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ÖNSÖZ

Bu kitabın hikâyesi, 2018 yılının başlarında, Sosyoloji Bölümünde kendi aramızdaki konuşma ve tartışmalarla başladı. Suriye iç savaşının yarattığı travmanın,
Türkiye’deki etkilerine dair uzun tartışmalarda doğal olarak hem Türkiyeli hem de
Suriyeli toplum açısından “olumsuzluklar” ön plandaydı. Zira bir iç-savaşın ve savaş neticesinde gelişen kitlesel zorunlu göçlerin olumsuzluk üretmesi zaten kaçınılmazdı. 2011 yılında başlayan Suriye’deki iç savaşın uzaması ve belirsizliğini koruması, göçle gelen Suriyelilerin yeni arayışlara yönelmesinin de zemini olmuştur. Biz,
bu arayışın yarattığı “başarı hikâyelerini” merak ettik ve araştırılması gerektiğine
kanaat getirdik. Mehmet Nuri Gültekin, Muhsin Soyudoğan, Mustafa Doğanoğlu,
Yücel Karadaş, Sinan T. Gülhan, Şenay Leyla Kuzu, Ayşen Utanır, Nur İncetahtacı
ve Çağrı Aslan’dan oluşan araştırma ekibi projeye son şeklini verdi. Araştırma için
İpekyolu Kalkınma Ajansı’na (İKA) sunulan proje, Nisan 2018 tarihinde kabul
gördü. Gaziantep Üniversitesi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı arasında Mayıs 2018’de
imzalanan protokolle araştırma süreci resmi anlamda başlamış oldu.
Birtakım teknik hazırlıklardan sonra, ilk görüşmemizi Eylül 2018’de gerçekleştirdik. Son görüşmemizi gerçekleştirdiğimiz Aralık 2019 tarihine kadar, iş yaşamından eğitime ve sanata kadar farklı alanlarda bir “başarı hikâyesine” sahip olan 59’u
kadın, toplam 203 Suriyeliyle görüşüldü. Görüşmelerde, kitabın sonunda da görülen yarı-yapılandırılmış soru formu kullanıldı ve görüşülen kişilerin onayı alındı.
Görüştüğümüz 203 kişiye dair notlar da yine kitabın sonundaki eklerde görülebilir.
Türkçe bilenler dışında, Suriyelilerle bütün görüşmelerin Arapça yapıldığını da vurgulayalım.
Şunu da eklemekte yarar var: Gaziantep’teki mevcut sayıları yaklaşık yarım
milyonu bulan Suriyelilere yönelik, kentte politikaları uygulayan ve çözümler üreten Gaziantep Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı, Gaziantep Üniversitesi Rektörü,
Gaziantep Sanayi Odası ve Gaziantep Ticaret Odası başkanlarıyla da görüşmeler yapıldı. Bu projenin diğer bölümü olan belgeselde görüşülen Suriyelilerle birlikte söz
konusu söyleşilerden de görüntüler yer alacaktır.
Kitap, üç temel bölümden oluşmakta. Sınıf, Kültür ve Başarı adını taşıyan ilk
bölümde Mehmet Nuri Gültekin, Yeni Toplumsal Aktörler Olarak Mülteciler, Farklılaşma ve Başarı Üzerine başlıklı ‘giriş’ mahiyetindeki yazısında, genel anlamda bu kitapta ve araştırmada başarıdan kast edilenin ne olduğu üzerinde duruyor.
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Toplumların değişim ve dönüşümünde göç ve mültecilik gibi demografik hareketlerin önemini sosyal teorinin açıklamaları ışığında tartışıyor. Mültecilikte Sermaye ve
Başarı Örüntüleri başlıklı makalede Nur İncetahtacı, Gaziantep’teki Suriyelilerin beraberinde getirdiği ya da edindiği sermayelerin göç ve mültecilik koşullarında onlara başarılı olmada nasıl alan ve imkân sağladığını kuramsal tartışmalar ışığında
yorumluyor. Sınıf Kategorileri ve Sermaye Türleri Bağlamında Gaziantep’teki Suriyeliler
başlıklı makalesinde göç ve sınıf ilişkisini, Bourdieu’nün kavram setiyle analiz eden
Ayşen Utanır Karaduman, Suriyelilerin, Gaziantep’te nasıl bir pratik geliştirdiklerine dikkatimizi çekiyor.
“Kent, Kimlik ve Gündelik Hayat” adını taşıyan ikinci bölümde ise kimlik,
kültür, toplumsal cinsiyet gibi etkenlerin kentteki gündelik hayatın örgütlenmesinde nasıl bir rol aldığına odaklanılıyor. Mustafa Doğanoğlu, Siyasal ile Ekonomik
Arasında: Suriyelilerin İş Yaşamına Eklemlenmesinde Sınıf, Kimlik, Dil Nereye Düşer? başlıklı makalesinde siyasal kimlik ile dil meselesinin (Türkçe konuşabilme), iş yaşamına eklemlenme bağlamında, sınıf olgusuyla nasıl bir kesişme yaşadığını ele alıyor.
Sinan Tankut Gülhan, İkili Eşik: Gaziantep’te Suriyeli Göçmenlerin Kentsel Uyum Süreçlerinin Sosyolojik Bir Değerlendirmesi başlıklı çalışmasında göç ve kenti birlikte sorunsallaştırarak Suriyeli göçmenlerin konut ve gündelik yaşam pratiklerine dikkat çekiyor. Göç ve toplumsal cinsiyet ilişkisine odaklanan Şenay Leyla Kuzu, Başarı ve
Yaşama Tutunma Arasında Gaziantep’teki “Suriyeli Kadınlar”ın Deneyimleri başlıklı yazısında göçmen kadınların yaşadıkları sorunlara ve var olma stratejilerine, sahadaki
59 kadınla yapılan görüşmelerden elde edilen veriler ışığında bakıyor. Gaziantep’teki
Suriyeli Göçmenler ve Sanat İlişkisi başlıklı makalesinde Çağrı Aslan, sanatla ilgilenen
Gaziantep’teki Suriyelilerin; sanatla kurdukları ilişkilere, sanatlarını icra ederken
yaşadıkları sorunlara ve “yaralarını sarma” hususunda sanatı bir “araç” olarak kullandıklarına dikkatleri çekiyor.
Kitabın, “Zorluklar, İmkânlar ve Uyum” adlı üçüncü bölümünde, Suriyelilerin Gaziantep’teki yeni yaşamlarına ayak uydurmaya çalışırken, engelleri aşma stratejilerine odaklanılıyor. Yerli Kapitalizm, Akrabalık-Gelenek ve Gaziantep’te Suriyeliler
başlıklı makalesinde Yücel Karadaş, Suriyelilerin akrabalık ve gelenek üzerinden iş
yaşamına eklemlenmesini, Türkiye’deki mütedeyyin kesimlerin kentsel hayata ve iş
yaşamına eklemlenmesiyle karşılaştırarak analiz ediyor. Bir Yaşam Stratejisi olarak
Benzerlik Tahayyülü: Suriyeli Göçmenlerin Gaziantep-Halep Karşılaştırması Üzerine başlıklı makalesinde Muhsin Soyudoğan, benzerliğe vurgu yapmanın, aslında, bir var
olma stratejisi olduğuna dikkat çekerken, zengin ve derinlikli bir tarihsel arka plan
sunuyor. Ümran Açıkgöz, Oyunbozan Olmak ya da Oyuna Dâhil Olmak: Suriyelilerin
Dışlanmayla Başa Çıkma Stratejileri başlıklı makalesinde, Suriyeli göçmenlerin dışlanma meselesinin üstesinden gelmeye çalışırken susmak ya da kendini anlatmak
gibi iki stratejiden birisini nasıl tercih ettiklerine dikkat çekiyor. Son olarak, Suriyeli
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Öğrenciler: Dezavantajlar ve Çözüm Stratejileri başlıklı çalışmasında Mehmet Çiçekli,
Gaziantep’te öğrenim gören Suriyeli öğrencilerin yaşadıkları zorluklara ve bu zorluklarla baş etme stratejilerine odaklanıyor.
Görüşmelerimizde, başarı ile dramın yer yer iç içe geçmiş olduğuna şahit olduk. Yaptığımız her görüşmede, ‘başarılarını’ dinlediğimiz, tanıklık ettiğimiz her
birey, bizlere bir kez daha ne kadar kırılgan bir dünyada yaşadığımızı hatırlattı.
Okuyucu, bu durumun kitaptaki makalelere yansımış olduğunu kolaylıkla fark edecektir zaten. Bize evlerini, iş yerlerini, dünyalarını açan, bütün sorularımıza bıkmadan, sabırla cevap veren kadın, erkek, iş insanı, öğrenci, sanatçı, işçi, zanaatkâr bütün Suriyelilere yani arkadaşlarımıza, meslektaşlarımıza, komşularımıza ve dostlarımıza ne kadar teşekkür etsek az, gerçekten. Bizlere gösterdikleri misafirperverlik,
samimiyet ve yardımseverlik unutulacak cinsten değildi.
Bu araştırmanın bütün evrelerinde Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Ali Gür’e, bizlere duyduğu güven, verdiği destek ve sağladığı katkılarından dolayı
müteşekkir olduğumuzu özellikle belirtmek isteriz. Yine, Prof. Dr. Metin Bedir, her
zorluğu kolayca ve pratik şekilde aşmamıza hep yardımcı oldu; kendilerine teşekkür ediyoruz. Pek tabii İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle bu araştırma
mümkün hale geldi. Bunun için İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz’a Gaziantep
Üniversitesi ve Sosyoloji Bölümünün çalışmalarına katkılarından dolayı teşekkürü
borç biliriz.
Projenin karmaşık, anlaşılması ve uygulanması, en azından bizim için, çok zor
ve yorucu prosedürlerinde her daim destek aldığımız arkadaşlarımız oldu. Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) biriminde çalışan Nursel Tekerekoğlu, Serap Karaosmanoğlu, Gizem Kozaklı, Mehmet Akkürek ve Gamze Sevici’ye anlayışları ve destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bizim için daha
zor ve karmaşık olan İKA’daki prosedürleri, büyük bir samimiyet ve yardımseverlikle çözmeye çalışarak, eninde sonunda mutlaka bir rasyonel çıkış yolu bulan ve
işlerimizi kolaylaştıran Abdulmenap Ertaş, Serhat Karaduman, Osman Toksin,
Mehmet Mimaroğlu, H. Serap Say, Cihan Ardili ve Özgür Gürgah’a teşekkür ediyoruz. Yine projenin başından sonuna kadar bizimle birlikte çalışan, büyük gayret sarf
eden, belgesel filmin yapımında ve bu kitabın basımında büyük emeği olan Tayfun
Karabağ ve Nurcan Bilgili’ye teşekkür ediyoruz. Elbette teşekkürü en çok hak edenler, kitaba yazar olarak katkıda bulunan ve araştırmayı mümkün kılan Gaziantep
Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde beraber çalıştığımız mesai arkadaşlarımızdır. Sinan Tankut Gülhan, Muhsin Soyudoğan, Yücel Karadaş, Şenay Leyla Kuzu, Ayşen
Utanır, Nur İncetahtacı, Çağrı Aslan, Ümran Açıkgöz ve proje asistanı Mehmet Çiçekli’ye harcadıkları çaba, verdikleri emek ve gösterdikleri sabır için müteşekkiriz.
Mehmet Nuri Gültekin – Mustafa Doğanoğlu
Gaziantep, Temmuz 2020

