerde göçmenlerin maddi kaynakları, içinde yer aldıkları sosyal ağlar, 

akrabalar önemli rol oynarken belli bir yöreye daha önceden, iş (örneğin 

mevsimlik işçi olarak) ya da başka bir nedenle gitmiş olmak nereye 

gidileceğinde bazı durumlarda önemli rol oynamıştır. 
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6- Mersin ve Adana gibi şehirlerin hem bölgeye yakın hem de barınma ve ısınma 

gibi masrafların düşüklüğü nedeniyle tercih edildiği yönünde görüşler 

bildirilmiştir. Bu da daha önceden bu yörelerin bilinmesi anlamına 

gelmektedir.  

8.4. Varılan noktadaki durum 

1- Zorunlu göç mağdurları gibi gidilen yerleşim yeri de zorunlu göçe hazırlıksız 

yakalanmıştır. 

2- Çok kısa bir sürede yaşanan yoğun göç, İstanbul ve Diyarbakır gibi hali hazırda 

konut stoğu bulunmayan kentlerde gecekondulaşmayı ve plansız kentleşmeyi 

daha da fazla artırmıştır. Her ne kadar konut stoğu fazlası olan ender kentlerden 

bir tanesi de olsa Mersin de gelen zorunlu göç mağdurlarının bu konutları 

kiralama ve satın alma gücüne sahip olmamaları nedeniyle gecekondulaşmaya 

maruz kalmıştır. 

8.5. Öneriler 

Diyarbakır, Mersin ve İstanbul illerinde gerçekleştirilen bu araştırmanın sonuçlarının işaret 

ettiği bir takım önemli noktalara referansla bazı politika önerilerinde bulunulacaktır:  

1. Kentsel hayata entegrasyon: Geri Dönüş Projeleri konusunda yapılan 

vurgunun yerine yıllardan bu yana kentsel alanda yaşamakta olan yerinden 

edilmiş insanların kente entegrasyonu konusunda bir paradigmatic sıçramaya 

ihtiyaç vardır.  

2. Eğitim ve sağlık hizmetleri: Özellikle çocukların eğitimi, kadınların Türkçe dil 

becerilerinin geliştirilmesi, siyasal katılımkonularında yerel aktörlerin, yerel 

yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin ve merkezi yönetimin eşgüdüm 

içerisinde çalışma alışkanlıklarını sağlayacak ortak insiyatiflerinin geliştirilmesi 

gerekmektedir. 

3. Psikolojik destek hizmet birimleri: Yerinden edilmiş insanların yoğun olarak 

yaşadıkları yerlerde ivedilikle ihtiyaç duyulan sağlık ve psikolojik destek 

ihtiyacını karşılayacak nitelikte çalışmaların yapılması ve göçün neden olduğu 

travmanın bu tür gruplar üzerinde yarattığı olumsuz etkilerin belli ölçüde önüne 

geçebilir. 
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4. Sivil Toplum Kurumlarının desteklenmesi: Yerinden edilmiş insanların 

bulunduğu bölgelerde hzimet üreten sivil toplum kuruluşlarının sağlık, eğitim, 

istihdam, psikolojik destek gibi faaliyetlerini daha etkin kılabilmek için yerel 

yönetimlerin insan kaynağı takviyesinde bulunmanın yollarını aramalıdır. Bu 

alanda işbirliği kaçınılmazdır. 

5. İstihdam alanlarının yaratılması: Bu tür bölgelerde yaşayan kalifiye olmayan 

insanların istihdam edilebilecekleri iş alanlarının yaratılması ve bu tür 

yatırımların devlet tarafından vergi, elektirik ve su gibi harcamalarda 

yapılabilecek  sübvansiyon desteğiyle birlikte özendirilmesi gerekmektedir.  

6. Ucuz işgücü çalıştıran yerlerin sıkı denetimi: Bu tür yerleşim birimleri 

özellikle ucuz ve kalifiye olmayan işgücü stokları barındırdığından bazı insanlık 

dışı koşullara sahne olan, uzun çalışma saatleri, sosyal güvenlik hizmetlerinin 

verilmediği iş alanlarının açıldığı ve bu koşullarda çok küçük yaşta çocukların 

da çalıştırıldığı görülmektedir. Bu tür işyerlerinin kontrolü konusunda Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının daha etkin denetimler gerçekleştirmesi 

gerekmektedir. 

7. İstihdam geliştirme merkezleri: Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde 

kırsal ve endüstriyel istihdam geliştirme merkezlerinin oluşturulması 

gerekmektedir. Böylelikle, bölgede tarım ve tarım dışı alanlarda faaliyet 

gösteren üreticilerin ürünlerinin bölge dışındaki piyasalara erişimi sağlanabilir. 

8. İşverenlere teşvik: Zorunlu göç mağduru insanların farklı alanlarda istihdam 

edilebilmelerini sağlayabilmek için bu tür insanları istihdam edecek işyerlerine 

teşvikler sağlanabilir. Sözgelimi bu tür işçilerin Sigorta primlerinin azaltılması 

işverenlerin bu tür çalışanların istihdamına daha sıcak bakmalarına neden 

olabilir. 

9. İlköğretim okullarında ücretsiz yemek: Zorunlu göç mağduru ailelerin 

yoğunluklu yaşadığı bölgelerde yer alan ilk öğretim okullarında öğrencilerin 

temel gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ücretsiz öğle yemeği hizmeti 

verilebilir. 

10. Geri dönüş konusunda maliyet etki analizlerinin yapılması: Yeniden köye 

dönüş projelerinin hayata geçirilebilmesi için bölgede gerekli çevre etki 

analizlerinin yapılması gerekir. Bu çerçevede geri dönüşün önündeki egellerin 
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daha iyi tesbit edilmesi mümkün olabilir. Köylerin ve meraların içinde 

bulundukları koşulların tesbit edilmesi bir yana özellikle köy korucularının 

neden olduğu düşünülen olumsuz koşulların tesbit edilmesi mümkün olabilir. 

11. Köy Koruculuk sisteminin tasfiyesi: Köy koruculuk sisteminin kaldırılması 

gerekir. Daha çok neo-kolonyal bir anlayışı anımsatan köy koruculuk sistemi 

bölge halkının sınıfsal anlamda yeniden bölünmesine neden olmakla birlikte 

toplumsal barışın yeniden inşasını imkansız kılmaktadır. 

12. Güvenliğin yeniden tahsisi: Bölgede güvenliğin yeniden inşasını mümkün 

kılabilecek çalışmaların hızlandırılması ve devleti temsil eden kurum ve 

kişilerin demokratik bir devlete uygun bir şekilde görev sorumluluğunu yerine 

getirmelidir. Devleti temsil edenlerin daha çok bölge halkından seçilmesi 

bölgedeki etnik gerilimlerin azalmasına katkıda bulunabilir. 

13. Uluslararası hukuk normlarına uygunluk: Birleşmiş Milletler tarafından 

zorunlu göç konusunda alınan tedbirlerin uygulamaya konması konusunda 

siyasal iktidarın gerekli hassasiyeti göstermesi ve şeffaflık ilkesine özellikle 

önem vermesi gerekmektedir. 

14. Çevre ülşkelerinin kalkınmasına katkıda bulunacak bir iklimin 

yaratılması: Türkiye Cumhuriyeti’nin komşularının içinde bulundukları sosyal-

ekonomik koşullar da Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki yoksulluğun 

ve şiddetin düzeyini daha da artırmaktadır. Bu nedenle, Türkiye 

Cumhuriyeti’nin bölgedeki komşu ülkelerin sosyal, ekonomik, siyasal ve ticari 

anlamda gelişmişlik düzeylerini daha üst düzeylere çıkarabilmek için gerekli 

siyasal iradeyi sergilemesi ve böylece bu ülkelerin dış dünya pazarlarına 

eklemlenmesi konusunda üstlendiği sorumluluğu artırmanın yollarını 

aramalıdır.  

15. Kimliklerin serbestçe ifade edilmesi: Türkiye’de kimliklerin özgürce ifade 

edilmesi Türkiye’nin toplumsal güvenliğini tehdit etmek yerine bu güvenliği 

güvence altına alacaktır. Dünyadaki bütün örneklere bakıldığında asıl sorunların 

kimliğin serbestçe ifade edildiği düzlemlerde değil, kimliğin serbestçe ifade 

edilemediği düzlemlerde yaşandığı görülmektedir. Zorunlu göç mağdurlarının 

kendi etnik kimliklerine yönelik bir baskı olduğuna dair edindikleri izlenim 

nedeniyle kendi dilleri, gelenekleri ve etnisiteleri üzerinden bir direnç 
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geliştirdikleri gözlemlenmektedir. Çözüm, bu direnci kıracak nitelikte 

özgürlükçü ve eşitlikçi siyaset üretmekten geçmektedir. 

16. Etnikleşen Kürt Sorunu: Yerinden edilen insanların yaşadıkları sorunların 

giderilmesi sürecinde geçekleştirilecek çalışmaların etnikleştirilmiş Kürt Sorunu 

bağlamından çıkarılmaya çalışılması gerekmektedir. Etnik dilin özellikle bu 

gerilimlerden medet uman gruplar, kurumlar ve kişiler tarafından yoğunluklu 

olarak kullanıldığı ve sorunun özü olan yoksulluk, işsizlik, dışlanma gibi 

unsurların gözden kaşırıldığı görülmektedir. Gerek akademik ve gerek siyasal 

dilde bir sıçrama yapılması suretiyle söz konusu insanların yaşadıkları 

problemlerin aslında, belli açılardan bakıldığında, aynı zamanda neo-liberal 

ekonomi-politiğin ürünü olduğunun altı çizilmelidir. Bu nedenle yoksulluğun 

giderilmesi yönünde özellikle hassasiyet geliştirilmesi sağlanmalıdır. 

17. Anayasal yurttaşlık: Anayasal Yurttaşlık bağlamında dışlandıklarını ve 

ötekilendiklerini hisseden yurttaşların eşit yurttaşlar olarak görüldüğüne dair 

daha güçlü bir siyasal iradenin konması ve kentsel alanda son yirmi yıldır 

yaşanmakta olan yabancı düşmanı iklimin giderilmesi için daha etkin bir takım 

idari, adli ve siyasi çözümlere gidilmesinin yolları aranmalıdır.  
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Son Yıllarda İç Göç Konusunda Hazırlanan Yüksek Lisans ve Doktora Çalışmalarının 
Genel Dökümü. Kaynak: YÖK Kütüphanesi 

 
 

Tez No Tez Adı Yazar Tez Yılı Yıl Özet Tam 
Metin 

191770 Türkiye'de kentleşme ve göç olgusunun 
siyasal katılıma etkisi  

The effect of urbanization and immigration 
on political participation in Turkey 

Hüseyin 
Hurma 

Yüksek 
Lisans 

2004 Var Var 

190618 İstanbul-İstanbul'da kentleşme ve 
değişimi  

İstanbul-Urbanization and process of 
transformation in İstanbul 

Deniz Kana Yüksek 
Lisans 

2006 Var Var 

152233 ( Trans ) kentleşme ve gündelik hayatın 
transformasyonu  

Transurbanism through everyday life 

Burcu 
Gülmen 

Yüksek 
Lisans 

2004 - - 

148502 Mersin'de Kentleşme, göç, bütünleşme ve 
kent yoksulluğu (Demirtaş mahallesi 
örneği)  

Urbanization, immigration, completion 
and city poverty in Mersin (The example 
of Demirtaş quarter) 

Mesut Sarı Yüksek 
Lisans 

2004 - - 

147691 Anomik kentleşme ve Diyarbakır örneği  Remziye 
Erdem 

Yüksek 
Lisans 

2004 - - 

147215 Türkiye'de kentleşme ve değişen siyasal 
kültür (1950-1960)  

The urbanization and changing political 
culture in Turkey (1950-1960) 

Cengiz 
Sunay 

Yüksek 
Lisans 

2004 - - 

147196 Kentleşme, kentlileşme ve kentsel suç 
(Kocaeli örneği)  

Urbanisation, Being urbanite and urban 
crime (The case of Kocaeli) 

Yasin 
Karabaş 

Yüksek 
Lisans 

2004 - - 

146229 Anadolu'da kentleşme süreci  

Urbanization process in Anatolia 

Özlem Çevik Doktora 2004 - - 

145750 Capitalist urbanization in Turkey between 
the 1920s and the early 1990s: An 
alternative interpretation  

1920`li ve 1990`lı yıllar arasında 
Türkiye`de kapitalist Kentleşme: 
Alternatif bir bakış 

Kerem 
Kabadayı 

Yüksek 
Lisans 

2004 - - 

145056 Küreselleşme-yerelleşme bağlamında kent 
ve Kentleşme 

Nazlı Yücel Yüksek 
Lisans 

2004 - - 

144111 İç göç modelleri ve Türkiye' de İller 
bazında göç üzerine ampirik bir deneme  

Emel Ural Yüksek 
Lisans 

2004 - - 

143658 Suburbanization in Türkiye within the 
process of integration to global 
development and a new life-style 
settlement  

Küresel dünya ile bütünleşme 
aşamasındaki Türkiye'de alt 
kentleşme(suburbanization) ve bu süreçte 
yeni bir yaşam tarzı 

Oya Erişen Doktora 2003 - - 

141448 Kentleşme ve kentleşme sürecinde göçün 
suç olgusu üzerindeki etkileri  

Aziz Yıldırım Yüksek 
Lisans 

2004 - - 
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The Effects of migration on the 
phenomenon of crime in urbanisation and 
in the process of urbanisation 

140394 Sosyal politika açısından iç göçler: 
Sivas`tan İstanbul`a göç örneği 

Internal migration from the perspective of 
social policy: A case study for the 
migration from Sivas to İstanbul 

Halis Baıel Doktora 2003 - - 

140232 Global citizenship and the global city  

Küresel vatandaşlık ve Küreselkent 

Özlem 
Öztemel 

Yüksek 
Lisans 

2003 - - 

139790 Demiryollarının gelişimi ve kentleşme 
olgusuna etkisi  

Development of railroads and effects on 
urbanisation consept 

Güner Koray Doktora 2003 - - 

137515 20. yüzyılın ikinci yarısında insan 
yerleşimleri politikalarına bir yaklaşım  

Approach to human sttlements policies in 
the second half of the 20th century 

Ethem 
Torunoğlu 

Doktora 2001 - - 

137072 Toplumsal mücadeleler ve kent bir alan 
örneği : Ümraniye Mustafa Kemal 
mahallesi  

Social struggles and the city a case study 
of a local district (Ümraniye Mustafa 
Kemal mahallesi) 

Şükrü Aslan Doktora 2003 - - 

137065 19. yüzyıldan günümüze İstanbul kent 
dokusunun Türk resminde yansımaları  

The Reflections of Urban texture of 
İstanbul on Turkish painting since 19th 
century 

Elif Çimen Yüksek 
Lisans 

2003 - - 

135040 Kentleşme ve hemşehrilik ilişkileri: 
Esenler örneği 

Urbanization and hemşehri relations: 
Sample of Esenler 

Mehmet Akif 
Altan 

Yüksek 
Lisans 

2003 - - 

130009 Kentsel hizmetlerin yürütülmesinde 
toplumsal uzlaşma  

Social agreement for performing city 
services 

Seyfi 
Kırıkşahin 

Yüksek 
Lisans 

2003 - - 

128391 Kentsel tasarımda kent dışı yerleşmeler, 
kentsel yaşam biçimlendirme ve örnekler 
üzerinde bir inceleme  

Fringe settlement on urban design: New 
urban life formations on the fringes of the 
city through case studies 

Z. Ayşe 
Gökşen 

Yüksek 
Lisans 

2002 - - 

128386 Mimari tasarımda süreklilik kavramı ve 
Galata örneği 

The Concept of continuity in architecture: 
Galata region 

Rıfat Gıkhan 
Koçyiğit 

Yüksek 
Lisans 

2002 - - 

128385 Yeni kentleşme bağlamında komşuluk 
birimi tasarım ilkeleri: İstanbul Alkent 
2000 yerleşimi üzerinde bir inceleme 

Gülen Işıl Yüksek 
Lisans 

2002 - - 

127800 Türkiye'de kent-kır karşıtlığı  

Antithesis of town and country in Turkey 

Hacı Kurt Doktora 2003 - - 

126441 Kentleşme sürecinde dini yaşam ( Yaşar Yüksek 2003 - - 
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Eryaman örneği)  

The Religion life of urbanization proce ( 
Eryaman model ) 

Demirkan Lisans 

124723 Toplumsal değiğme ve kentleşme 
sürecinde alevilik "Reşadiye-İkitelli örneği 
"  

Alevism throughout the phases of social 
transformation and metropolitan build-up 

Nail Yılmaz Doktora 2003 - - 

122967 Kentsel toprak rantı teorileri ve bir 
uygulama: İstanbul Esenkent örneği 

Urban land rent theories and an 
application: The Esenkent case in İstanbul 

Ayşegül 
Yakar Ünal 

Doktora 2002 - - 

122837 Modernleıme-Kentleşme-cemaatleşme ve 
tampon mekanizmaları ve İkitelli 
Başakşehir (1.Etap) örneği 

Modernization-urbanization-
communetazion and buffer mechanizms of 
ikitelli-Başakşehir (First -Site) 

Aydın Kaya Yüksek 
Lisans 

2002 - - 

122418 Türkiye'de 1960-2001 arası merkezi 
yönetim ve siyasal yaklaşımlarda 
kentleşme politikaları  

Urbanization policies by central 
administration and political approaches in 
Turkey during 1960-2001 

İsmail Taner Doktora 2002 - - 

122191 Kentleşmenin sosyal boyutları ve anomi  

The Social dimensions of urbanization and 
anomia (Kütahya incidence) 

Fatih Özbay Yüksek 
Lisans 

2002 - - 

120602 Göç olgusunun kentleşmeve metropol 
oluşumuna etkisi  

Effect on urbanization and metropol 
formation of migration phenomenon 

Selami 
Duman 

Yüksek 
Lisans 

2002 - - 

119790 Diyarbakır kentinin yeşil alan sorunları ve 
çözüm önerileri  

The Problems caused by insufficient of the 
green spaces in Diyarbakir city and its 
proposed solutions 

Mehmet 
Hüsnü Yakut 

Yüksek 
Lisans 

2002 - - 

119196 From a garden suburb to an urban 
district: An evaluation on the spatial 
qualities of Bahçelievler district  

'Bahçe kent' yerleşiminden kentsel alana 
dönüşüm: Bahçelievler'de mekansal kalite 
değerlendirmesi 

Bilge 
Başaran 

Yüksek 
Lisans 

2002 - - 

117828 Belediyelerin kent planlamasındaki 
işlevleri  

Functions of the municipality for urban 
planing 

Murat Duru Yüksek 
Lisans 

2002 - - 

113938 Use of agricultural lands out of 
agricultural purposes "urbanization and 
agriculture"  

Tarım topraklarının tarım dışı amaçlarla 
kullanımı "Tarım ve Kentleşme" 

Fulya 
Karatepe 

Yüksek 
Lisans 

2002 - - 

111039 La Transformation du logement a İstanbul 
comme l` indicateur de la transformation 
sociale et urbanie  

Özlem 
Özcan 

Yüksek 
Lisans 

2002 - - 
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Kentsel ve sosyal dönüşümün göstergesi 
olarak İstanbul`da konut biçimlerinin 
dönüşümü 

89276 Ekonomik yönleriyle iç göç olgusu (teori 
ve uygulama) 

Fatih Çelik Yüksek 
Lisans 

1999 - - 

89171 1923-1950 yılları arasında Türkiye'de 
tarım 
 
Agriculture in Turkey between 1923-1950. 

Kadir BAŞER Yüksek 
Lisans 

1999  - - 

70784  
Güneydoğu Anadolu bölgesinde iç göç 
sonrası gelişen travma sonrası stres 
bozukluğu ve diğer ruhsal sorunlar  

Yener 
Bayram 

Tıpta 
Uzmanlı

k 

1998 - - 

62020 Türkiye`de tarım politikaları (1928-1938) H. Cevahir 
KAYAM 

Doktora 1997 - - 

39409 Gecekondulaşma sürecinin incelenmesi : 
Alibeyköy'de (İstanbul) araştırması 

Zeynep 
KEREM 

Doktora 1993 - - 

732 Türkiye'de son on yılda tarım kesimindeki 
gelir değişmeleri ve konunun uygulanan 
ekonomi politikalarının ışığı altında genel 
olarak değerlendirilmesi 

S. Figen Yüksek 
Lisans 

1987 - - 
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EK 1.  

 

1934 Tarihli İskân Kanunu 

Kanun Numarası: 2510 

Kabul Tarihi: 14/06/1934 

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 21/06/1934 

Yayımlandığı Resmi Gazete Sayı: 2733 

**26/09/2006 tarih ve 26301 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5543 sayılı İskân 
Kanunu'nun 48. maddesi gereği yürürlükten kaldırılmıştır.** 

MUKADDEME: İSKAN MINTAKALARI 

Madde 1 - (Değişik madde: 18/06/1947 - 5098/1 md.) 

Muhacir ve mültecilerle göçebelerin ve gezginci çingenelerin yurt içinde yerleştirilmeleri; 
Türk kültürüne bağlılık ve nüfus oturuş ve yayılışının düzeltilmesi amaciyle Bakanlar 
Kurulunca yapılacak programa uygun olarak İçişleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlıklarınca tertiplenir. 

Madde 2 - (Mülga madde: 18/06/1947 - 5098/13 md.) 

FASIL I: MUHACİRLERİN VE MÜLTECİLERİN KABULÜ 

Madde 3 - (Değişik madde: 18/11/1935 - 2848/3 md.) 

Türkiye'de yerleşmek maksadile dışarıdan münferiden gelmek istiyen Türk soyundan meskün 
veya göçebe ferdler Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilliğinin mütalaası alınmak şartile 
Dahiliye Vekilliğinin emrile ve müçtemian gelmek istiyen Türk soyundan meskün veya 
göçebe ferdler ve aşiretler ve Türk kültürüne bağlı meskün kimseler işbu kanunun 
hükümlerine göre Dahiliye Vekilliğinin mütaleası alınmak şartile Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekilliğinin emirlerile kabul olunurlar. Bunlara muhacir denir. 

Kimlerin ve hangi memleketler halkının Türk kültürüne bağlı sayılacağı İcra Vekilleri Heyeti 
kararile tesbit olunur. 

Türkiye'de yerleşmek maksadile olmayıp bir zarüret ilcasile muvakkat oturmak üzere 
sığınanlara mülteci denir. 4 üncü maddede yazılı sebebler bulunmıyan mülteciler Türkiye'de 
yerleşmek isterlerse ve bunu yazı ile bulundukları yerin en büyük idare amirine bildirirlerse 
haklarında Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilliğince muhacir muamelesi yapılır. 

Öbür mülteciler için Dahiliye Vekilliğince haklarında vatandaşlık kanunu ahkamı tatbik 
olunur. 
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Muhacirlerin alınma yolları Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilliğince, mültecilerin ise 
Dahiliye Vekilliğince yapılacak talimatnamelerle tesbit olunur. 

(Ek fıkra: 30/06/1939 - 3657/1 md.) Türkiye'de yerleşmek maksadiyle ve Hükümetten iskan 
yardımı istememek şartiyle dışarıdan gelmek istiyen Türk soyundan olan kimseler Hariciye, 
Dahiliye ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilliklerince müştereken tesbit olunacak şekiller 
dahilinde konsoloslarımızın verecekleri muhacir vizesiyle Türkiye'ye gelirler ve serbest 
muhacir olarak kabul olunurlar. Bu yolda geleceklerin pasaportlarına muktazi meşruhat 
verilir. 

İcra Vekilleri Heyeti bu madde hükümlerinin hangi yerler halkına tatbik olunacağını tayin ve 
tesbit eder. 

Madde 4 - A: Türk kültürüne bağlı olmıyanlar, 

B: Anarşistler, 

C: Casuslar, 

Ç: Göçebe çingeneler, 

D: Memleket dışına çıkarılmış olanlar, Türkiye'ye muhacir olarak alınmazlar. 

Bulaşık hastalıklılar doğrudan doğruya Hükümet hastanelerine gönderilip orada parasız tedavi 
olunurlar. 

Madde 5 - Hususi bir ahit dolayısiyle Türkiye'ye mecburi olarak gelenler yapılan muahede 
hükümlerine ve Hükümetçe verilen kararlara göre alınırlar. 

Madde 6 - A: Muhacirler sınırlardan girdikleri veya nakil vasıtalarından çıktıkları yerin en 
büyük mülkiye memuruna kendilerini ve ailesi fertlerini yazdırıp bir "muhacir kağıdı" almağa 
ve bir vatandaşlığa girme beyannamesi imzalamağa mecburdurlar. Muhacir kağıdı muvakkat 
doğum kağıdı yerine geçer ve bir yıl muteber tutulur. 

B: Muhacir olarak alınanlar, İcra Vekilleri Heyeti karariyle, hemen vatandaşlığa alınırlar. 
Küçükler baba ve analarına veya hısımlarına bağlı tutulurlar. Kimsesiz gelen küçükler, yaşına 
bakılmaksızın, vatandaşlığımıza geçirilirler. 

Madde 7 - A: (Mülga bent: 18/06/1947 - 5098/13 md.) 

B: (Mülga bent: 18/06/1947 - 5098/13 md.) 

C: Türkiye'ye geldikleri tarihten itibaren iki yıl içinde iskan istemiyen muhacir ve mültecilere 
iskan yardımı yapılamaz. 

FASIL II: İÇERDE, NAKİLLER, KÜLTÜR VE İDARE TEDBİRLERİ 

Madde 8 - (Mülga madde: 15/05/1959 - 7269/51 md.) 

Madde 9 - (Değişik madde: 18/06/1947 - 5098/3 md.) 
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Göçebeler, gezginci çingeneler İçişleri Bakanlığının mütalaası alınarak Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığınca uygun görülecek yerlerde yerleştirilirler. Bunlar da bu kanunda yazılı 
yardımlardan ve her türlü muafiyetten istifade ederler. 

Madde 10 - A: Kanun aşirete hükmi şahsiyet tanımaz. Bu hususta her hangi bir hüküm, 
vesika ve ilama müstenit de olsa tanınmış haklar kaldırılmıştır. Aşiret reisliği, beyliği, ağalığı 
ve şeyhliği ve bunların her hangi bir vesikaya veya görgü ve göreneğe müstenit her türlü 
teşkilat ve taazzuvları kaldırılmıştır. 