SINIF, KÜLTÜR & BAŞARI

Yeni Toplumsal Aktörler Olarak Mülteciler,
Farklılaşma ve Başarı Üzerine
Mehmet Nuri Gültekin

Giriş
Göç ve mültecilik alanlarına ilgi duyan, bu hususları merak eden insanların
önemli bir kısmı, gündelik popüler kültür ve haber dilinin de etkisiyle, sadece sınırlardaki, yollardaki ve denizlerdeki dramlara, hemen her biri ayrı trajik hikâyeler içeren ölümlere, kamplara, insan kaçakçılığı haberlerine, bin bir türlü meşakkat içeren
sınır geçişlerine ve katmanlaşmış acıklı insan görüntülerine aşinadır. Fakat günlük
haber bültenlerinin sürekli yüksek doz dram veya şok içeren görüntülerinin sönüp
gittiği yerlerde veya kentlerde, göçmen ve mültecilerin nasıl ve hangi toplumsal hayat ağlarına dahil olduğu, eklemlenmeye çalıştığı, nasıl ve nelerle yeni hayatlar inşa
etmeye çalıştığı hususunda, daha çok göçün uzun, yavaş ve bir o kadar sarsıcı değişimlerini takip edenler dışında kimse ilgilenmez. Oysa, göç ve mülteciliğin görünen
ve hızla değişen görüntülerinin ötesinde, asıl değişme ve dönüşümler bu pek bilinmeyen ya da ilgi çekmeyen alanlarda görülür (Body-Gendrot & Martiniello, 2000;
Faist, 2000; Kesteloot & Meert, 2000; Martiniello, 2000; Massey & Taylor, 2004; Peraldi, 2000; Rath, 2000). Çünkü göçmen ya da mültecinin en nihayetinde isteyerek
ya da istemeyerek dahil olmak için yola çıktığı, dahil olduğu, kendini bir biçimde
kenarında, köşesinde, çeperinde bulduğu toplumlarla kurdukları ilişkileri takip etmek ve bunların üzerinde durmak asıl ‘hikâyeyi’ barındırıyor. Göçmen ve mültecilerin hikâyeleri, tam da bu alanlarda yani akıp giden gündelik hayatın içinde bütün
yönleriyle durur ve orada var olur.
Sözü edilen göçün ve mülteciliğin görünen çarpıcı ve dramatik yanları kadar,
hatta ondan çok daha fazla olarak, sürekliliği olan, göçmenlerin, statüleri ne olursa
olsun, yeni dâhil olmaya çalıştıkları toplumlarla kurdukları bağlar ve bu süreçlerde
ortaya çıkan durumlardır. Göç süreci kadar bu ilişkilerin, eklemlenmelerin ve etkileşimlerin de önemli ve ilginç olduğunu söylemek mümkündür. Göçmen ve mültecilerin, üzerinde çok durulan ‘yasal statülerinin’ de içinde yer aldığı bu etkileşim ve
somut gündelik toplumsal hayat (Baban, vd., 2017a; Baban vd., 2017b), aynı zamanda
yeni inşa edilmeye çalışılan geleceğin ve şimdinin, önceden veya sonrasında sahip
olunan bütün sermayelerin, imkânların, becerilerin, yeni gelenlere hâlihazırdaki
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toplumca sağlanan ya da sunulan imkânların açık veya zımni görünümleri ve yansımaları olarak da tezahür eder. Diğer bir ifadeyle, göçmen ve mültecilerin yeni
dâhil olmaya başladıkları toplumdaki varlıkları, hayat mücadeleleri ve başarıları ya
da tutunamama hikâyeleri (ki, bunların çoğunluğu oluşturduğunu söyleyebiliriz)
türlü neden ve süreçlerden sonra kendilerini içinde buldukları bu toplumların ve
koşulların onlara sunabildiği imkânların, ölçeğin, kapasitenin, çeşitliliğin ve en
önemlisi insani koşulların da başarısına dönüşür. İçerme, katılım sağlayıcı mekanizmaları güçlendirme, iş birliği ve etkileşime teşvik etme ve farklı toplumsal katmanlar arasındaki ilişkileri cesaretlendirme ve olumlama sadece ve göçmenlere yeni
imkânlar sunmakla kalmaz, yeni dâhil olunan toplumların da zorlu ve karmaşık süreçler içeren bu yeni karşılaşmaların üstesinden gelebilmesini de sağlar. Çünkü toplumsal hayatın ve bütün beşerî ilişkilerin öngörülen, planlanan yönleri kadar hatta
ondan daha çok beklenmeyen, hesaba katılmayan ve her daim tahmin edilemeyen
yeni aktör ve durumlarla ilerlediği bilinmektedir.