B: Bu kanunun neşrinden önce her hangi bir hüküm veya vesika ile veya örf ve adetle 
aşiretlerin şahsiyetlerine veya onlara izafetle Reis, Bey, Ağa ve şeyhlerine ait olarak tanınmış, 
kayıtlı, kayıtsız, bütün gayrimenkuller Devlete geçer. Bu kanun hükümlerine ve Devletçe 
tutulan usullere göre bu gayrimenkuller muhacirlere, mültecilere, göçebelere, naklolunanlara, 
topraksız veya az topraklı yerli çiftçilere dağıtılıp tapuya bağlanır. Bu gayrimenkullerin 
aidiyeti tapu sicillerindeki kayıtlara göre tesbit olunur. Tapu sicillerinde aidiyete dair bir kayıt 
yoksa veyahut kayıtlar yalnız şahıslar namına olupta halk arasında bunların aşirete ait olduğu 
şayi bulunuyor ve aşiret fertleri de bu gayrimenkullerden başkasına sahip bulunmuyorlarsa 
aidiyet, tahkikat üzerine, o yerin idare heyeti karariyle hallolunur; idare heyetlerinin valilerce 
tasdik edilen bu kararı katidir. 

C: (Mülga bent: 18/06/1947 - 5098/13 md.)  

Ç: (Mülga bent: 18/06/1947 - 5098/13 md.) 

Madde 11 - (Mülga madde: 18/06/1947 - 5098/13 md.) 

FASIL III: İSKAN 

Madde 12 - (Mülga madde: 18/06/1947 - 5098/13 md.) 

Madde 13 - (Mülga madde: 18/06/1947 - 5098/13 md.) 

Madde 14 - ( Mülga madde: 18/06/1947 - 5098/13 md.) 

Madde 15 - (Mülga madde: 16/06/1970 - 1306/2 md.) 

Madde 16 - A: Karı ve koca bir aile olarak iskan edilir: 

B: Evlenmemiş çocuklar, çocuksuz erkek ve kadın dullar, ana ve baba ile veya bunlardan sağ 
olanı ile birlikte iskan görürler; 

C: Anasız ve babasız torunlar dede ve büyük analariyle veya bunlardan sağ olaniyle birlikte 
iskan edilirler. Ancak torunların hisseleri tapuda kendi adlarına yazılır; 

Ç: Anasız ve babasız çoçuklar birlikte bulunduğu ve yaşadığı kan, civar ve sıhri hısımlariyle 
birlikte yerleştirilirler. Bunların da hisseleri tapuda kendi adlarına yazılır. 

D: Anasız ve babasız çocuklar, kan ve civar veya sıhri hısımlarından biri, yoksa kendi 
başlarına iskan görürler. Bunların küçüklerine ayrıca vasi tayin ettirilir. 
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E: Evli çocuklar ve evli torunlar, başlı başına bir aile olarak iskan görürler; 

F: (C) fıkrasındaki torunların, (Ç) ve (D) fıkralarındaki çocukların, üvey çocukların ve 
evlatlıkların hisseleri evleninceye kadar hiç bir suretle satılamaz, bağışlanamaz ve 
haczolunamaz; 

G: Türk muhacir ve mülteciler hısım ve akrabalarının bulundukları yerde iskan olunurlar. 

Madde 17 - İskan bir aileye, nüfus ve ihtiyacına göre oturacak ev veya ev yeri, sanatkarlara 
ve tüccarlara ayrıca geçim getirecek dükkan veya mağaza yahut bu gibi yapı veya yeri ve 
mütedavil sermaye; çiftçilere de ayrıca kafi toprakla çift hayvanı, alat ve edevatı, tohumluk, 
ahır ve samanlık veya yeri vermekle yapılır. 

(İkinci fıkra mülga: 11/06/1945 - 4753/64 md.) 

İskan derecesini gösteren (Toprak tevzi cetveli) ilişiktir.  

(Ek fıkra: 18/06/1947 - 5098/5 md.) İskan edilecek her aileye nüfuslarına göre dağıtılacak 
çeşitli toprak miktarı ve dağıtış şekli Sağlık ve Sosyal Yardım ve Tarım Bakanlıklarınca 
hazırlanıp Bakanlar Kurulu tarafından tasdik edilecek bir cetvelle tesbit olunur. 

Madde 18 - İskanda Hükümetçe verilen talimata göre yapı yapılması için malzeme veya para 
verilebilir. Yapı yapmakta kendileri de çalıştırılabilir. 

İskan için Devlet ormanlarından parasız kereste vermek ve bu yapıları yapmada asker, Devlet 
memur ve müstahdemlerini ve vasıtalarını kullanmak caizdir. 

Madde 19 - Yeniden kurulan veya canlandırılan köylere, orta malı olarak mevcut nüfusun 
ortak ihtiyacına yetişen mektep, cami, köy odası, karakol, pazar, harman ve mezarlık yerleri, 
otlak, suvat, Orman Kanunu hükümleri içinde baltalık ve başka ortak ihtiyaçlara lazım yerler 
parasız bırakılır. 

Mektep odası, çeşme, su yolları, kuyu, sarnıç ve sulama tertibatı da Hükümetçe yapılabilir 
veya tamir edilebilir. Bu işlerde buraya yerleştirilenleri işletmeğe Hükümet salahiyetlidir. 

Madde 20 - (Mülga madde: 11/06/1945 - 4753/64 md.) 

Madde 21 - (Mülga madde: 11/06/1945 - 4753/64 md.) 

Madde 22 - Muhacirlerin, mültecilerin, göçebelerin ve naklolunanların yerleştirilmelerine 
ayrılan veya bunlara verilen yapılar ve topraklar kimin işgali altında olursa olsun vali veya 
kaymakamın yazılı emriyle zabıtaca boşaltılır ve kendilerine teslim olunur. Bunlara vuku 
bulacak tecavüzlerde de vali ve kaymakamlar zabıta marifetiyle tahliyeye salahiyetlidirler. 

Madde 23 - Bu kanun hükümlerine göre muhacirlere, mültecilere, göçebelere, naklolunanlara 
ve yerlilere dağıtılan yapı ve toprakların temlikine vali ve kaymakamlar salahiyetlidirler. 
Dağıtış defter veya kararlarının altı vali veya kaymakamlarca tasdik edilmesi, temliktir. 
Tasdikli defterlerdeki veya kararlardaki miktarlar muteberdir. 
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(Ek fıkra: 05/07/1939 -3667/3 md.) Bu suretle temlik edilmiş olan gayrimenkuller hakkında 
vukubulacak ayni davalarda hasım taraf yeni malik ile birlikte Hazinedir. 

(Ek fıkra: 05/07/1939 -3667/3 md.) Temlik tarihinden itibaren bir sene geçtikten sonra 
müstehikler tarafından ancak Hazine aleyhine vaz'ıyet tarihindeki rayiç üzerinden bedel 
davası açılabilir. 

(Ek fıkra: 05/07/1939 -3667/3 md.) Ayın veya bedelin verilmesine hükmolunduğu takdirde 
mahkeme masrafları yalnız Hazineye yükletilir. 

Madde 24 - Muhacirleri ve mültecileri ve naklolunanları kendilerine ev yapıncaya veya 
Hükümetçe yaptırılıncıya kadar yerleşecekleri yerde veya civarda mevcut Hükümete veya 
halka ait münasip binalarda barındırmak ve bu binaları vali veya kaymakamın yazılı emriyle 
zabıtaca hemen boşaltmak caizdir. Ancak bu boşaltmanın ev ve bina sahiplerinin yaşamalarını 
ve barınmalarını imkansız kılacak yolda olmaması ve bir yıldan fazla sürmemesi şarttır. 

Bu yolda binası boşaltılanlara Hükümetçe münasip kira verilir. Muhacirlerin, mültecilerin ve 
naklolunanların geçtikleri yerlerde muvakkat konaklamak üzere bir haftadan fazla bir müddet 
için bina boşaltılmasına izin verilemez. Bu maddenin hükümlerini tatbik için Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekilliğince talimat yapılır. 

Madde 25 - Muhacirlerin, mültecilerin, naklolunanların ve göçebelerin 
yurtlandırıldıklarından başlıyarak iki yıl içinde, görülecek hakiki lüzum üzerine, aynı 
mıntakalarda iskan yerlerini değiştirmeğe ve düzeltmeğe Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili 
salahiyetlidir. 

FASIL IV: MECBURİYETLER, TASFİYE VE İSTİHKAK MAZBATALARI 

Madde 26 - (Mülga madde: 18/06/1947 - 5098/13 md.) 

Madde 27 - (Mülga madde: 18/06/1947 - 5098/13 md.) 

Madde 28 - (Mülga madde: 18/06/1947 - 5098/13 md.) 

Madde 29 - (Mülga madde: 16/06/1970 - 1306/2 md.) 

Madde 30 - (Değişik madde: 18/06/1947 - 5098/7 md.) 

Hükümetçe iskan edilenlere borçlu veya borçsuz olarak iskan yoluyla verilen gayrimenkuller 
on yıl süre ile hiç bir suretle satılamaz, bağışlanamaz, terhin edilemez, haciz olunamaz. 
Tapularına o yolda kayıt düşürülür. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının izniyle Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına terhini 
caizdir. 

FASIL V: MUAFİYETLER 

1- GÜMRÜK MUAFİYETİ 

Madde 31 - (Değişik madde: 30/06/1939 - 3657/2 md.) 
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Bu kanunun hükümlerine göre alınan muhacirlerle dışarıdan gelen mülteci ve aşiret fertlerinin 
birlikte getirdikleri aşağıda gösterilen kendi eşyaları, malları ve hayvanları gümrük resmile, 
bir defaya mahsus olmak üzere, sair bütün teklif ve resimlerden muaftır. 

A) Zat ve ev eşyası kamilen. 

1 - Bir aile için: 

B) Meslek ve meşgale eşyası aşağıdaki kayıtlarla: 

Çiftçi ise çift hayvanları, arabaları, araba ve koşum takımları, çiftçiliğe mahsus her türlü alet 
ve edevat ve makineleri, damızlık hayvanları, tohumluk ve yiyecek zahireleri ve aşlıkları 
kamilen ve ötedenberi besledikleri büyük ve küçük hayvanlarla zirai mahsullerinden değeri 
6.000 liraya kadar olan mikdarı. 

San'at ve serbest meslek erbabından ise; her türlü san'at ve meslek alet ve edevatı ve 
makineleri, söküp getirecekleri fabrikaları alet ve edevatı kamilen ve san'at ve mesleklerine 
mütaallik mamul ve gayri mamul maddelerden değeri 6.000 liraya kadar olan mikdarları 
(trikotaj fabrikası makineleri ve kauçuk sanatlar mamulatından bulunan ayakkabıları hariçtir. 
Ancak zata mahsus ve kullanılmış küçük trikotaj makineleri muafiyetten istifade eder.) 

Tüccardan ise: ötedenberi satagelmekte oldukları ticaret mallarından değeri (12.000) liraya 
kadar olan mikdarı (şeker, kahve, çay, benzin, petrol, koza, ipek ve ipekliler ve inhisara tabi 
maddelerle trikotaj makineleri ve kauçuk sanayii masnuatından olan ayakkabıları hariçtir.) 

Bu üç sınıftan hariç ise; Kendi menkul ve gayrimenkulleri bedeli veya mevcut paraları 
mukabili satın alacakları mallardan veya kendi menkullerinden getirecekleri 12.000 liralık 
miktarı (şeker, kahve, çay, benzin, petrol, koza, ipek ve ipekliler ve inhisara tabi maddelerle 
trikotaj makineleri ve kauçuk sanayi masnuatından olan ayakkapları hariçtir). 

2 - Bir cemaat için (bir köy ve mahalle veya cemaata ait kullanılmış eşya). 

A) Bütün mektep eşyası; 

B) Bütün cami eşyası; 

C) Vakıflara ait eşya ve mahsuller; 

Ç) Köy ve mahalle odası eşyası, hatıralar ve cemaata yadigar eşya; 

D) Köyün ve mahallenin orta malı olan boğalar, aygırlar, tekeler, koçlar ve damızlık bütün 
hayvanlar; 

E) Köy veya mahallenin harman ve orak makinesi ve traktör gibi ortak zirai makine ve 
aletleri, köy değirmeni ve un fabrikası gibi müşterek sanat fabrika ve makineleri. 

3 - Yukarıdaki bendlerde yazılı gümrük muafiyetlerinin tatbik şekilleri 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet ve Gümrük ve inhisarlar Vekilliklerince müştereken tayin ve 
tesbit olunur. 
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Madde 32 - Muhacirler ve mülteciler 31 inci madde haricinde menkul ve gayrimenkul 
mallarının bedeli veya ellerinde bulunan nakitleri karşılığı Türkiye'de yapacakları sanat veya 
ticaret veya ziraat eşyası getirebilirler. Bu yolda getirilecek eşya gümrük ve sair resimlere 
tabidir. Ancak bu eşyanın şeker, benzin, petrol, koza, ipek ve ipeklilerden ve Türkiye'de 
inhisara bağlı maddelerle trikotaj makineleri ve kauçuk sanayii mahsullerinden olan 
ayakkabılardan olmaması şarttır.  

Madde 33 - Hükümetçe memleket iktısadiyatını korumak üzere alınan ve alınacak olan 
tedbirler 31 inci ve 32 nci maddelere göre hariçten getirilebilecek eşya hakkında tatbik 
edilmez.  