Temel İki Yol ve Kesişmeler
Pek çok kez beklenmedik, ani ve öngörülmeyen toplumsal olaylar, çok acil olarak topluma ve onun adına politika belirleyenlerin karşısına çok net şekilde iki yol
ya da seçenek çıkarır. Bu yolların ya da uzun soluklu yöntemin (bütün olası sorun
ve engellere rağmen) çok genel ve geniş manada ilki, söz konusu toplumlar için karşılaşılan göçmen ve mülteci olgusuna daha yapıcı, tartışmaya ve diyaloga açık, sorunları kabul edip katılımcılık ve içermeyi temel alan yoldur. Burada tercih edilen,
toplumların, devletlerin veya yerel yönetimlerin ani bir şekilde karşılarında buldukları devasa ve aciliyet arz eden insani sorunların çözümüne dair gösterdikleri iyi
niyet ve gerçekçiliktir. İlerleyen sayfalarda da tekrar edileceği üzere, göçmen ve
mülteci krizlerinde de anahtar kelime gerçekçiliktir. Çünkü yüz yüze kalınan duruma
dair insani, her kesim ve katmanın minimum bedel ödeyerek üstesinden gelebileceği ve uygulanabilir politikalar ancak sorunların ve olayların gerçekçi değerlendirmesiyle mümkün olabilir. Zira gerçekçi olmayan her yaklaşım uygulanamayacak,
acılı, sorunları çözmek yerine yığan ve çoğaltan politikalar alanına yardım edecek
çarpık ve yanlış bir perspektif sunar. Bu yol ve politikaların süreçteki bütün sorunlarla yüzleşmeyi, açıklığı, diyaloğu, karşılıklı anlayışı ve içermeyi esas alması uzun
vadedeki en güçlü yanları olduğu rahatlıkla söylenebilir. Tercih edilen bu ilk yola
dair söylenmesi gereken hususlardan birisi de toplumun, kentin, devletin karşılaştığı sorunu tanımlamasındaki isabet, esneklik ve gerçekçiliktir (Baban vd., 2017b;
Kymlicka, 2003; Rygiel vd ., 2016; Starkey, 2011; Topçuoğlu, 2017).
Göç ve mülteciliğin zor ve yakıcı koşulları kadar, sürecin ve olgunun kavramsallaştırmasında bir standart tanımın olmaması (Dummett, 2001; Hyndman, 2000),
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özellikle mültecilerin insan olmaktan kaynaklı hukuki özneler olarak ele alınmalarında sıkıntılar oluştuğu hemen herkesin üzerinde hemfikir olduğu bir husustur.
Göçmen, sığınmacı, mülteci, kardeş, misafir gibi pek çok anlamı olabilen kavram genelde benzer süreç ve olgulara göndermede bulunur fakat politik, ideolojik ve hukuki gösterilenleri farklılaşmaktadır (Baban vd., 2017a). Bu farklılaşmaların gündelik
pratik hayat ilişkilerine yansımaları olumsuz olduğunda açık toplumlar ve hümanist perspektifleri daha ağır basan siyasal erkler bunları müzakere edebilmekte ya
da en azından bu tür yapılarda tartışma ve ortak bir yol bulmak daha mümkün olmaktadır.
Uygulanan bu ilk yolun zıddı, tahmin edileceği üzere, her bakımdan sert, reddiyeci, tartışmaya ve müzakereye çoğunlukla yasal kılıflar ardına gizlenmiş nedenlerden ötürü kapalı, göçmen ve mültecileri geçici bir asayiş ya da sınır meselesi olarak ele alan yoldur. İkinci yolun en önemli özelliği, göç ve mülteciliğin toplumsal,
tarihi ve kültürel işleyişini kabul etmeyerek, sert, empatiden uzak ve her türlü kolaylaştırıcı etkileşimi kategorik olarak reddetmesidir (Dummett, 2001). Ulus-devlet
hukuku ve yasa, bu türden devletlerin ya da politikaların temel karşı çıkış argümanı
olmakla beraber, altta asıl işleyen ve belirleyici olan motiflerin güvensizlik, latent
ırkçılık, yabancı, göçmen ve mülteci düşmanlığı olduğu görülebilir. Zira göçmen ve
mülteci meselesinde ulus devlet sınırlarının, hukukun, yasanın ve vatandaş olmanın
kutsallık derecesinde öne çıkarılması, bu olgu ve kavramların, aslında, insanların
yapıp ettikleri değil, ebedi ve ezeli kurallar ve hakikatler olduğu kabulüne dayanır.
Göçmen ve mültecilere karşı izlenen bu olumsuz yolun, aynı zamanda mevcut toplumsal sistemdeki derin adalet, gelir, sınıf ve bölge farklılıklarının üzerini örten milliyetçi/ırkçı, cinsiyetçi, zenofobik ve insanlar arası her türlü mesafeyi gerilim ve kuşkuyla yeniden tahkim eden söylemlerle örtüşmesi bir tesadüf değil, bunların birbirini tamamlayan ve birbirine eklemlenen durumlar olmasının sonucudur.
Fakat toplumsal ve siyasi hayatın koşulları, bazen sözü edilen bu iki tür yolun
ya da politikanın kesişebileceğini, örtüşebileceğini hatta dönüşebileceğini de göstermektedir. Bunun temel nedeni, yaşanılan olguların şiddeti, büyüklüğü ve etkisidir.
Dolayısıyla en başta içerici ve reddiyeci denilebilecek iki yol zamanın ilerlemesiyle
melezleşerek ve sentezlenerek farklı görünümlere sahip olmaktadır (Baban vd.,
2017b). Bu dönüşüm ve değişkenliğe Türkiye’nin yanı sıra Yunanistan, Almanya,
İngiltere, Fransa, Macaristan, İsveç, Danimarka hatta Kanada ve Amerika Birleşik
Devletleri gibi ülkelerin son on yıllık süreçte söyledikleri, yaptıkları ve izledikleri
uygulamalar gösterilebilir. Burada anahtar meseleler ve kavramlar, olayların seyri,
ağırlığı ve ulusal ya da uluslararası kamuoyundan gelen tepkilerin mevcut demokratik toplumların gündelik hayat akışı üzerinde bıraktığı izin etkisidir. 1
Buna, 2015 sonbaharında Ege Denizi’nde “Alan Bebek”le özdeşleşen sahile vuran çocuk bedenlerinin ve
öncesinde IŞİD vahşet görüntülerinin dünya kamuoyunda yarattığı şoklarla pek çok ülkenin o güne
1
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Herkesi Dönüştüren Olgu: Mültecilik
Suriyeli mülteciler meselesinin, Türkiye dâhil, bütün dünya için, söz konusu
iki yolun ve politikaların test edildiği, uygulandığı ve dönüştüğü bir tür katalizör
görevi gördüğü iddia edilebilir (Baban vd., 2017a; Chatty, 2016). 2011’den 2020’ye
kadar Türkiye’nin Suriyeliler politikası da değişen ve değişmeyen unsurlarıyla, en
az göçmen ve mültecilerin hayatları kadar çeşitlenip budaklanmıştır. Zira diğer ülkelerin göç ve mülteci politikalarını bir yana bıraktığımızda, sadece Türkiye’nin
2011’in ortalarından 2020’ye değin aynı minval üzere giden ilkesel bir politika yerine, vakanın boyut ve kapsamına, iç siyasi gelişmelere, dönemlere ve duruma göre
değişen bir Suriyeli ve mülteci politikasının varlığıyla karşılaşırız.
2011’de Türkiye’de de tüm dünyada da hâlâ Ortadoğu’daki genel değişme temayülünün yani Mısır ve Tunus benzeri değişmelerin Suriye’yi de aynı şekilde etkileyeceği öngörülüyordu (Bozarslan, 2012; Prashad, 2012). Akabinde, Suriye’de
aynı yılın mart ayında başlayan protestoların iç savaşa yol açan şiddet sürecine evrilmesinden sonra Türkiye’ye doğru yola çıkan ilki birkaç binle ifade edilen sığınmacı kafilelerinin ‘geçici’ olduğu hesaplanmış ve ona uygun bir dil ve karşılama politikası yürütülmüştü. İlk bir iki yıl, gelen Suriyelilerin savaş ve şiddet biter bitmez
ki, bu Esat rejiminin yıkılıp yerine farklı bir yönetimin gelmesi anlamına geliyordu,
ülkelerine geri dönecekleri düşünülmüş ve bunu açık ya da dolaylı olarak ima eden
bir politik söylem tutturulmuştur.2 Bu dönem söylemin temelinde kardeşlik, Suriye’yle ortak tarih ve geçmiş, komşuluk, Osmanlılık gibi vurguların öne çıktığını görmekteyiz.3 Türkiye’de politika oluşturucular, özellikle Suriye’de olaylar baş gösterdiğinde, sığınmacıları savaş sonrasında Türkiye’nin tezlerine yaklaştıracak ve politikalarına taraftar olabilecek potansiyel bir kitle olarak görmüş ve buna yönelik bir
dil ve söylem geliştirmiştir. Fakat mülteciliğin ve göçmenliğin geri döndürülmesi
kadar izledikleri Suriyeli ve genel anlamda mülteci politikalarında değişikliğe gitmeleri iki örnek olarak
verilebilir.
Bununla ilgili dönemin bakan ve yöneticileri tarafından ulusal ve uluslararası medyaya yapılan açıklamalara bakılabilir. Dönemin muktedir siyasetçilerinin değişken Suriyeli sığınmacılara dair politikaları ve
söylemleri farklılık gösterirken, ana akım merkez ya da milliyetçi siyasetçilerin Suriyelilere mesafeli yaklaşımları dikkat çekmektedir. Burada birbirinden ayırt etmek çok kolay olmasa da Türkiye’nin Suriye ya
da Ortadoğu politikasıyla Suriyelilere yönelik politikalarının bazen ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizmek gerekiyor.
2