Madde 34 - 31 ve 32 nci maddelerdeki muafiyetleri kazanabilmek, Türk vatandaşlığına 
girmek için beyanname verip karşılığında bir kağıt almağa ve getirilen malların, muhacirlerin 
ve mültecilerin kendi malları olmasına vabestedir. 

Sınırlarda belli kapılardan başka yollardan girmeğe mecbur kalmış olan muhacirler ve 
mülteciler getirecekleri mallar için bir beyanname verirler; aksi sabit oluncuya kadar bu 
beyannameler muafiyet için muteber olur. Kapılardan gelecek muhacirlerin ve mültecilerin 
nizamnamesinde şekil ve mahiyetleri gösterilecek bir vesika göstermeleri yahut yalnız veya 
toplu bir beyanname vermeleri kafidir. 

Türk vatandaşlığına girmekten vaz geçen veya giremiyen veya getirdikleri malların kendi 
malları olmadığı anlaşılanlardan 31 inci maddeye göre affedilmiş olan teklif ve resimler tam 
olarak tahsil olunur. 32 nci maddeye göre geçirilmiş eşya için bu teklif ve resimler iki kat 
alınır. 

Muhacirlere ve mültecilere ait olmadığı halde bu kanunun hükümlerinden istifade edilerek 
geçirilecek gerek eşya ve hayvanlar ve gerek sahipleri 1918 numaralı Kaçakçılık Kanunu 
hükümlerine tabi tutulur. 

Madde 35 - Muhacirlerin ve mültecilerin gümrüksüz olarak sokacakları malların değeri 
gümrükten geçtiği yerin piyasasındaki toptan fiyata göre tayin olunur. 

2 - VERGİ VE RESİM MUAFİYETİ 

Madde 36 - (Değişik madde: 05/07/1939 - 3683/1 md.) 

A) Hariçten gelecek muhacir ve mültecilerin pasaportları üzerine yapılacak vize muameleleri 
ile kendilerine verilecek eşya ve hayvan vesikaları her türlü resim ve harçlardan muaftır. 

B) Muhacir ve mültecilerle bir yerde yurtlandırılan göçebeler ve bir mıntakadan diğer 
mıntakaya Hükümetçe naklolunanların bu kanun hükmü dairesinde yapılacak iskan yardımı, 
gümrük ve vergi muafiyeti, tabiiyet, nüfusa ve tapuya tescil ve nakil muameleleri dolayısiyle 
gerek kendileri tarafından verilecek, gerek alakadar dairelerce tanzim olunacak her türlü evrak 
ve bu hususta verecekleri arzuhaller damga resmiyle sair bilümum resim ve harclardan 
muaftır. 

Madde 37 - (Değişik madde: 18/06/1947 - 5098/8 md.) 
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Muhacir ve mültecilerle Hükümetçe bu kanun hükümlerine göre yerleştirilenler aşağıdaki 
muafiyetlerden faydalanırlar: 

1- Vergi muafiyeti: 

A) Yukarda yazılı kimseler beş yıl arazi, bina, kazanç, buhran, muvazene, hava kuvvetlerine 
yardım ve yol vergilerinden muaf tutulurlar. 

Bu muafiyet süresi Hükümetçe iskan edilenlere bu kanun hükümlerine göre yapılacak iskan 
yardımlarından bina ve arazi vergileri için gayrimenkullerin temlik edildikleri tarihi, kazanç, 
buhran, muvazene ve hava kuvvetlerine yardım ve yol vergileri için bu kimselerin yurda 
geldikleri ve serbest iskana tabi olanlar da muhacir kağıdının verildiği yılı takibeden yıldan 
başlar. 

Ancak, muhacirlerin huduttan girdiği, mültecilerin yerleşmek talebinde bulundukları, 
göçebelerin ve içerde bir yerden diğer bir yere yerleştirilenlerin iskanına başlandığı tarihten 
muafiyet başlangıcına kadar geçecek zaman zarfında mezkur vergiler aranmaz. 

Hükümetçe iskan yerleri değiştirilenler yeniden muafiyete mazhar olurlar. Şu kadar ki, nakil 
tarihinde eski muafiyeti hitama ermiş olanların naklin bittiği tarihten yeni mahallerinde iskan 
yardımlarının bittiği tarihe kadar geçen zamana ait vergileri de aranmaz. 

Bu maddedeki yıl tarihi, taallük ettiği vergi kanunlarında mükellefiyete esas tutulmuş olan yılı 
ifade eder. 

Eski iskan mevzuatına göre iskan hakkına malik olup da İskan Kanunu hükümlerine göre 
yerleştirilmeleri icabedenler hakkında da yukardaki hükümler uygulanır. 

B)Bu kanun hükümlerine göre Hükümetçe temlik edilen toprak ve yapılardan bu temlik 
dolayısiyle veraset ve intikal vergisi ve ferağ harcı ve resmi alınmaz. 

C) Noterlerce yapılacak borçlanma senetleri pula, harca ve ücrete tabi değildir. 

2 - Tapu muafiyeti: 

Bu kanuna göre gerek parasız ve gerek borçlu ve gerek peşin paralı olarak verilen bütün yapı 
ve topraklar harçsız, pulsuz tapuya bağlanarak senedi verilir. 

Temlik ve teffiz, kıymet takdiri, borçlanma ve ipotek konup kaldırma muameleleri hiçbir 
harca, masrafa ve pula tabi tutulmaz. 

3 - ASKERLİK MUAFİYETİ 

Madde 38 - A : Muhacirlerin askerlik çağlarının başlangıcı geldikleri yılda nüfus kütüklerine 
geçen yaşlarına ve bu esasa göre hesap olunur. Nüfus doğum kağıtlarında doğumlarının ay ve 
günü yazılı olmıyanların doğum günleri yılın temmuzunun birinci günü sayılır. 

B : Geldikleri yıl İkinci Kanunun birinde 22 yaşını bitirmiş olanlar muvazzaf hizmete tabi 
tutulmayıp yaşıtları efrat arasına ihtiyata geçirilirler. Bu gibilerin, her ne sebeple olursa olsun, 
nüfus kütüğüne yazılmalarının gecikmiş olması, geldikleri zaman ve yaşlarına göre başlıyacak 
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olan askerlik çağlarını geciktirmez. Bunlar, nüfus kütüğüne yazıldıkları tarihten başlıyarak iki 
yıl geçmedikçe talim, manevra ve başka iş için silah altına çağrılmazlar. 

Geldikleri yıl İkinci kanunun birinde 22 yaşını bitirmemiş olanlar muvazzaf hizmetini 
yapmağa mecbur tutulurlar. Ancak bunlardan geldikleri tarihte (16:22 dahil) yaşında olupta 
Hükümetçe iskan edilenlerin ve Hükümetin gösterdiği yerde yurt tutanların muvazzaflık 
hizmetleri, nüfus kütüğüne kaydolundukları tarihten başlıyarak, iki yıl geciktirilirler: Bu 
hizmetleri en yakın piyade kıtalarında yaptırılmak üzere altı aya indirilir. Hükümetçe iskan 
edilmiyenler veya Hükümetin gösterdiği yerde yurt tutmak istemiyenler yalnız iki yıllık 
geciktirme hakkından istifade ederler. 

C : Memleketlerindeki tahsilleri yedek subay yetişecek derecede olupta, geldikleri tarihte, 22 
yaşını bitirmiş olanlarla memleketlerinde askerlik yapmış ve fakat 22 yaşını bitirmemiş 
bulunanlardan yedek subay olmak istiyenler ve geldikleri tarihte, 22 yaşını bitirmemiş ve 
memleketlerinde askerlik etmemiş olanlar iki yıl geciktirme hizmetinden sonra 1076 numaralı 
kanun hükümlerine tabi tutulurlar. 

Ç : Muhacirler arasında önce tabi oldukları Hükümet ordusunda ihtiyat veya muvazzaf zabit 
olanlardan lazım olan evsafı taşıyanlar, staja tabi tutularak, yedek subaylığa geçirilirler. 

D : Umumi seferberlikte muafiyet yoktur. Ancak nüfus kütüğüne kaydolundukları tarihten 
başlıyarak üç ay geçmemiş olanların silah altına alınmaları üç ayın sonuna bırakılır. 

E : Bir yıl içinde nüfus kütüğüne kayıtlarını yaptırmıyanlar yukardaki muafiyetten istifade 
edemezler. 

F : Eski memleketlerinde askerlik ettiklerini veya bunun yerine bedel verdiklerini tevsik 
edenler tekrar muvazzaf hizmete tabi tutulmayıp yaşıtları yerli efrat ile ihtiyata geçirilirler. 

G : Türkiye içinde bir iskan mıntakasından diğer bir iskan mıntakasına Hükümetçe 
naklolunarak yerleştirilen vatandaşlardan muvazzaf hizmete tabi olupta bunu henüz yapmamış 
olanların bu hizmetleri, yerleşecekleri yere vardıkları tarihten başlıyarak, iki yıl geciktirilir ve 
en yakın piyade kıtalarında yaptırılmak üzere altı aya indirilir. 

H : Kanunen muhacir tanınmıyan mülteciler ve ecnebilerden Türk vatandaşlığına girenler, 
vatandaşlığa alındıkları tarihte hangi yaşta iseler o yaştaki yerli efrat gibi askerliklerini 
yaparlar.  

FASIL VI: MALİ HÜKÜMLER 

Madde 39 - (Mülga madde: 16/06/1970 - 1306/2 md.) 

Madde 40 - İskan ameliyat ve inşaatı için, her yılın tahakkuk edecek miktarı o yıl bütçesinden 
verilmek üzere, gelecek yıllara sari taahhütler yapmağa Hükümet salahiyetlidir. 

Madde 41 - Her yıl, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti bütçesine ayrı bir fasıl halinde, bu 
kanunda yazılan işleri görmeğe kafi miktarda tahsisat konulur. 

FASIL VII: İSKAN KOMİSYONU 
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Madde 42 - (Değişik madde: 18/06/1947 - 5098/10 md.) 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında Bakanın veya tevkil edeceği zatın başkanlığı altında 
Sağlık ve Sosyal Yardım, İçişleri, Milli Savunma, Dışişleri, Maliye, Milli Eğitim, Ekonomi, 
Tarım Bakanlıklarınca ve Ziraat Bankasınca seçilecek zatlardan ve vukuf ve ihtısaslarından 
istifade edilmek üzere Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hariçten alınacak en çok üç 
zattan müteşekkil Merkezi İskan Komisyonu bulunur. 

Merkezi İskan Komisyonu başlıca Türkiye'ye gelecek muhacirlerin veya bu kanuna göre 
içerde yerleştirilecek vatandaşların iktisadi, içtimai, sıhhi vasıflara ve şartlara göre mürettep 
yerlerini tetkik etmek, iskan programları hakkında tetkiklerde bulunmak, iskana yarıyacak 
toprak ve yapıları araştırıp bulmak, muhacirlerin sevk şartlarını mütalaa eylemek, iskan 
tahsisatının sarf yerleri hakkında mütalaada bulunmak, hariçten ve dahilden yeni yurtlarına 
yerleşecek olanların sevkleri ve müstahsıl hale girinceye kadar bakımlariyle alakadar olan 
Devlet daireleri şubelerinin muzaheretlerini ve çalışma birliğini yapmaya yarıyan tedbirleri 
düşünmek gibi görevlerle mükelleftir. Kararları istişari mahiyeti haizdir. 

Merkezi İskan Komisyonunun çalışma tarzı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tanzim ve 
Bakanlar Kurulu tarafından onanacak bir yönetmelikle tespit olunur. 

FASIL VIII: İCRAİ HÜKÜMLER 

Madde 43 - Muhacirlere, mültecilere, göçebelere ve naklolunanlara, yerleşecekleri kazaya 
eriştikleri günden başlıyarak en çok üç ay içinde istihkakları olan eldeki yapıların veya 
yerlerin ve toprakların tam olarak dağıtılıp teslim ve tevzi defterlerinin tapuya tevdi edilmiş 
ve tapuca da tescilleri yapılarak tapuları kendilerine verilmiş olması mecburidir. Çok miktarda 
birden toplu muhacir gelen kazalarda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili bu müddeti altı ay 
daha uzatabilir. 

Tahsisat verilen yerlerde istihsal vasıtalarının veya bedellerinin tam olarak veya tahsisat 
miktarına göre kısmen üç ay içinde verilmiş bulunması mecburidir. 

Muhacirlere ve naklolunanlara yapılacak yapıların veya yapı yardımlarının yurt yerine vasıl 
olduklarından itibaren bir yıl ve göçebelere üç yıl içinde yapılması mecburidir. 

Zaruri hallerde idarei hususiyelerden, belediyelerden, köy sandıklarından ve imece suretiyle 
halktan yardımlar temin olunabilir. 

Bütün Hükümet memurları her şeyden önce bu madde hükümlerini yapmağa mecburdurlar. 

Madde 44 - Muhacirlerin, mültecilerin, göçebelerin ve naklolunanların iskan edilmesinden 
istihkaklarının eksiksiz olarak vaktinde dağıtılıp teslim olunmasından ve müstahsil hale 
getirilmesinden vali ve kaymakamlar mesuldürler. 

Vilayet ve kazada iskan teşkilatı varsa, bunlar vali ve kaymakamın emrinde bu işleri görürler. 
İskan teşkilatı olmıyan veya olupta yetmiyen yerlerde vali ve kaymakamlar kendi vilayet ve 
kazaları Devlet, idarei hususiye ve belediye memurlarından münasip gördüklerini muhacirleri, 
mültecileri, göçebeleri ve naklolunanları yerleştirmek, bunlara verilecek yerleri ölçmek ve 
dağıtmak ve inşaata bakmak gibi muhacir ve iskan ve nakil işlerine memur etmeğe 
salahiyetlidirler. Bu memurlar her şeyden önce bu işleri yapmağa mecburdurlar. 



PROJE KODU          106K131 

 

 173

(Ek fıkra: 23/12/1934 - 2650/1 md.) 43 üncü madde ile bu maddenin iskan işlerinin memurlar 
tarafından yapılmasına dair olan hükümleri Adliye memurlarına şamil değildir. 

Madde 45 - Valiler, kaymakamlar bu kanun hükümlerini, İcra Vekilleri Heyetince veya 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilliğince verilecek talimat ve emirleri dikkat ve ehemmiyetle 
tatbik ve takip etmeğe, nahiye müdürleri, emniyet memurları ve jandarma bu emir ve 
talimatlara istinaden vali ve kaymakamlardan verilecek emirleri dikkat ve ehemmiyetle ve 
azami süratle yapmağa mecburdurlar. 

Yapmıyan veya yapamıyan veya yaptıramıyan veya bunda dikkatsizlik ve gevşeklik 
gösterenler vazifeden çıkarılırlar. 

Madde 46 - 43, 44 ve 45 inci maddelerdeki mecburiyetleri yapmıyan, bu maddelere muhalif 
hareket eden ve iskan işlerinde gevşeklik gösteren memurlar hakkında kaymakamlar onbeş 
günlüğe ve valiler bir aylığa kadar para cezası kesmeğe salahiyetlidirler. 

Madde 47 - Umumi Müfettişlik teşkilatı olan mıntıkalarda umumi müfettişler muhacirlerin, 
naklolunanların ve göçebelerin muayyen müddetlerde iskan ettirilip müstahsil hale 
gelmelerinden birinci derecede mesuldürler.  

FASIL IX: MÜTEFERRİK HÜKÜMLER 

Madde 48 - 18 Teşrinievvel 1912 tarihinden bu kanunun neşri tarihine kadar Trakya'da iskan 
edilip tapusu verilmiş olan gayrimenkul sahiplerinden boş kalmış yerlere yeniden Hükümetçe 
iskan edilmiş olanlar namına tapu senedi verilir ve bunların eski kayıtları terkin olunur. 

Bu gayrimenkullerin sahipleri zuhur eder ve başka bir yere iskan edilmediği de anlaşılırsa 
kendilerine yeni muhacir gibi toprak ve yapı verilir. 

Madde 49 - (Değişik madde: 18/06/1947 - 5098/11 md.) 

Bu kanunun icra sureti tüzük ve yönetmelikler ile tayin olunur. Hükümetçe iskan edilenlerle 
bütün muhacir ve mültecilerin bu kanundaki muafiyetlerden istifade etmek üzere ne yolda 
hareket edecekleri bu tüzükte gösterilir. 

Madde 50 - 31 Mayıs 1926 tarih ve 885 numaralı, 03/04/1933 tarih ve 2263 numaralı, mahalli 
iskanlarını bilamezuniyet tebdil eden muhacir ve mültecilerle aşair hakkında 28 İkinci Teşrin 
1341 tarih ve 675 numaralı kanunlar, 22/03/1934 tarih ve 2396 numaralı muhacir ve 
mültecilerin gümrük muafiyeti hakkındaki kanunun muvakkat maddesinden maadaki 
maddeleri, 2 Haziran 1929 tarih ve 1507 numaralı Askerlik Mükellefiyeti Kanununun 
muaddel ikinci maddesinin bu kanunun 38 inci maddesine mugayir hükümleri ve bu kanuna 
muvafık olmıyan bütün hükümler kaldırılmıştır. 

Ek Madde 1 - Aşağıda (A) ve (B) fıkralarında yazılı kayıt ve şartlar dahilinde dış 
memleketlerden Türkiye'ye ithal edilecek keresteler, gümrük resmi ile sair bilümum rüsum ve 
tekaliften muaftır. 

A) 2510 ve 2848 sayılı kanunlar hükümlerine göre muhacirler için yaptırılacak evler ve 
müştemilatı ile diğer tesisatta kullanılmak üzere Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 
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tarafından dış memleketlerden 1936 mali yılı iptidasından itibaren 1945 mali yılı sonuna 
kadar getirilmiş ve getirilecek olan mamul keresteler, 

B) Usulü dairesinde izin verildikten sonra 2510 ve 2848 sayılı kanun hükümlerine göre 1935 
mali yılı bidayetinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti dahilinde yerleşmek veya iskan edilmek 
üzere dış memleketlerden Türkiye'ye muhacir olarak gelen veya nakil masrafları Devletçe 
tesviye edilerek getirilen muhacirlerin, her aile için beş metre mikabını geçmemek ve Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet Vekaleti tarafından tayin edilecek evsafta bulunmak üzere 1945 mali 
senesi sonuna kadar beraberlerinde getirerek ilk girim kapılarında Hükümetçe tayin edilen 
bedel mukabilinde iskan emrine terkettikleri ve edecekleri keresteler.  

Ek Madde 2 - Muhacirlerin iskanına ait inşaatta sarfedilmek üzere Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekaleti tarafından Devlet demiryollarile sevkolunacak kerestelerden, nakil 
esnasında cari asgari tarifenin yüzde ellisi nisbetinde nakil ücreti alınır. 

Ek Madde 3 - İskan edilecek göçebelerden henüz nüfus kütüklerine yazılmamış olanlar gizli 
nüfus cezasına ve hiç bir harç ve resme tabi tutulmadan nüfusça tescil olunurlar. 

Ek Madde 4 - Hükümetçe yerleştirilmiş olan göçebelerden aranmakta olup da bu kanunun 
mer'iyete girdiği tarihe kadar tahsil edilmemiş bulunan harç, resim ve gizli nüfus cezaları 
aranmaz. 

Ek Madde 5 - (Değişik madde: 03/08/1951 - 5826/1 md.) 

Kars İlinin Ilıca, Ağrı İlinin Tokaltı, Serdarbulak, Karnıyarık, Şehrigerden ve Yukarıniço 
Köyleri doğularından geçirilen hattın doğu kısmında kalan ve içinde Küçükağrı Dağı da 
bulunan yasak bölgeye ordu ve zabıta kuvvetlerinden maada Bakanlar Kurulu kararı 
olmadıkça hiç bir kimse giremez. 

Ek Madde 6 - Yasaklığı kaldırılan ve idareten boşaltılan bölgelerde ihtiyaca göre köy 
kurulacak olan yerler Tarım, Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarının tayin 
edecekleri birer mütehassıstan müteşekkil üç kişilik heyet tarafından tesbit edilir. 

(Değişik fıkra: 01/07/1953 - 6093/1 md.) Yasak ve idareten boşaltılmış bölgeler dışında kalan 
serbest bölgelerden 2510 sayılı kanun mucibince nakle tabi tutulan kimselerden, 

A) Mürettep yerlerinde iskan edilmeden eski yerlerine dönenler, 

B) Mürettep yerlerinde verilen gayrimenkulleri Hazineye terkedenler, 

C) Mürettep yerlerinde iskan görmemiş ve eski yerlerindeki gayrimenkulleri de tevzi edilmiş 
olup da bedellerini almaktan feragat edenler, 

Toprağı müsait yerlerde iskan edilirler. 

(Değişik fıkra: 01/07/1953 - 6093/1 md.) Ancak serbest bölge ahalisinden olup da bu yerlerde 
gayrimenkulleri bulunmıyan ve mürettep yerlerinde verilen gayrimenkullerini de satmak 
suretiyle ellerinden çıkaranlardan muhtaç olanlara İskan Kanununun borçlandırma usulleri 
dairesinde toprak ve ev yeri verilir. 
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Ek Madde 7 - Yasaklığı kaldırılan ve idareten boşaltılan bölgeler ahalisinden olupta: 

A - (Mülga bent: 01/07/1953 - 6093/5 md.) 

B - (Mülga bent: 01/07/1953 - 6093/5 md.) 

C) Mürettep iskan yerlerinde verilen gayrimenkullerini satmak suretiyle eski illerinde veya bu 
iller civarında 2510 sayılı kanunun 15 inci maddesinin üçüncü bendi gereğince borçlanma 
yoliyle ev yeri ve toprak verilenler; 

Ç) Mürettep yerlerinde iskan görmemiş ve yasak bölge ile idareten boşaltılmış bölge 
civarında iskan edilipte iskanına muhassas gayrimenkullerini Hazineye iade etmemiş olanlar; 

Bu kanunla derpiş edilen iskan hak ve yardımlarından faydalanamazlar. 

Ek Madde 8 - (Değişik madde: 01/07/1953 - 6093/2 md.) 

Yasaklığı kaldırılan veya idareten boşaltılan bölgeler halkından olup da üçüncü maddenin 
şümulü haricinde kalan yardıma muhtaç kimselerin bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren bir yıl içinde iskanlarını istedikleri takdirde bu bölgeler dahilinde veyahut arazisi 
müsait başka yerlerde İskan Kanunu hükümlerine göre iskanları yapılır. 

Ek Madde 9 - Yasak ve idareten boşaltılan bölgeler halkından olup da mürettep yerlerinde 
iskan edilmiş olanlarla idareten boşaltılmış bölgelerde arazisi tevzi edilenlerin, istihkak 
mazbatası mukabili iskan gören veya mazbata muhteviyatını almış olanların ve 5826 sayılı 
kanuna tevfikan iskan edilenlerin gayrimenkulleri hariç diğerlerinin eski yerlerinde kalan ve 
2510 sayılı kanunun mülga 26 ncı maddesi gereğince Devlete intikal etmiş olan 
gayrimenkulleri ibraz edecekleri tasarruf belgelerine müsteniden sahiplerine iade olunur. 

Bu suretle Hazineye intikal etmiş olan gayrimenkullerin son zilyedleri yasaklığın devam ettiği 
müddetçe dahi bila inkıta zilyedi addedilir. Şu kadar ki, mürettep yerinde iskan edilmiş olup 
da iskanına muhassas gayrimenkulünü bu kanunun neşri tarihinden önce satmış olanların 
yasak ve boşaltılmış bölgelerle serbest bölgelerdeki arazileri tevzi veya herhangi bir amme 
hizmetine tahsis edilmemiş ise mürettep yerinde sattıkları gayrimenkullerin 1944 mali yılı 
vergisine matrah olan kıymetinin dört misli Hazineye ödenmek suretiyle eski yerlerindeki 
malları sahiplerine geri verilir. 

Sahiplerine iadesi lazımgelen yasak bölgelerdeki topraklardan istimlak edilip de şimdiye 
kadar ödenmemiş olan istimlak bedelleri sahiplerine ödenir. 

Ek Madde 10 - Hükümetçe vücuda getirilecek baraj, havaalanı, fabrika, ekonomik ve 
savunma ile ilgili diğer tesislerin inşası, tarih ve tabiat kıymetlerinin korunması gibi amaçlar 
için yapılacak kamulaştırmalar veya özel kanunların uygulanması sebebiyle taşınmaz 
mallarının kısmen veya tamamen ellerinden çıkması neticesi yerlerini terk etme zorunda 
kalanlardan; 

a) Taşınmaz malları tamamen kamulaştırılanlar, 

b) Taşınmaz malları kısmen kamulaştırılıp bu yerleri terk etmek zorunda kalanlar, 



PROJE KODU          106K131 

 

 176

c) İskan planlama etütlerinin başladığı bütçe yılı başlangıcından en az üç yıl önce 
kamulaştırma sahasında yerleşmiş olup da taşınmaz malı olmıyanlar; 

Diledikleri takdirde Hükümetçe gösterilecek yerlerde 2510 sayılı Kanunla bu kanun 
hükümlerine göre iskan edilirler. Şu kadar ki; zor durumda olmadan bu kanunun yürürlüğe 
girmesinden sonra taşınmaz mallarını ellerinden çıkaranlar bu kanundan faydalanamazlar. Zor 
durum hali yönetmelikle belirtilir. 

(Değişik fıkra: 21/02/2001 - 4629 S.K./6. md.) İskan edilecek kimselerin taşınmaz maları için 
özel kanunları gereğince veya kamulaştırma neticesinde kendilerine ödenecek bedeller 
(tezyidi bedeller dahil), ek 14 üncü maddede düzenlenen yardımlar dışındaki diğer iskan 
yardımları ve borçlandırma bedellerinden mahsup edilmek ve iskan amacıyla kullanılmak 
üzere bir yandan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bütçesine özel gelir yazılır ve diğer 
yandan Maliye Bakanlığınca açılacak özel tertibe özel ödenek kaydedilir. Özel ödeneklerden 
kullanılmayan miktarlar ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek yazılır. Mahsup işlemi 
Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine hazırlanacak esaslar dahilinde yapılır ve artan 
kısım hak sahiplerine geri verilecek paralar tertibinden iade edilir. 

(Ek fıkra: 21/02/2001 - 4629 S.K./6. md.) İskan edilecek kimselerin bu Kanun uyarınca 
borçlandırılması sonucunda yatıracakları miktarlar da iskan amacıyla kullanılmak üzere bir 
yandan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bütçesine özel gelir yazılır ve diğer yandan Maliye 
Bakanlığınca açılacak özel tertibe özel ödenek kaydedilir. Özel ödeneklerden kullanılmayan 
miktarlar ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek yazılır. 