Kuşkusuz, bunu tek başına değerlendirmek hatalarla malul olacaktır ama 2011’in öncesinde ve sonrasındaki birkaç yılda, dönemin en kudretli teorisyeni olarak ortaya çıkan Ahmet Davutoğlu’nun dünyayı,
Ortadoğu’yu ve Türkiye’yi bir tür yeniden okumaya ve yorumlamaya çalıştığı ve 2000’lerin başında yayımlanan kitabı Stratejik Derinlik adlı çalışmasına bakılabilir. Davutoğlu’nun AKP ve Erdoğan ekibiyle
yollarının ayrılmaya başladığı 2016’ya kadar onlarca baskı yapan ve İslamcı, Osmanlıcı okumayı merkeze
alan düşüncelerinin Arap isyanlarına ve sonuçlarına yaklaşımı belirlediğini söylemek mümkündür. Bu
konuda bkz. Ahmet Davutoğlu, Stratejik Derinlik – Türkiye’nin Uluslararası Konumu, Küre Yayınları: İstanbul, 2014, 100. Baskı. Bu hususta söz konusu kitaba ve ideolojiye eleştirel bir yaklaşım için bkz. Ümit
Kıvanç, Pan-İslamcının Macera Kılavuzu – Davutoğlu Ne Diyor, Bir Şey Diyor mu?, Birikim Yayınları: İstanbul, 2015.
3
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zor ve ileriye doğru işleyen çarkı (Abadan-Unat, 2015; Massey, 1988), her türden
toplum mühendisliğinin yanılgılarını da kısa süre içinde ortaya çıkardı. 2016 yılından itibaren, Türkiye’ye sığınmış olan milyonlarca insanın varlığı, yaşadıkları koşullar, her kentte ve bölgedeki dağılımları belirginleştikçe, Suriyelilerin ülkelerine
dönüşlerinin öngörüldüğü gibi olmayacağı, kalıcı oldukları görülmeye ve dillendirilmeye başlandı.4 Bu gerçeğin, geç de olsa, yaşanarak idrak edilmesinden sonra, Suriyelilerin Türkiye’de yaşadıkları yerlerdeki toplumla etkileşimleri, hukuki statüleri
ve hak temelli mücadeleleri daha çok ön plana çıkmaya başladı. Fakat her ne şekilde
olursa olsun, gündelik hayatın akıp giden yakıcı koşulları kendini dayattıkça, Suriyelilerin ve onların yaşadıkları kentlerin de farklılaşmaya başladıklarını görüyoruz.

Hayatın Her Nüvesinde Birlikte
Resmi kayıtlara göre Türkiye’de Suriyelilerin yaşamadığı hiçbir il bulunmamaktadır. Bu da her kentin ve bölgenin kendi özelliklerine göre Suriye kökenli bir
nüfusa sahip olduğu ve bu nüfusun da yine farklı kentlerde ve bölgelerde hayatlarını sürdürdüğü anlamına geliyor. Örneğin, 2020 itibariyle, tarımsal üretim ve inşaat
sektörlerindeki en önemli kalem olan ucuz emek girdisinin, çoğunlukla Suriye kökenli mülteci ve göçmenlerden oluştuğu görülmektedir (Bank, 2019; Dedeoğlu,
2016; Ertürk, 2016; İçduygu & Diker, 2017; Thorner, 1986). Fakat kayıt dışılık ve enformel sektörlerin ekonomideki ağırlığı ve büyüklüğü, pek çok olgu gibi, Suriyeli ve
diğer mülteci emek süreçlerini fazla görünür olmaktan uzak tutabiliyor. Bu anlamda, tarımsal üretimin en önemli iktisadi faaliyet olduğu, Amik, Çukurova, Antalya, Ege, Marmara, Konya ve Karadeniz gibi yerlerde mevsimlik ya da sürekli tarım işçisi ihtiyacının, Suriyelilerin ağırlıkta olduğu, mülteci ve göçmenlerce

Suriyelilerin Türkiye’deki varlıklarının kalıcı olduğunun uygulanan politikalara yansıması anlamında
tescili, 2017’de özellikle çocukların ve gençlerin eğitimine dair alınan kararlardır. Zira 2017 yılına kadar
yaklaşık altı yıl, Suriyelilerin geri dönecekleri öngörüsünden hareketle, okul ve eğitim müfredatı hep geçici şekilde ele alınmıştı. Bunun için Geçici Eğitim Merkezleri (GEM) veya devlet okullarında farklı saatler
yüz binlerce Suriyeli çocuğun eğitimine tahsis edilmişti. Fakat hükümet 2017 itibariyle bu uygulamaya
son verdi ve Suriyeli çocukların, sayı ve oranları farklı yönergelerle belirlenen, örgün ve karma eğitime
katılmalarının önündeki engelleri kaldırdı. Fakat aradan geçen altı yıl, Suriyeli genç kuşaklar arasında,
savaş travmasının yanında farklı ve geçici bir müfredatta eğitim alması seçeneğinin daha az içerici ve
işlevsel olmasından dolayı, kayıp bir kuşağın oluşmasına istemeyerek de olsa neden oldu. Mülteci ailesinin geçimini sağlamak gibi ağır bir yükün altına giren çocukların önemli bir bölümü okul sisteminin dışında kaldı. GEM’lerde ya da ayrıştırılmış saatlerde farklı bir müfredatla eğitime katılanların da önemli
bir bölümü, yaşadıkları toplumla, kentle, ülkeyle, hayatla etkileşme ve bütünleşmenin en önemli eşiklerinden birisi olan okul ve eğitim seçeneğini büyük oranda kaçırmalarına neden oldu. Bilindiği üzere,
çocukların eğitim ve okul sistemine dahil edilmesi, sadece çocukları etkileyen bir olgu değildir; çocukların eğitim sistemine dahli aynı zamanda ailelerin, ebeveynlerin, mültecilerin ve önceden bir kentte ya da
toplumda yaşayanların en kısa yoldan etkileşimlerinin önünü açar. Bu etkileşimin, göçmen veya mültecilerin söz konusu toplumda uyum, bütünleşme ve hukuki özneleşme süreçlerine olumlu katkı yapacağı
aşikardır.
4
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karşılandığı ortaya çıkmaktadır. Diğer taraftan Türkiye’deki tekstil, plastik, ayakkabı, inşaat gibi önemli sektörlerde de niteliğine göre Suriyeli emek ve sermaye girdisinin açık katkısı olduğu bilinmektedir. Fakat burada da temel mesele, az önce de
değinildiği gibi, kayıt dışılıktan dolayı hiçbir zaman gerçek rakamların bilinememesidir.
Şunun altını tekrar çizmekte yarar olacaktır: 2011’den 2020’nin ortalarına kadar
geçen yaklaşık dokuz yıllık sürede, statüleri, nüfusları, Suriye’yle olan irtibatları, iç
ve dış siyasetin önemli konu başlıklarındaki merkezi konumları nedeniyle Suriyeliler, Türkiye’deki güncel sosyo-kültürel süreçleri anlamada temel hareket noktalarından birini oluşturmaktadır. Benzer şekilde Suriyelilerin, Türkiye’nin gündelik
toplumsal hayatındaki konumları, etkileri ve toplumsal aktör olarak varlıkları her
daim önyargılardan uzak değerlendirme ve yaklaşımları da gerektirmektedir. Dolayısıyla genel anlamda göçmen ve mültecilerin, özel manada da konumuz ve öğrenme gayemiz nedeniyle, Türkiye’nin her köşesine dağılmış Suriyelilerin, gündelik
toplumsal hayattaki mücadelelerinin, çabalarının, karşılaştıkları sorunlarla baş etme
stratejilerinin, sahip oldukları imkân ve kapasiteleri kullanabilmelerinin ve diğer
bütün toplumsal, ekonomik, kültürel ve politik enstrümanlarının dâhil olduğu bir
başarı olgusundan söz ediyoruz. Burada başarıdan kasıt, uyum sağlama, bütünleşme, hayatta kalma, asimilasyon gibi çetrefilli pek çok olgunun kesiştiği ve buna
rağmen kavramsal karşılığının net olmadığı, içinde yaşanılan ve yeni dâhil olunan
topluma eklemlenme, ilişkilenme süreçleridir. Çünkü göçmen veya mülteciler için
(de) göreceli anlamlar içeren başarının karşılıkları ancak bu süreç ve kıvrımlarda takip edilebilir.