Ek Madde 11 - Köysel alanda iç iskanın düzenlenmesi ve köy gelişme merkezlerinin 
kurulması için : 

A) Yerleşim yerinin elverişsizliği sebebiyle, kalkındırılmasına imkan olmayan veya yol içme 
suyu, elektrik gibi alt yapı hizmetlerinin pahalıya mal olacağı tespit edilen köylerin, daha 
elverişli bir yerleşim yerine nakli veya mahalle, kom, mezraa ve benzeri dağınık yerleşim 
ünitelerinin mevcut yerleşim ünitelerinden birinde veya yeni bir yerleşim yerinde toplanması 
hususu, köy nüfusunun çoğunluğu tarafından istenildiği takdirde, ek 8 inci madde gereğince 
Köy İşleri Bakanlığı emrine geçen araziden imar planında öngörülen miktarda arsa tefrik 
edilir. Ve (...) yeni yerleşim yerinin köy imar planı yapılır, veya yaptırılır. Köy odası, 
çamaşırhane ve hamam gibi sosyal tesisleri yapılır ve ayrıca, konut, tarımsal yapılar ve 
tesisler için her aileye yönetmeliğinde belirtilen miktarda kredi açılır. Ve bu kanun 
hükümlerine göre borçlandırılır. 

B) 1 inci madde dışında kalan köylerde köylünün konut, tarımsal işletme yapıları ve sosyal 
tesis ihtiyacını kendisinin çözmesindeki gücünü desteklemek üzere, (...) hazırlanan tip 
projeler bedelsiz olarak istekli köylülere verilir. 

Ayrıca, yönetmelikte belirtilen esaslara göre, her köyde belli sayıda çiftçi ailesine kendi evini 
yapana yardım metodu uygulaması olarak kredi verilir. 

C) Onaylanmış köy imar planlarına göre köylerin iskan gelişme sahaları, ek 8 inci madde 
uyarınca Köyişleri Bakanlığı emrine geçen araziden ayrılır. Bu araziden ifraz olunan arsalar, 
bedelleri peşin veya en çok 5 yılda 5 eşit taksitle ödenmek ve bu kanun gereğince 
borçlandırılmak suretiyle ihtiyaç sahiplerine devredilir. 
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Özel kanunlardaki hükümler saklıdır.  

Ek Madde 12 - Bu kanun gereğince nakledilecekler ve iskan edilecekler içinde bir sanat ve 
meslek sahibi olanlar, sanatkar olarak iskan edilirler. Tarımdaki fazla nüfus, 
topraklandırılamıyan çiftçiler, bir sanat ve mesleke sahip bulunmıyanlar, bir sanat ve meslek 
sahibi olup da başka bir sanat ve meslek kolunda çalışmak istiyenler ve yeni kurulacak sınai 
veya diğer tesislere ortak olmak istiyenler, duyulan ihtiyaca ve hazırlanacak projelere göre; 
Sanayi, Milli Eğitim, Çalışma ve Köy İşleri Bakanlıklarınca müştereken düzenlenecek eğitim 
programına göre ve işbirliği halinde eğitimlerini müteakıp, iskan programı gereğince sanatkar 
olarak iskan edilirler. 

Bu maksatla mevcut eğitim merkezlerinden faydalanılır. Eğitim merkezlerinin ihtiyaca 
yetmemesi halinde Köy İşleri Bakanlığına bağlı göçmen kabul ve yetiştirme merkezleri de bu 
maksat için kullanılabilir. Bunların da yetmemesi halinde mevcutlara eklemeler yapılabileceği 
gibi yeni eğitim merkezleri de kurulabilir. 

Eğitim programlarının hazırlanması, nerede, ne zaman ve ne şekilde uygulanacağı ilgili 
bakanlıklarca müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle belirtilir. 

Ek Madde 13 - Nakil ve iskanları kararlaştırılanların ne zaman, nereye ve ne suretle ve ne 
gibi şartlarla iskan edilecekleri önceden duyurularak aile reisinden rızalarını bildiren bir 
taahhütname alınır. 

İstekli çok olup da iskan programına göre bir yılda hepsinin yerleştirilmelerinin mümkün 
olmadığı hallerde öncelik sıraları ve esasları yönetmelikte belirtilir. 

Ek Madde 14 - İskan edilecek göçmen ve mülteciler; 

a) Sınırlarımızdan, yurt içinde gönderilecekleri yere kadar gümrükten muaf eşya ve 
hayvanları ile birlikte nakil, 

b) Barındırma, yiyecek, yakacak ve tedavi, 

c) Pek muhtaç durumda olanlar bir defaya mahsus olmak üzere giyecek, yardımlarından 
karşılıksız olarak faydalanırlar. Bu yardımlar, nakil ile başlar, yerleştirildikleri yerlerde 
müstahsıl hale gelinceye kadar devam eder. 

Müstahsıl hale gelmenin esasları ve yardım süreleri yönetmelikte belirtilir. 

Ek Madde 15 - Yurt içinde bir yerden başka bir yere göçürülenler de, kaldıkları yerden 
yerleştirilecekleri yerde müstahsıl hale gelinceye kadar geçecek süre içinde ek 5 inci maddede 
yazılı iskan yardımlarından karşılıksız olarak faydalanırlar. 

Ek Madde 16 - Dışardan gelecek göçmen ve mültecilerle, yurt içinde göçürülenlerden, işyeri 
gösterildiği halde çalışmak istemiyenlerin karşılıksız iskan yardımları kesilir. 

Ek Madde 17 - Bu kanun hükümlerine göre tahsis, devir ve temlik edilecek arazi ile arsalar 
şunlardır: 

a) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazi, 
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b) Devletin özel mülkiyetinde bulunup da kamu hizmetinde kullanılmıyan arazi ve arsalar, 

c) Bir veya birkaç köy, kasaba ve şehir orta malı olan ve ihtiyaçtan fazla olduğu belirtilmek 
suretiyle Hazine adına tescil ettirilen arazi, 

d) Hazineden bedelsiz olarak belediyelere devredilmiş ve bir maksada tahsis edilmemiş olup, 
775 sayılı Kanun amaçları dışında kalan yerler, 

e) Göllerin kuruması veya Devletçe kurutulması ve nehirlerin doldurulması ile meydana gelen 
arazi, 

f) Devletçe kurutulan sahipsiz bataklıklardan kazanılan arazi, 

g) İşlenmeye elverişli olmıyan tuzlu alkali, taşlık ve benzeri topraklardan 

Devletçe ıslah suretiyle elde edilen arazi, 

h) 6830 sayılı Kanun hükümlerine göre özel ve tüzel kişilerden kamulaştırılacak veya 
yönetmeliğe göre satın alınacak arazi ve arsalar; 

Yukarda sayılan ve bu kanun hükümlerine göre tahsis ve temlik edilecek olan tarıma elverişli 
veya elverişsiz arazi ve arsalardan (a), (b) ve (d) bentlerinde yazılı olanlar bu kanunun 
yürürlüğe girmesiyle; (c) bendinde yazılı arazi Köy İşleri Bakanlığınca ayrılmasiyle; (h) 
bendindeki arazi Hazine adına tapuya tescil edilmesiyle; (e), (f) ve (g) bentlerindeki arazi 
meydana gelmesiyle Köy İşleri Bakanlığı emrine geçer. 

Şu kadar ki, özel kanunlardaki yazılı hükümler saklıdır. 

Ek Madde 18 - (Mülga madde: 21/02/2001 - 4629 S.K./1. md.) 

Ek Madde 19 - Bu kanunda yazılı görevlerin gerektirdiği etüt, araştırma, planlama ve 
projeleme işleri Toprak ve İskan İşleri Genel Müdürlüğünce yapılır veya yaptırılır. 

İskan işleriyle ilgili etüt, plan, proje, uygulama, teknik ve idari personel; yetiştirileceklerin 
eğitimi, yapılacak kamu yapı ve tesisleri giderleri genel bütçeye konulacak ödeneklerden 
karşılanır. 

Ek Madde 20 - Bu kanun ile T. C. Ziraat Bankasına verilen işler, Bankanın asli 
görevlerindendir. 

Ek Madde 21 - (Mülga madde: 21/02/2001 - 4629 S.K./1. md.) 

Ek Madde 22 - İskan edilenler veya nakledilenler kendilerine verilen taşınmaz mallardan 
dolayı, kamulaştırılan veya satın alınan taşınmaz mallar için kamulaştırma veya satın alma 
bedelleri, yapı ve tesisler için maliyet bedelleri, Hazine arazisi için rayiç bedelleri üzerinden 
borçlandırılırlar. 

Tahakkuk edecek borçlandırma bedelleri ile faizleri borçlanmayı takip eden 5 inci yılın Ocak 
ayından başlamak üzere 20 yılda ve 20 eşit taksitle tahsil olunur. (Ek cümle: 09/12/1994 - 
4057/1 md.) Ancak, iskan edilen ailelere verilen taşınmazlar, gerek idarenin ve gerekse iskan 
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edilen ailelerin istek ve rızaları dışında geri alındığı takdirde, bu ailelerin geri alınmadan 
dolayı eksilen istihkaklarının karşılanması maksadı ile yapılacak kamulaştırma veya satın 
almadan doğan ilave bedeller (...) Devletçe karşılanır. 

Taşınmaz malların borçlandırma bedelleri faize tabi değildir. Kredi ve taşınır malların 
borçlandırma bedeli üzerinden Maliye, Ticaret ve Köy İşleri Bakanlıklarınca tespit edilecek 
hadler dahilinde yıllık faiz yürütülür. 

Ek Madde 23 - 3202 sayılı T.C. Ziraat Bankası Kanununun 47 nci maddesinde sayılan 
ertelenme sebepleri dışında kalıp da vadesinde ödenmiyen borçlar, borçlunun tohumluk, 
istihsal alat, edevat ve vasıtaları dışında kalan emvalinden, umumi hükümlere göre T.C. Ziraat 
Bankasınca takip ve tahsil olunur. 

Borçlunun haczi caiz menkul malı bulunmadığı veyahut borcuna yetmediği takdirde; borcun 
tamamı muacceliyet kesbeder ve bu kanuna göre verilen gayrimenkullerin tapu kayıtları 
mahkeme karariyle Maliye Hazinesi adına tashihan tescil edilir. 

Tapuları Maliye Hazinesi adına tashihan tescil olunan taşınmaz malların mahsup işlemleri ek 
18 inci madde hükümlerine göre yürütülür.  

Ek Madde 24 - Bu kanuna göre iskan edilenlerin müstahsıl hale gelebilmeleri ve 
yönetmelikte tespit edilecek hayat seviyesine kavuşabilmeleri için geliştirme, yan gelir temini 
gibi tedbirler, Köy İşleri Bakanlığı ile diğer ilgili Bakanlıklarca müştereken hazırlanacak plan 
ve projelere göre yürütülür. (Mülga cümle: 21/02/2001 - 4629 S.K./1. md.) Kredi vermede 
kooperatif kurulması halinde üyelerine öncelik tanınır. 

Ek Madde 25 - Temin edilen imkanlar ve yapılan tavsiyelere rağmen, geliştirme ve yan gelir 
temini için alınan tedbirlere uymayan ve ilgili Bakanlıklarca yapılan teknik tavsiyeleri tatbik 
etmiyenlere yapılmakta olan veya yapılacak karşılıksız yardımlar ve krediler kesilir. 
Borçlanmadan mütevellit alacaklar muacceliyet kesbeder. 

Ek Madde 26 - Kredi çesit, had ve şartları, geliştirme ve yan gelir tedbirleriyle karşılıksız 
yardım ve kredilerin kesilmesi ve borcun muacceliyet kesbetmesi esasları yönetmelikte 
belirtilir. 

Ek Madde 27 - Verilen arazinin askerlik ve belgelendirilmiş uzun hastalık gibi makbul bir 
özür olmaksızın üst üste üç yıl işletilmediğinin tespiti halinde Köy İşleri Bakanlığınca, iskan 
edilene verilen taşınmaz malların geriye alınması mahkemeden istenir. 

Mahkeme kararı ile taşınmaz malların geri alınması halinde, evvelce ödenen taksitler veya 
yapılan zaruri ve faydalı giderlerle, taşınmaz mallardan elde edilen intifaın bedelleri karşılıklı 
olarak hesap edilir. Değerlerdeki fazlalıklar taraflarca iade edilir. Bu işlemlerden mütevellit 
bakıye alacaklar, T.C. Ziraat Bankasınca umumi hükümlere göre takip ve tahsil olunur. 

Ek Madde 28 - Bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 2510 sayılı İskan Kanununa göre, 
iskan hakkını iktisap edeceklerle, bu kanunun şümulüne girenlerin iskanları, bu ek kanun 
hükümlerine göre yapılır. 

Bu kanundan önce iskan hakkı doğmuş olanların ise, önceki kanunlarla tanınan hak ve 
mükellefiyetleri saklıdır. 
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Ek Madde 29 - (Mülga madde: 21/02/2001 - 4629 S.K./1. md.) 

Ek Madde 30 - (Mülga madde: 21/02/2001 - 4629 S.K./1. md.) 

Ek Madde 31 - Bu kanun hükümlerine göre borçlanma suretiyle yapılan iskan yardımlarının 
tamamı için verilecek taşınmaz mallar üzerinde T.C. Ziraat Bankası lehine birinci derecede 
ipotek tesis edilir. 