Mülteci ve “Başarı”
Söz konusu göçmen ve mülteciler olduğunda, başarı ya da başarılı olmak nasıl
ele alınmalı? Ya da mültecilerin başarılarını, toplumun diğer kesimlerinin başarısından ayırmak ne kadar doğrudur ve dahası bu ne kadar mümkündür? Daha temel
bir biçimde ifade etmeye çalışırsak, bir göçmen, bir mülteci ya da yaşadığı yeri değiştiren, göç eden biri için “başarı” nedir? Ne zaman ve neye göre göçmen ve mültecileri “başarılı” kabul etmek gerekir? Net ifadeyle, bir kentin ya da toplumun önceki sakinleriyle birlikte mülteci ve göçmenleri de içeren ortak bir “başarı” söz konusu olabilir mi? Ölçütleri, göstergeleri veya yansımaları neler olabilir? Sorularımızı
biraz daha somutlaştırır ve genel çerçeveden Gaziantep’in özel durumuna indirgersek; ilde yaşayan ve 2020’nin ortaları itibariyle sayıları yaklaşık dört yüz elli bini
bulan Suriyeliler için neleri, hangi göstergeleri, nasıl “başarı” olarak kabul etmemiz
gerekir? Bir ülkedeki genel/ulusal siyaset çerçevesinde ve çeperinde mülteci ve göçmenler için mikro başarı alanları mevcut olabilir mi? Ya da Gaziantep örneğinde
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olduğu gibi, tek başına bir kent, politika oluşturucu aktörlerin dahli ve müdahalesiyle, göçmen ve mültecilerin kentteki toplumsal hayata uyumunda ve başarılarında
neleri nereye kadar değiştirebilir?
Bu sorulara kuşkusuz yenileri eklenebilir ve sorulması gereken hususlar çoğaltılabilir. Ama burada ilk önce cevap mahiyetinde üzerinde durulması gereken husus, mülteci, göçmen ve göç edenin başarılarının farklı anlamlara sahip olmasıdır.
Çünkü herkes için ortak, aynı anlamlara sahip, standart hatta bütün toplumlar ve
kentler için genel geçer bir başarı anlamı söz konusu değildir. Burada, başarı tedrici
ve göreceli olarak ilerleyen bir sonuçtur. Yani mülteci ve göçmenlerin göreli koşullarına göre tanımı ve içeriği değişiklik arz eder. Durağan ve genel bir başarıdan söz
edilemeyeceği çok açık bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Çünkü savaş ve şiddetten
kaçmaya çalışan birisi için, kendisini ve ailesini ölüm çemberinin dışına atmak ve
hayatlarını kurtarabilmek ilk elden bir başarı iken, yine aynı ailenin ya da kişinin bir
sonraki başarısı, bulundukları toplumsal koşullara göre yeniden şekil değiştirir. Örneğin aynı aile için güvenlik boyutu hallolduktan sonra başarı, bu kez, çocuklarının
okula gitmesi, ailenin yetişkin bireylerinin iş bulması ya da hukuki özne olarak kabul edilmiş olmak olabilir. Ama başarı için kesin ve ortak olan yön varsa o da göreli
mevcut konumdan bir üst duruma geçme ya da sahip olunan statü ve imkânları
kaybetmemek veya korumaktır.
Bütün bunlar bizleri ister istemez mültecilik ve göçmenlik olgularının bazı durumlarını ve kavramlarını yeniden tartışmaya götürmektedir. Bunların en başında,
başarı derken tam olarak ne kast edildiğinin sınırlarını çizmek elzemdir. Türk Dil
Kurumu, başarıyı, çok muğlak bir biçimde, ‘başarma işi, muvaffakiyet’ olarak tanımlıyor (TDK, 2011: 270). Fakat başarı kelimesinin İngilizce (success) açıklaması, ‘istenen
ya da hedeflenen bir işin tamamlanmış olması’ şeklinde verilmektedir (DSD, 1953:
772). Bu tanımı takip ettiğimizde, amaç ve hedeflerin göreceli olduğu netlik kazanmaktadır. Dolayısıyla, konumuz icabı üzerinde tartışımız Suriyeli sığınmacılar ya
da mülteciler meselesinde başarı, durum, ortam, birey, sınıf, kültür, zaman ve döneme göre değişkenlik gösteren bir sonuçtur. Öyle ki, 2011’de Türkiye’ye gelip Gaziantep’e yerleşmiş bir Suriyeli birey için başarının anlamı ve göstergeleri, kendisiyle aynı sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel sınıfa ait ama 2017’de Gaziantep’e gelmiş birine göre farklılık arz edecektir. Burada anahtar durum, içinde bulunulan koşullar, beklentiler, gerçekleştirilmiş ya da gerçekleştiril (e)memiş hedefler, imkânlar
ve nitelikler gibi oldukça çeşitli ve farklı değişkenin devreye girmesidir. Suriyelilerin Gaziantep’te başarılı sonuçlar elde etmelerinin çok yönlü, çok katmanlı ve son
derece girift pek çok etkenin birlikte ya da ardışık işleyişiyle mümkün olduğu görülmektedir. Gaziantep’in ya da daha genel manada Türkiye’nin sunduğu barınma
ve güvenlik imkânlarının ötesinde ekonomik, kültürel ve sosyal sermayelerin beraber işlediği, çalıştığı ve sonunda başarının elde edildiği bir süreç söz konusu
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olmaktadır. Özellikle ve defaten vurgulamak gerekir ki, Suriyeliler için (de) başarının tekabül ettiği görünümler, sonuçlar ve durumlar, bekleneceği üzere, farklılık arz
etmektedir.