Ek Madde 32 - (Mülga madde: 21/02/2001 - 4629 S.K./1. md.) 

Ek Madde 33 - (Ek madde: 16/06/1989 - 3583/1 md.) 

Bulgaristan'dan göçe zorlanarak 01/01/1984 tarihinden sonra Türkiye'ye gelerek yerleşmek 
isteyen Türk soylu kişiler 14/06/1934 tarihli ve 2510 sayılı Kanun hükümlerine göre Türk 
kültürüne bağlı serbest veya iskanlı göçmen sayılır ve bunlar hakkında mezkur Kanunda 
hüküm bulunmaması halinde 17/03/1982 tarihli ve 2641 sayılı Kanun hükümleri (2 nci, 3 
üncü, 4 üncü ve 5 inci maddeler hariç) kıyasen uygulanır. 

Ek Madde 34 - (Ek madde: 27/05/1992 - 3805/1 md.) 

Başbakan, Bulgaristan'dan zorunlu göçe tabi tutulup, Türkiye'ye gelerek yerleşmek isteyen 
Türk soylu kişilerle ilgili olarak 2510 sayılı İskan Kanunu çerçevesinde yapılacak işlemler ile 
alınacak kararların genel koordinasyonu ve bu kişiler için yapılmakta olan veya yapılacak 
konutların proje, yapım, kontrol ve hak sahibi seçimi, bu taşınmazların hak sahiplerine 
dağıtım, kişiler adına temlik ve tapuda tescil ile borçlandırma konularında bir Bakanı 
görevlendirebilir. 

Görevli Bakan, bu Kanun çerçevesinde kendisine tanınan yetkisini valilere devredebilir. 

Ek Madde 35 - (Ek madde: 27/05/1992 - 3805/2 md.) 

Göçmen konutlarının yapımı hususlarında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa dayanılarak 
yürürlüğe konulan, Fonlar İhale Yönetmeliği Hükümleri uygulanır. Ancak, ita amirliği 
yetkisi, bu Kanunun ek 34 üncü maddesinde belirtilen konuların koordinasyonu ile görevli 
Bakana aittir. 

Madde 51 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 52 - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

KANUNA İŞLENEMEYEN GEÇİCİ MADDELER 

18/06/1947 TARİHLİ VE 5098 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ MADDELERİ: 

Geçici Madde 1 - Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce Bakanlar Kurulu karariyle 
nakledilmiş olanların mürettep yerlerinde oturma mecburiyetiyle haklarındaki bütün kayıtlar 
kaldırılmıştır. 
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Geçici Madde 2 - 2510 sayılı kanunun hükümlerine göre nakledilmiş olup ta gerek 
haklarındaki kararnamelerin kaldırılması ve gerekse bu kanunun yürürlüğe girmesiyle serbest 
kalacak olanlar hakkında aşağıdaki esaslar dahilinde muamele yapılır: 

1 - (Değişik bent: 28/06/1948 - 5227/1 md.) Yasak bölge olarak tesbit edilmiş yerler 
halkından olupta 5098 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren iki yıl içinde iskanını 
istiyenlerden muhtaç olanlar, eski illerinde veya bu illere civar illerde yerleştirilebilirler. 

Bu takdirde, bunlara mürettep yerlerinde evvelce verilmiş olan yapı ve topraklar, 2510 sayılı 
İskan Kanununun 39 uncu maddesi hükmüne göre geri alınır. 

Bu gayrimenkulleri satmış olanlara eski yerleri civarında verilecek yapı ve topraklar İskan 
Kanununun borçlandırma usul ve kaidelerine göre borçlandırılır. 

Kanunen yasak bölge olarak tesbit edilen yerler civarında olan ve evvelce idaraten boşaltılmış 
bölge halinde kabul ve iskan ve ikamet yasak edilmiş bulunan yerler halkından 5098 sayılı 
kanun ile serbest duruma girmiş olanlar da yukardaki hüküm ve şartlar dairesinde iskan 
edilebilir. 

2 - Birinci bentte tasrih edilen yerler dışında kalan bölgeler halkından olup da 2510 sayılı 
kanunun 27 nci maddesi mucibince geride bıraktığı gayrimenkuller karşılığında istihkak 
mazbatası verilmek suretiyle malları Devlete intikal etmiş ve aynı kanunun 28 inci maddesi 
gereğince mürettep yerlerinde ellerindeki mazbatalara mukabil hiç mal almamış olanlara 
mazbata muhteviyatı olan malları tamamen geri verilir. Buna imkan bulunmadığı hallerde 
mazbata muhteviyatı dört misli üzerinden Hazinece nakden ödenir. 

Ellerindeki mazbataları muhteviyatının tamamına veya bir kısmına mukabil mal almış 
olanların namlarına tescil edilmiş olsun olmasın bu malları geri alınmaz. Ancak istihkak 
mazbatasında bakıye kalan miktar hakkında yukardaki hükme göre muamele yapılır. 

İstihkak sahibi olanların 1948 yılı sonuna kadar bulundukları yerlerin en büyük mülkiye 
üstüne başvurmaları ve Hazinece de bu gibi istihkakların 1949 yılı sonuna kadar ödenmesi 
mecburidir. 

3 - 2510 sayılı kanunun 27 nci maddesi gereğince kendileri tarafından veya Hükümetçe 
tasfiye edilmiyen mallar üzerinde bu gibiler her türlü tasarrufta serbesttirler. 

Hükümetçe tasfiye olunmuş ve satış bedelleri sahiplerine ödenmiş veya ödenmek üzere 
emanete alınmış gayrimenkuller hakkında hiç bir iddia dinlenmez. Sahiplerinin hakları ancak 
bu bedellere inhisar eder. 

Kendi yurtlarına dönenler Hükümetin uhdesinde veya idaresinde veya emanette bulunan 
menkul veya gayrimenkul mallarını tasarruf etmek isterlerse bu tasarruf tarihinden itibaren 
mürettep yerlerinde kendilerine Hükümetçe iskan yoluyla verilen gayrimenkuller 2510 sayılı 
kanunun 39 uncu maddesi hükmüne göre geri alınır. 

4 - Yukardaki hükümler gereğince bu gibilere aynen iade edilen gayrimenkuller için nakilleri 
tarihinden itibaren bu kanunun neşrini takibeden yıl sonuna kadar geçen süre içinde tahakkuk 
eden arazi ve binalara mütaallik her türlü vergiler aranmaz. Ancak bunlardan tahsil edilmiş 
olanlar geri verilmez. 
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5 - Hazine adına tescil edilmiş olup ta bu suretle geri verilmesi gereken gayrimenkullerden 
dolayı Hükümetçe eski sahiplerine yapılacak ferağ ve tescil işlemlerinde harç ve resim 
aranmaz. 

6 - Bu suretle serbest kalanlar, muhtaç olup olmadıklarına bakılmaksızın, gidecekleri yerlere 
kadar bir defaya mahsus olmak üzere bu kanuna göre parasız sevkolunurlar. 

7 - Serbest kalıp ta yukardaki fıkralara göre iskan isteğinde bulunmıyanlar mürettep yerlerini 
terk ettikleri takdirde bunlara evvelce verilmiş gayrimenkuller hakkında 2510 sayılı kanunun 
30 uncu maddesi hükmü uygulanmaz. 

8 - Mukabilinde mal alınıp ta mahsubu yapılmayan mazbataların mahsupsuz kalan 
bakıyelerinin mahsupları, bütçeye irat ve masraf kaydı suretiyle yapılır. 

9 - (Ek bent: 28/06/1948 - 5227/2 md.) 5098 sayılı kanun ile serbest duruma girmiş olanlardan 
mürettep yerlerinde kalanların müktesep iskan haklarına halel gelmez. Bu takdirde, İskan 
kanunlarının bütün hükümleri bunlar hakkında da uygulanır. 

10 - (Ek bent: 28/06/1948 - 5227/2 md.) 5098 sayılı kanun ile serbest duruma girmiş olan ve 
geçici ikinci maddenin altıncı bendinin hükümlerinden istifade suretiyle eski yurtlarına 
dönmüş bulunanlardan tekrar mürettep yerlerine gitmek istiyenler, son defaya mahsus olmak 
üzere 2510 sayılı kanun hükümlerine göre parasız gönderilir. Gerek bu suretle dönmüş 
olanların ve gerek kendi paralariyle Batıda mürettep yerlerine avdet etmiş bulunanların 
yukardaki hükümler dairesinde iskanları ikmal edilir. 

Ancak mürettep yerlerinde bu suretle son olarak iskan hakkı verilmiş olan yasak ve mücavir 
boşaltılmış bölge halkına bundan başka hiçbir yerde iskan hakkı tanınmaz. 

(Ek fıkra: 02/06/1949 - 5420/1. md.; Değişik fıkra: 01/07/1953 - 6093/6 md.) 2510 sayılı 
İskan Kanununun mülga 27 nci maddesi mucibince sahipleri veya Hükümet tarafından 
tasfiyesi icabettiği halde tasfiye edilmiyen ve fakat tevzie tabi tutulan gayrimenkuller ile 1505 
sayılı kanuna göre ve tevzie tabi tutulmak üzere mahalli Hükümet eliyle alınıp tevzi edilmiş 
bulunan arazi ve bunların mütemmim cüzü olan binalar tevzi edilen eşhasa ait olup bir güna 
harç ve resme tabi olmaksızın bunlar veya mirasçıları namına tescil olunur. Eski sahipleri bu 
gayrimenkuller ve arazi ve mütemmim cüzüleri üzerinde bir hak iddia edemezler. 

1505 sayılı kanun gereğince mahalli Hükümet eliyle alınıp tevzi edilen gayrimenkullerle 
mütemmim cüzülerinin bedelleri eski sahiplerine bu kanunun üçüncü maddesine göre ödenir. 

 

 



PROJE KODU          106K131 

 

 183

EK 2. 
 

TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN 
ZARARLARIN KARŞILANMASI 

HAKKINDA KANUN 

Kanun No. 5233              Kabul Tarihi : 17.7.2004        

 
Amaç 
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, terör eylemleri veya terörle mücadele kapsamında 

yürütülen faaliyetler nedeniyle maddî zarara uğrayan kişilerin, bu zararlarının karşılanmasına 
ilişkin esas ve usulleri belirlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2. - Bu Kanun,  3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 1 inci, 3 üncü ve 4 

üncü maddeleri kapsamına giren eylemler veya terörle mücadele kapsamında yürütülen 
faaliyetler nedeniyle zarar gören gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerinin maddî 
zararlarının sulhen karşılanması hakkındaki esas ve usullere ilişkin hükümleri kapsar. 

Aşağıda belirtilen zararlar bu Kanunun kapsamı dışındadır: 
a) Devletçe arazi veya konut tahsisi suretiyle yahut başka bir şekilde karşılanan zararlar. 
b) Bir mahkeme kararı gereğince veya 4353 sayılı Maliye Vekaleti Baş Hukuk 

Müşavirliğinin ve Muhakemat Umum Müdürlüğünün Vazifelerine, Devlet Davalarının Takibi 
Usullerine ve Merkez ve Vilayetler Kadrolarında Bazı Değişiklikler Yapılmasına Dair 
Kanunun 30 uncu ve 31 inci maddeleri gereğince karşılanan zararlar. 

c) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya 
Dair Sözleşmenin veya eki protokollerin ihlâl edildiği gerekçesiyle Sözleşmenin 41 inci 
maddesine göre hükmedilen veya Sözleşme hükümleri uyarınca dostane çözüm yoluyla 
uzlaşılan tazminatın ödenmesi sonucunda karşılanan zararlar.  

d) Terör dışındaki ekonomik ve sosyal sebeplerle uğranılan zararlar ile güvenlik kaygıları 
dışında kendi istekleriyle bulundukları yerleri terk edenlerin bu sebeple uğradıkları zararlar. 

e) Kişilerin kendi kasıtları sonucunda oluşan zararlar. 
f) 3713 sayılı Kanunun 1 inci, 3 üncü ve 4 üncü maddeleri kapsamındaki suçlar ile terör 

olaylarında yardım ve yataklık suçlarından mahkûm olanların bu fiillerinden dolayı uğradığı 
zararlar.  

İkinci fıkranın (f) bendinde yazılı suçlardan dolayı ceza kovuşturması açılmış bulunanlar 
hakkında kovuşturma sonuçlanıncaya kadar bu Kanuna göre işlem yapılmaz. 

Tanımlar  
MADDE 3. - Bu Kanunda geçen;  
a) Komisyon: Zarar tespit komisyonunu,  
b) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,  
c) Bakan: İçişleri Bakanını,  
İfade eder.  
Zarar tespit komisyonları 
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MADDE 4. - Zarar tespit komisyonları illerde; bu Kanun kapsamında yapılacak 
başvurular üzerine on gün içinde kurulur.  

Komisyon, bir başkan ve altı üyeden oluşur. Valinin görevlendireceği vali yardımcısı 
komisyonun başkanı; maliye, bayındırlık ve iskân, tarım ve köyişleri, sağlık, sanayi ve ticaret 
konularında uzman ve o ilde görev yapan kamu görevlilerinden vali tarafından belirlenecek 
birer kişi ile baro yönetim kurulunca baroya kayıtlı olanlar arasından görevlendirilecek bir 
avukat komisyonun üyesidir. Komisyonun başkan ve üyeleri her yıl ocak ayının ilk haftasında 
yeniden belirlenir. Eski üyeler yeniden görevlendirilebilirler. İş yoğunluğuna göre aynı ilde 
birden fazla komisyon kurulabilir. 