Etkileşim Sürecinde
Gaziantep’teki Suriyelilerin başarılarının nedenleri üzerinde dururken, olgunun netleştirilmesi ve daha iyi anlaşılması adına, kentin yeni gelenlere sunduğu
imkânların ve mevcut durumun fotoğrafının çekilmesi de gerekiyor. Birazdan değineceğimiz Gaziantep’in Suriyelilere sağladıkları ve Suriyelilerin kentle, sağlanan
imkânlarla ya da uygulanan politikalarla etkileşimin sonucu olan başarı göstergeleri, aslında, geniş anlamda toplumsal değişme ve dönüşme süreçleriyle birlikte değerlendirilmelidir. Dolayısıyla bir kente ya da topluma yeni dâhil olan göçmen ve
mültecileri mevcut toplumsal ilişkiler sistemi ve yapıyla olan etkileşimleri üzerinden ele almak diğer bir ifadeyle toplumsal hayatı mümkün kılan temel göstergeler
üzerinden okumak, daha sağlıklı bir yaklaşım olacaktır.
Doğrusunu söylemek gerekirse, göçmen ve/veya mültecilerin henüz dâhil olmaya çalıştıkları, katıldıkları toplumsal yapıyla, daha önce o yapıda mevcut olanların sınıfsal, (piyasanın arz ve taleplerinin şekillendirdiği) iktisadi, kültürel, coğrafi
yakınlık özellikleri gibi pek çok etkenin rol oynadığı son derece girift etkileşimleri
de söz konusudur. Ama her ne halükârda olursa olsun bu durum, toplumun merkezinde ya da çeperinde ‘bulunma’ farkına bakılmaksızın, göçmen ve mültecilerin
de (burada konumuz gereği Suriyelilerin de) toplumsal yapı ve sistemle etkileşim
süreçlerinde ele alınıp yorumlanmasını gerektiriyor. Örneğin, vatandaşlık, çalışma
izninin olup olmaması, eğitim hakkı gibi yasal/hukuki ve son derece belirleyici niteliklerin varlığı ya da yokluğu toplumsal etkileşim, uyum, içerme, dışlama ya da
kabul edilmeyi belli derecelere kadar etkiler ama hiçbir biçimde toplumsal ilişkileri
ortadan kaldırmaz (Kymlicka, 2003; Starkey, 2011; Topçuoğlu, 2017). Ve bizim de
takip edeceğimiz izlek, tam da toplumsal ilişkiler sistemine, az ya da çok dâhil olurken, Suriyeli mültecilerin ortaya koydukları ve bizim burada “başarı” olarak kavramsallaştırdığımız sonuçların nasıl ve hangi özelliklerin yardımıyla ortaya çıktığını
betimlemektedir. Daha net bir biçimde altını çizmek gerekirse, önceden mevcut toplumsal yapıda yaşayan ve ilişkiler sistemine dâhil olmuş olanlar da mülteci ve göçmenler de bir biçimde aynı toplumsal ilişkiler dünyasında bulunduklarından, zamanı, mekânı, niteliği ve sonuçları göreceli etkileşimlerde bulunmak durumundadırlar. Zira toplumsal hayat, her ne kadar göçmen ve mültecilere çeperde bulunma
zorunluluğunu dayatıyor olsa da toplumsal ilişkiler sistemi ve toplumsal yapı, son
tahlilde kaçınılmaz olarak, bir biçimde bütün aktörleri, nüfusu ya da bireyleri içine
alan ve ondan asla kurtulamadığımız bir realitedir (Durkheim, 2006; Parsons, 1970,
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1991). Dolayısıyla Gaziantep’teki Suriyeliler meselesindeki başarılı olma, tutunma,
bir biçimde Gaziantep ya da genel anlamda toplumla iletişim ve etkileşim kurmayı
da zorunlu kılar. Bu etkileşim ve ilişki kurma süreci, bizatihi değişim ve dönüşümün
kendisi ve aynı zamanda nedenidir. Suriyelilerin dâhil oldukları (zaten) değişen ve
dönüşen mevcut toplumsal ilişkiler sistemine nüfusları, nitelikleri ve bütün etkileriyle katıldıkları zor ve sancılı bir süreçte değişebilmeleri, değişen pratik hayat koşullarına adapte olma becerileri başlı başına bir başarıdır. Suriyelilerin ya da genel
anlamda göçmen ve mültecilerin kendilerinin ve ailelerinin yaşamlarını sürdürme,
kente/topluma uyum sağlama ve en nihayetinde hayatlarını kolaylaştırma ve sürdürmeleri başarı olarak ele alınmalıdır. Çünkü önce fiziki ve demografik olarak
dâhil olunan toplumsal ilişkiler sisteminde (Gaziantep) göçmen ve mülteciler önceden sahip oldukları pek çok donanım ve o donanımın işleyebileceği, çalışabileceği
toplumsal yapıyı kaybederler. Bunun için güçlü ve dönüştürücü bir demografik etken olan nicel ve nitel toplumsal ilişkiler sürecindeki hedefe ulaşma, yeni hedefler
belirleme ve en nihayetinde Gaziantep’teki Suriyelilerin “başarılı” olmasını konuşuyoruz.

Etkileşimlerin Zemini
Bilindiği gibi, Gaziantep’teki Suriyelilerin sahip oldukları ‘geçici koruma’ statüsü 22 Ekim 2014’te yayınlanan yönetmeliğe dayanır (Taner, 2014). Bu yönetmelikle, 2014’te henüz nüfusları şu anki sayıya ulaşmamış ama Suriye’deki savaşın
seyri dolayısıyla hızla artacağı çok net olan sığınmacılara yönelik uygulanacak politikaları tek elde toplama ve sonuç olarak gelen insanların gündelik hayatlarını, bir
biçimde sürdürebilmelerini kolaylaştırma amaçlanıyordu. Nitekim ilerleyen yıllarda nüfusları iki buçuk, üç milyon bandında gezinen Suriyelilerin toplumsal hayatlarını belirleyen temel dayanaklardan birisi hep söz konusu yönetmelik olagelmiştir (Taner, 2014; Dizman, 2012). Ve burada ele aldığımız ‘başarı’ kavramının, nihayetinde, söz konusu nüfusun, farklı sınıf, kültür, eğitim özellikleri ve gelecek hedeflerine rağmen, bu yönetmelik düzleminde eşitlenen bir hukuki konumları ve tanımlarının olduğu akılda tutulmalıdır. Bu süreklileşmiş yahut kalıcılaştırılmış kurumsal belirsizlik haliyle birlikte, her Suriyelinin kendi niteliği ve özelliğine göre
farklılık arz eden başarı durumlarının olacağı muhakkaktır. Örneğin, Suriye’deki
sosyal statüsü, mesleki konumu, geliri ve tecrübeleri farklılaşan insanların, Türkiye’de veya Gaziantep’te de farklılık arz eden başarı hikâyeleri anlaşılabilir bir durumdur. Çünkü yaşanılan travmatik süreç, sadece insanların bireysel, psikolojik
dünyalarını değil, bütün toplumsal, ekonomik ve kültürel dünyalarını da içermekte
ve kapsamaktadır. Dolayısıyla Gaziantep’teki Suriyelilerin başarılarını ele alırken,
zorunlu göç ve mülteciliğin ağır ve travmatik koşullarını dikkate almayıp,
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Gaziantep’e ya da Türkiye’ye gelmeden önce sahip olunan mesleki, ekonomik ve
sınıfsal statülerin aynısını Gaziantep’te beklemek gerçekçi bir yaklaşım olmayacaktır. Çünkü özellikle zorunlu göç ve mültecilik durumlarının insanların sosyal ve ekonomik statüleri, aile ilişkileri ve sınıfsal konumları üzerindeki çoğunlukla olumsuz
yöndeki dönüştürücü etkisi göz ardı edilemez (Kesteloot & Meert, 2000; Martiniello,
2000). Gaziantep’e gelen Suriyelilerin de önceki toplumsal ilişkiler sistemindeki sosyal statülerini büyük oranda kaybettiklerini (sınıf kaybı ya da sınıftan düşme) söylemek mümkündür. Fakat üzerinde durmaya çalıştığımız başarı, yasal, hukuki boşluğa, sınıfsal ve ekonomik konumların kaybına rağmen ve Suriyelilerin sahip olduğu nitelikler kadar, Gaziantep’in (genel olarak Türkiye’nin) sunduğu, tanıdığı
imkânlar ve açtığı alanlarla ama en çok da Suriyelilerin kendi çabalarıyla ortaya çıkan sonuçlardır. Bütün bu süreçler nüfustan mesleki ilişkiler ve yasal mevzuata kadar oldukça karmaşık bir “farklılaşma” sisteminin varlığına göndermede bulunur.

Gaziantep’teki Suriyeliler: Genel Bir Örüntü
Burada yeri gelmişken Suriyelilere yönelik tartışma ve araştırmalarda çoğunlukla göz ardı edilen sosyal, kültürel ve sınıfsal farklılıkları dile getirmek ve gerçekleştirdikleri ya da elde ettikleri başarılara değinmek, birazdan yapacağımız kuramsal tartışmaları daha anlaşılır bir zemine oturtacaktır. 2011’den 2020 yılının ortalarına kadar geçen yaklaşık dokuz yılın Suriyelilere dair bize gösterdiği yalın gerçeklik, gelen insanların ‘Suriyeli’ tanımlaması dışında çok az ortak noktalarının olduğudur (Gültekin vd., 2018; İncetahtacı-Günal, 2020). Yani sözü edilen milyonlarca
insan, yekpare bir blok değildir ve kendi içinde (tıpkı Türkiye’ye dair konuşurken
yapmaya çalıştığımız gibi) oldukça farklı sosyo-kültürel, sosyo ekonomik, sınıfsal,
etnik, dinsel, dilsel ve ideolojik çeşitliliği barındırmaktadır. Dolayısıyla en temelde,
Türkiye’de 2011’den beri bulunan ve sayıları ülke genelinde 2 milyon 500 bin, Gaziantep il genelinde de 448 bine ulaşan5 Suriyelileri, anlamayı ve izlemeyi kolaylaştırmak adına, üç kategori ya da sınıfsal perspektifle ele almak mümkündür. Zira bu
çok genel sınıfsal betimleme yahut kategorileştirme, aynı zamanda Gaziantep’teki
başarı meselesini izlemede de akılda tutulmalıdır.