Komisyon salt çoğunlukla toplanır ve kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alınır. 
Komisyonun çalışma esas ve usulleri yönetmelikle belirlenir. 

Komisyonun görevleri  
MADDE 5. - Komisyonun görevleri şunlardır:  
a) Zarar görenin veya mirasçılarının başvurusu hâlinde bu Kanun kapsamına giren bir 

zararın bulunup bulunmadığını tespit etmek.  
b) Kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca 

uygulanmış projelerin, zararın giderilmesine katkıları; zarar görenin değerlendirebileceği 
enkaz ve diğer yararlar; sigorta şirketlerince veya ilgili mevzuata göre kamu kurum ve 
kuruluşları ile sosyal güvenlik kuruluşlarınca ödenen tazminatlar, tedavi ve cenaze giderleri 
ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan yapılan yardımların zarar 
miktarından mahsup edilmesi suretiyle belirlenen ve 9 uncu veya 10 uncu maddelere göre 
yapılan nakdî veya aynî ödeme miktarını içeren sulhname tasarılarını hazırlamak.  

c) Sulhname tasarısının kabul edilmemesi veya 12 nci maddenin ikinci fıkrasına göre 
kabul edilmemiş sayılması hâllerinde bir uyuşmazlık tutanağı düzenleyerek birer örneğini 
ilgiliye tebliğ etmek ve Bakanlığa göndermek.  

d) Başvuranın, bu Kanun kapsamına giren bir zararının bulunmadığının tespit edilmesi 
hâlinde, buna ilişkin karar tutanağı düzenleyerek birer örneğini ilgiliye tebliğ etmek ve 
Bakanlığa göndermek.  

Başvurunun süresi, şekli, incelenmesi ve sonuçlandırılması 
MADDE 6. - Zarar gören veya mirasçılarının veya yetkili temsilcilerinin zarar konusu 

olayın öğrenilmesinden itibaren altmış gün içinde, her hâlde olayın meydana gelmesinden 
itibaren bir yıl içinde ilgili valiliğe veya kaymakamlığa başvurmaları hâlinde gerekli işlemlere 
başlanır. Bu sürelerden sonra yapılacak başvurular kabul edilmez.  

Komisyon, zarar görenlerce yapılacak her başvuru ile ilgili çalışmalarını başvuru 
tarihinden itibaren altı ay içinde tamamlamak zorundadır. Zorunlu hâllerde bu süre vali 
tarafından üç ay daha uzatılabilir. 

Komisyon, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından başvuru konusu ile ilgili her türlü bilgi 
ve yardımı isteyebileceği gibi, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanları bilirkişi olarak da 
görevlendirebilir. Komisyon, gerekli gördüğü uzmanları çalıştırabilir veya bunlardan görüş 
alabilir. 

Komisyonun başkan ve üyeleri; kendilerinin, eşlerinin ve üçüncü dereceye kadar (bu 
derece dahil) kan ve kayın hısımlarının zararları ile ilgili bulunan komisyon toplantılarına 
katılamaz. 

Komisyonun sekreterlik hizmetleri il özel idarelerince yürütülür. 
Komisyon tarafından bilirkişi olarak görevlendirilenlere her gün için (500) gösterge 

rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarda ödeme yapılır. Bu 
ödemeler, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaz. 
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Komisyonun giderleri Bakanlık bütçesinden karşılanır. 
Dava açma süresi içinde yapılan başvuru, nihaî işlem sonucunun ilgiliye tebliğine kadar 

genel hükümlere göre dava açma sürelerini durdurur. 
Karşılanacak zararlar 
MADDE 7. - Bu Kanun hükümlerine göre sulh yoluyla karşılanabilecek zararlar şunlardır: 
a) Hayvanlara, ağaçlara, ürünlere ve diğer taşınır ve taşınmazlara verilen her türlü zararlar. 

b) Yaralanma, sakatlanma ve ölüm hâllerinde uğranılan zararlar ile tedavi ve cenaze 
giderleri. 

c) Terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle kişilerin mal varlıklarına 
ulaşamamalarından kaynaklanan maddî zararlar. 

Zararın tespiti 
MADDE 8. - 7 nci maddede belirtilen zararlar, zarar görenin beyanı, adlî, idarî ve askerî 

mercilerdeki bilgi ve belgeler göz önünde tutularak olayın oluş şekli ve zarar görenin aldığı 
tedbirlere göre, zarar görenin varsa kusur veya ihmalinin de göz önünde bulundurulması 
suretiyle,  hakkaniyete ve günün ekonomik koşullarına uygun biçimde komisyon tarafından 
doğrudan doğruya veya bilirkişi aracılığı ile belirlenir.  

Taşınmaza ilişkin zarar tespitinde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 11 inci 
maddesinde belirtilen kıymet takdiri esasları kıyasen uygulanır. 

Yaralanma, sakatlanma ve ölüm hâllerinde yapılacak ödemeler  
MADDE 9. - Yaralanma, sakatlanma ve ölüm hâllerinde (7000) gösterge rakamının 

memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan miktarın;  
a) Yaralananlara altı katı tutarını geçmemek üzere yaralanma derecesine göre,  
b) Çalışma gücü kaybı, yetkili sağlık kuruluşları tarafından üçüncü derece olarak tespit 

edilenlere dört katından yirmidört katı tutarına kadar,  
c) Çalışma gücü kaybı, yetkili sağlık kuruluşları tarafından ikinci derece olarak tespit 

edilenlere yirmibeş katından kırksekiz katı tutarına kadar,  
d) Çalışma gücü kaybı, yetkili sağlık kuruluşları tarafından birinci derece olarak tespit 

edilenlere kırkdokuz katından yetmişiki katı tutarına kadar,  
e) Ölenlerin mirasçılarına elli katı tutarında,  
Nakdî ödeme yapılır.  
Nakdî ödemenin tespitine esas tutulacak miktar, ödeme yapılmasına ilişkin valinin veya 

Bakanın onayı tarihinde geçerli gösterge ve katsayı rakamları esas alınarak belirlenir.  
Birinci fıkranın (e) bendine göre belirlenen nakdî ödemenin mirasçılara intikalinde 4721 

sayılı Türk Medenî Kanununun mirasa ilişkin hükümleri uygulanır.  
Bakanlar Kurulu, nakdî ödemeye esas tutulan gösterge rakamını yüzde otuza kadar 

artırmaya veya kanunî sınıra kadar indirmeye yetkilidir.  
Bu Kanun kapsamındaki zararlardan dolayı, zarar gören kişilere gerçek veya özel hukuk 

tüzel kişileri tarafından yapılan ödemeler sebebiyle Devlete rücu edilemez.  
Nakdî ödemenin şekli, tutarı, yaralanma ve sakatlık derecelerinin tespitine ilişkin esas ve 

usuller yönetmelikle belirlenir.  
Zararların karşılanma şekli  
MADDE 10. - 7 nci maddenin (a) ve (c) bentlerinde yazılı zararlar, aynî veya nakdî olarak 

karşılanır. Ancak, bu zararların karşılanmasında imkânlar ölçüsünde aynî ifaya öncelik verilir. 
Aynî ifa, bireysel veya genel nitelikli projeler çerçevesinde yapılabilir.  

Aynî ifa tarzı ile ilgili esas ve usuller yönetmelikle belirlenir.  
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Mahsup edilecek miktarlar  
MADDE 11. - 5 inci maddenin (b) bendine göre belirlenen miktarlar, mahsup tarihindeki 

değerleri üzerinden 8 inci ve 9 uncu maddelere göre hesaplanacak toplam gayrisafi ifa 
bedelinden düşülür.  

Mahsup edilecek değerlerin hesaplanması ile ilgili esas ve usuller yönetmelikle belirlenir.  
Zararın karşılanmasına ilişkin sulhname  
MADDE 12. - Komisyon, doğrudan doğruya veya bilirkişi aracılığı ile yaptığı tespitten 

sonra 8 inci maddeye göre belirlenen zararı, 9 uncu maddeye göre hesaplanan yaralanma, 
sakatlanma ve ölüm hâllerindeki nakdî ödeme tutarını, 10 uncu maddeye göre ifa tarzını ve 11 
inci maddeye göre mahsup edilecek miktarları dikkate alarak, uğranılan zararı sulh yoluyla 
karşılayacak safi miktarı belirler. Komisyonca, bu esaslara göre hazırlanan sulhname 
tasarısının örneği davet yazısı ile birlikte hak sahibine tebliğ edilir.  

Davet yazısında hak sahibinin sulhname tasarısını imzalamak üzere yirmi gün içinde 
gelmesi veya yetkili bir temsilcisini göndermesi gerektiği, aksi takdirde sulhname tasarısını 
kabul etmemiş sayılacağı ve yargı yoluna başvurarak zararının tazmin edilmesini talep etme 
hakkının saklı olduğu belirtilir.  

Davet üzerine gelen hak sahibi veya yetkili temsilcisi sulhname tasarısını kabul ettiği 
takdirde, bu tasarı kendisi veya yetkili temsilcisi ve komisyon başkanı tarafından imzalanır.  

Sulhname tasarısının kabul edilmemesi veya ikinci fıkraya göre kabul edilmemiş sayılması 
hâllerinde bir uyuşmazlık tutanağı düzenlenerek birer örneği ilgiliye ve Bakanlığa gönderilir.  

Sulh yoluyla çözülemeyen uyuşmazlıklarda ilgililerin yargı yoluna başvurma hakları 
saklıdır.  

Zararın karşılanması 
MADDE 13. - Sulhnamede belirlenen zararlar, sulhnamenin imzalanmasından sonra 

valinin onayı üzerine ifa tarzına göre Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten 
karşılanır.  

Bakanlık, yirmimilyar Türk Lirasının üzerindeki aynî ifa veya nakdî ödemelerin Bakan 
onayı ile yapılmasını kararlaştırabilir. Bu miktar, her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme 
oranında artırılır. 

Devletin ödeme nedeniyle genel hükümlere göre sorumlular hakkında rücu hakkı saklıdır. 
Denetim ve sorumluluk  
MADDE 14. - Komisyonlar, Bakanlık tarafından denetlenir.  
Bu Kanuna göre zarar tespit işlemlerinde görevlendirilen kişilere karşı bu görevleri 

nedeniyle veya görevleri sırasında işlenen suçlar hakkında Devlet memurlarına karşı işlenen 
suçlara; bu kişilerin bu görevleri sırasında işledikleri suçlar hakkında ise Devlet memurlarının 
işledikleri suçlara ilişkin hükümler uygulanır.  

İstisna ve muaflıklar  
MADDE 15. - Bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak yapılacak başvurular, bildirimler, 

düzenlenecek belgeler, resmî mercilerce ve noterlerce yapılacak işlemler ile bu Kanunda 
belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılmak üzere yapılacak bağış ve yardımlar, her türlü 
vergi, resim ve harçtan muaftır.  

Bu Kanunda belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılmak üzere yapılacak bağış ve 
yardımların gelir ve kurumlar vergileri matrahından indirilebilecek miktarları ilgili 
mevzuata göre belirlenir.  

Tebligat 
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MADDE 16. - Bu Kanun gereğince yapılacak tebligatlar hakkında  7201 sayılı Tebligat 
Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak, tebligatın memur vasıtası ile yapılması esastır.  

Yönetmelik  
MADDE 17. - Komisyonun çalışma esas ve usulleri, komisyona başvurularda takip 

edilecek usuller, cana, vücut bütünlüğüne ve mala yönelik zararların tespiti, uğranılan 
zararları sulh yoluyla karşılayacak safi miktarların belirlenmesi, nakdî ödemenin şekli, tutarı 
ve çalışma gücü kaybı oranlarının tespitine ilişkin esas ve usuller ile diğer hususlar, bu 
Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki ay içinde Bakanlıkça hazırlanacak ve Bakanlar 
Kurulunca yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzenlenir.  

GEÇİCİ MADDE 1. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde ilgili 
valilik ve kaymakamlıklara başvurmaları hâlinde, 19.7.1987 tarihi ile bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarih arasında işlenen 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 1 inci, 3 üncü ve 4 
üncü maddeleri kapsamına giren eylemler veya anılan tarihler arasında terörle mücadele 
kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle zarar gören gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel 
kişilerinin maddî zararları hakkında da bu Kanun hükümleri uygulanır. 

Bu maddeye göre yapılan başvurular, başvuru tarihinden itibaren iki yıl içinde 
sonuçlandırılır. 

GEÇİCİ MADDE 2.- 19.7.1987 tarihinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, 
görevleri başında iken terörden veya terörle mücadele sırasında zarar gören kamu 
görevlilerinden veya mirasçılarından, ilgili mevzuat uyarınca tazminat almış olup, ancak 
aldıkları tazminatın hesaplanma kriteri bu Kanundan farklı olanlardan, bu Kanunun yayımı 
tarihinden itibaren bir yıl içinde ilgili valilik veya kaymakamlıklara başvuranlara, yapılacak 
hesaplamada aldıkları tazminat ile bu Kanuna göre almaları gereken tazminat arasında fark 
bulunması halinde, eksik olan tutar yasal faiziyle birlikte ödenir. Ödenen tazminat tutarı fazla 
ise iade talep edilmez. 

Bu maddeye göre yapılan başvurular, başvuru tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde 
sonuçlandırılır. 

Yürürlük  
MADDE 18. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  
Yürütme  
MADDE 19. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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