Yoksullar ya da Düşük Gelirli Sosyo-Ekonomik Kesimler
Birinci kategori ya da grup, alt sosyo-ekonomik kesime veya sınıflara mensup
olan Suriyeliler. Bu kesimler, tahmin edileceği üzere, büyük oranda Suriye’de yaşarken de yani savaş öncesinde de yoksul, küçük meta üreticisi veya topraksız köylüler,

5

https: //www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638 Erişim ve Güncelleme Tarihi: 15.07.2020
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ucuz işgücünü oluşturan kesimlerden oluşmaktadır. Savaş ve mülteci olma, kuşkusuz bu kesimlerin hayatlarını da radikal ve dramatik bir şekilde değiştirdi. Bu kesimler Gaziantep’te ve Türkiye’de benzer emek süreçlerinin ucuz işgücü aktörleri
olarak, yine Gaziantep’teki yoksul kesimlerin yaşadıkları mahallelerde ikamet ederek yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Bu kesimlerin başarıları, öncelikle, kurtarabildikleri kadar aile bireylerini ve sahip oldukları çok şeyi beraberlerinde getirebilmek oldu. Zaten Gaziantep gibi, Türkiye’nin diğer tarım ve sanayi ağırlıklı üretim
yapan kent ve bölgelerindeki enformel ucuz emek arzının temel aktörleri olarak,
kendilerinden önce bu alanlarda bulunanlarla rekabet halinde ‘başarı’ peşinde koşuyorlar. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin genellikle alt sosyo-ekonomik kesimlere yönelik çok farklı meslek öğrenme eğitimlerine katılan yaklaşık 37 bin Suriyelinin yıllar içindeki dağılımı, Gaziantep’teki alt gelirli kesimler kadar kente yeni gelmiş kadın ve erkek Suriyelilerin de itibar ettiğini gösteriyor. Yeterliliği ayrıca tartışılsa da GASMEK kurslarına katılan binlerce Suriyelinin kentle bütünleşme ve başarılı olma, tutunma eğilimlerini açıkça ortaya koymaktadır.6 Bu sınıflara dair eğer, illa
bir çizgisel ya da şematik açıklama gerekirse, bu kesimlerin sosyal ve ekonomik konumlarındaki dalgalanmalarla birlikte yatay bir seyri koruduğu öne sürülebilir.
Çünkü yapılan araştırmalar ve sahadan elde edilen veriler, sınıf ve statü kaybı yaşayan aktörlerin varlığına rağmen bu kesimlerin temel oyuncuları pek değişmemiş
gibi görünüyor. Zira alan görüşmelerinde elde edilen verilerden, orta sınıf ve üst
sınıf Suriyeliler çıkarıldığında, bu sınıflara mensup kişilerin veya ailelerin çok daha
zor koşullarda tutunmaya çalıştıkları ve başarılı olduklarını görüyoruz. Ve diğer
önemli bir husus, sahip olunan ‘sermayenin’ Gaziantep’e bu kesimler tarafından
daha rahat transfer edilmiş olmasıdır. Suriye’de yapmış olduğu emek yoğun ya da
daha az eğitim ve beceri gerektiren işlerdeki bilgi ve birikim, Gaziantep’te benzer
alanlarda sürdürülerek başarı elde edilmektedir. Alan araştırmasında Görüşme 3, 4,
8, 11, 12, 39, 42 ve 46 sözünü ettiğimiz başarılara örnek gösterilebilir. 7

Sarsıntı ve Kayıplara Rağmen Üst Sınıflar
İkinci kategori ya da kesim, üst sınıflardır ki, buraya dahil edebileceklerimizin
sayıları tüm Türkiye’deki yaklaşık 2,5 milyon Suriyeli arasında çok fazla olmamakla
birlikte politik, kültürel ve iktisadi güçleri hasebiyle Suriye’nin temel dinamiklerini
asırlardır belirleyebilmiştir. Tarihsel olarak Suriye’nin Halep, Şam, Hama ve Humus
gibi temel ticaret akslarında mukim bu kesimlerin neredeyse tamamı kentli ticaret
burjuvazisi, bunlarla irtibat halindeki üst düzey askeri-politik elitler ve çok az da
GASMEK (Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları)’le Haziran 2020’de yapılan görüşmelerden elde edilmiştir. (y.n.)
6

7

Görüşülen kişilere ve görüşmelere dair detaylı bilgiler kitap sonunda bulunabilir. (y.n.)
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kırsal kesimdeki büyük toprak sahiplerinden oluşmaktadır. 2011’den sonra, özellikle Şam başta olmak üzere, diğer kentlerdeki ticaret burjuvazisi, mazisi çok gerilere
giden askeri elitlerle olan işbirliklerine sadık kalarak, iç savaşta taraf olmadı ve mevcut sermayelerini koruma yolları aradılar. Öyle ki, Ortadoğu üzerine ciddi analizleri
olan araştırmacılar, kentli ticaret burjuvazisinin Esat’a karşı açıktan pozisyon almamasının savaşın seyrini en baştan değiştirdiğini dile getirmişlerdir (Bozarslan, 2012;
Dam, 2000; Sever, 2004). Fakat savaş ve şiddet ortamından etkilenen bu sınıfların
önemli bir bölümü, savaş öncesinde, sahip oldukları sermayelerin zorunlu gerekliliğinden dolayı, zaten Türkiye, Irak, Lübnan, Mısır, Körfez ülkeleri, Fransa ve İngiltere gibi yerlerle ticaret ve kültürel ilişki ağlarına sahipti. Suriye’de savaş ve şiddet
kentleri vurduğunda, bu kesimler ya da sınıflar, sahip oldukları ağları kullanarak
sermayelerini, iş bağlantılarını ve ailelerini ‘tehlike çemberinin’ dışına çıkarabildiler.
Kuşkusuz, bu sınıfların da maddi ve manevi kayıpları olmuştur fakat sarsıntılara
rağmen Gaziantep gibi kentlere eklemlenmede başarılı sonuçlar elde etmişlerdir.
Haziran 2020’de Gaziantep’teki sermaye ve sanayinin temsil edildiği Ticaret Odası
ve Sanayi Odası’yla yaptığımız görüşmelerde, aradan yıllar geçtikçe sanayi ve ticaret mensubu Suriyelilerin Gaziantep ve Türkiye’deki iş ve sermaye dünyasıyla artan
ilişkiler geliştirdiğini ortaya koymaktadır (Bkz. Tablo 1 ve Tablo 2). Ticaret Odası’na
üye olanların büyük oranda orta gelir grubuna dâhil olan Suriyeliler olduğu da
akılda ayrıca tutulmalıdır. Sanayi Odası üyelerinin üretim yapan sanayici ve iş
adamları olduğu düşünüldüğünde, özellikle çok az da olsa güç ve statü kaybı yaşayan Suriyeli orta sınıf mensuplarına ve daha çok da alt gelir grubundaki Suriyelileri
istihdam sağladıkları da düşünülebilir. Zaten görüşülen 203 kişi içinde Gazianteplilerle beraber Suriyeli iş gücü ve piyasa verilerini birlikte değerlendiren, her iki toplumsal katmanla ilişkilerini sürdürmek isteyen ve bunu gözeten görüşmeciler olduğu görülüyor. Bu anlamda, alan çalışmasındaki Görüşme 98, 99, 100, 122, 144 ve
160’ı sözünü ettiğimiz kesimlere örnek olarak göstermek mümkündür.
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Tablo 1: Gaziantep Sanayi Odasına Kayıtlı Suriyeli Firmalar (Yıllara ve Sektörlere Göre Dağılımı)8

Ayakkabı Terlik ve Deri Ürünleri
Geri Dönüşüm
Gıda
Kâğıt Ürünleri
Kimya
Makine Metal
Plastik
Sağlık ve Medikal Ürünler
Tekstil
Toplam

2013
1

2014
2

2015
2

2016
2

1

1

4

1
1
1
1
4

4
8

5
8

1
1

2017
7
2
4
1
1
2

6
14

1
5
23

2018

2019
3

2020
1

2
1

1
1
1
1

1
4

1
5
11

1
4

Toplam
18
2
12
2
5
5
2
2
28
76

Tablo 2: Gaziantep Ticaret Odası'na Kayıtlı Suriyeli Firma Sayısı9
Yıl
2011'den önce
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Haziran 2020

Toplam
12
20
37
129
362
581
974
1.240
1.791
2.210
2.218

Sınıfsal Çöküşe Rağmen Başarı: Orta Sınıflar
Gaziantep veya başka bir toplumsal ilişkiler sistemine dâhil olan/olacak Suriyelilerin başarı hikâyeleri konuşulurken, en çok dikkat edilmesi ve üzerinde en çok
durulması gereken kesim, orta sınıflardır. Tam bir orta sınıf tanımı olmaması ve bu
sınıfa (genel manada “sınıf” tartışmalarında da) mensubiyetin kesin emareleri olmasa da yirminci yüzyılın sosyo-ekonomik dünyasında yaygınlık kazanıp büyümüş, eğitimli, proletarya ile kapitalist üst sınıf burjuvaziden ayrılan (Bourdieu, 1990;
Bourdieu & Passeron, 1990; Coser, 2001; Dahrendorf, 1959; Field, 2008) profesyonel
meslek sahipleri, Suriye’de önemli bir yer tutan zanaatkârlar ve ailelerinin dâhil

8

Kaynak: Gaziantep Sanayi Odası, Haziran 2020.

9

Kaynak: Gaziantep Ticaret Odası, Haziran 2020.
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olduğu bir kategori olarak ele alınabilecek bir kesimden söz ediyoruz. Bu durum ve
koşullar Suriyeliler için de baz alındığında, eğitimli, profesyonel meslek sahibi, yabancı dil bilgisi, dünyayla irtibatları ve bağlantıları olan ve çoğunlukla kentli bireyler ve aileleri kast edilmiş olmaktadır. Savaş, şiddet, göç ve mültecilik asıl yıkımını
ve etkisini orta sınıf Suriyeliler üzerinde gösterdi ve bu sürecin bittiği söylenemez.
Bu sınıflar, stabil bir Suriye’nin gündelik toplumsal hayatında profesyonel bir meslek icra etmek adına eğitim ve yetenek kazanmışken, bu koşulların ortadan kalkmasından sonra, mülteci konumuna düştüler. Mültecilik ve göçmen durumuna düştükten sonra da dâhil olmak istedikleri toplumsal sistemlerde büyük bir çoğunluğu
eğitim ve yeteneklerini gerçekleştirebilecek, mesleklerini icra edebilecek uygun alan
ve imkânlardan yoksun kaldığından bu sınıflar için tam anlamıyla bir sınıftan düşme
ya da çöküş söz konusu oldu. Tekil ve çarpıcı başarılar bir tarafa, bu sınıfa mensup
insanlar, mültecilikteki en büyük yıkımı yaşayan ve hisseden kesimlerdir. Çünkü
yeni dâhil olmaya çalıştıkları toplumların dil başta olmak üzere çalışma izinleri, hukuki düzenlemeler, yasal boşluklar ve uzun prosedürler, yetersiz emek talebi piyasası gibi pek çok sebep bu sınıfın çöküşüne ortam hazırladı. Dolayısıyla, saha görüşmelerinde, başarıyı bir şekilde hayata tutunma olarak ele aldığımızda, orta sınıf mensuplarının Gaziantep’teki göreceli iş ve çalışmaları başarı olarak değerlendirilebilir
lakin özellikle orta sınıflardaki bu türden düşüşleri de dikkate almak gerekiyor. Örneğin, eğitimli öğretmenler, hukukçular ve mühendisler gibi orta sınıf mensubu Suriyeliler, Gaziantep’te kendi sınıfsal iş ve çalışma pratikleri için ‘alan’ bulamadıklarından bir sınıfsal çöküşü deneyimlediklerini söylemek mümkündür. Fakat bu sınıfın, ileri derecede İngilizce veya Fransızca bilen ve uluslararası sivil toplum ağlarını
iyi tanıyan genç profesyoneller, özellikle bilişim ve teknoloji, oymacılık, sedefçilik,
ayakkabı tasarımcılığı, çok nadir olarak da resim ve grafik tasarım gibi daha esnek
mesleklere sahip olan bazı bireylerinin kısmen daha başarılı oldukları görülüyor.
Sözünü ettiğimiz bu sınıfsal kompozisyona ve başarıya Görüşme 1, 2, 3, 17, 27, 28,
34, 37, 40, 41,48, 59, 70, 72, 79, 88, 89 ve 91’i örnek olarak göstermek mümkündür.
Suriyelilerin sınıfsal kompozisyonları ve bu kompozisyonların mevcut başarı,
uyum, bütünleşme, çalışma ve gündelik hayata etkilerini dikkate aldığımızda, alt ve
üst sınıfların büyük çoğunluğunun sınıfsal sarsıntılarla yollarına devam ettikleri
buna karşın orta sınıfların bir tür düşüş ya da çöküş yaşadıklarını söylemek mümkün görünmektedir. Şunun da altını belirgin şekilde çizmek gerekmektedir; (özellikle) birbirine sosyo-ekonomik göstergeler açısından ‘yakın’ duran sınıflar arasında, bir alt sınıfa geçmede/düşmede geçirgenliğin daha ziyade ve mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Diğer bir ifadeyle, savaş, şiddet ve mülteciliğin neden olduğu
bir sınıfsal konum kaybı görülür. Bunun içindir ki, 2011’den önce Suriye’deyken orta
sınıfa mensup bireylerin ve ailelerin, mevcut sınıfsal koşulların kaybından ötürü,
Gaziantep’te (sadece ekonomik göstergeleri baz aldığımız takdirde) alt sınıflara
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itilmesi beklenen bir durumdur. Öte yandan, ekonomik gelir kalemleri, diğer bir ifadeyle, ekonomik sermaye, sınıfsal gündelik yaşam pratiklerinin, toplumsal ilişkiler
alanın kullanımının ve diğer sahip olunan beşerî ve kültürel sermayenin hayata geçirilmesindeki belirleyiciliğini de akılda tutmak gerekiyor (Bourdieu, 1990; Bourdieu & Passeron, 1990; Field, 2008). Zira sınıfsal statü kaybı, özellikle, ekonomik sermayeyle ilgili kalemlerde, kısa sürede telafi edilmediğinde ya da çöküş süreklilik
kazandığında sınıfsal pratiklerin de (habitus) etkileneceğini ileri sürmek mümkün
olmaktadır.
Bu noktada Gaziantep’teki Suriyelilerin başarılarını ele alırken, sosyolojide artık “klasik” olarak kabul edilen ve pek çok kuramcının altını çizdiği farklılaşma,
uyum, uzmanlaşma, dayanışma, değer genellemesi olarak kavramsallaştırdığı olgulara kısaca değinmek elzemdir. Zira Suriyeliler özelinde, bütün zorluk ve engellere
rağmen, sahip olunan bütün sermaye türlerinin, bireysel yeteneklerin, piyasanın ve
Gaziantep ya da Türkiye’de sağlanan imkânların birlikte işlediği, yeni durumların
ortaya çıkardığı bir farklılaşma, uzmanlaşma, uyum, bütünleşme ve değer genellenmesi olgularının iç içe var olduğunu gözlemlemekteyiz. Yani genel ve kapsayıcı manada, merkezi yasal düzenlemelerden çok, yerel yönetimlerin ve yine yereldeki idari
ve mülki birimlerin, meslek odalarının, daha net bir ifadeyle, gündelik hayat piyasasının taleplerinin, beklentilerinin ve buna bağlı olarak mikro politikalarının etkili
olduğu bir noktadan söz etmek mümkündür.

Toplumsal Farklılaşma ve Dönüşüm
Sosyal kuramın on dokuzuncu yüzyıldan itibaren pozitif yöntem ve bilgiyi esas
alarak açıklamaya çalıştığı değişim ve dönüşüm, her zaman çoklu etkenlerin birlikte
işlediği bir sürecin genel adı olarak tanımlanır. Toplumdaki bütün kurum ve ilişkilerin farklılaştığı değişme ve dönüşmede nüfus, her daim belirleyici faktörlerin başında yer alır (Durkheim, 2006; Malthus, 2017; Parsons, 1970, 1978, 1991). Öyle ki, on
dokuzuncu yüzyıla kadar varlığını güçlü bir şekilde sürdürmüş olan değişmeye dair
tarih felsefecilerinin düşünceleri yani daha çok spekülatif olarak kabul edilen ama
günümüzdeki sosyolojik düşüncenin ilk nüveleri sayılan açıklamalar ve görüşler
(Ritzer, 2012), nüfus, devlet ve iktisadi kaynakları dönüşümün temel etkenleri olarak kabul ederler (Sorokin, 1972; Sztompka, 2003). Kuşkusuz, insanların, etraflarında akıp giden, dönüşen hayatı anlamaya gayret etmelerinin geçmişi, bizatihi insanlığın tarihini de teşkil eder. Fakat biliyoruz ki, Antik-Yunan düşünürlerinin değişmeyi felsefi/ontolojik olarak daha sistematik ve düşünsel bir şekilde temellendirmeleri, kendilerinden sonra gelenler üzerinde de derin izler bırakmıştır. İbn Haldun’un “asabiyet” temelli beş aşamalı değişme döngüsü, zaman ve kuşak farkını
ortaya çıkardığı farklı devlet (toplum) yapılanmalarını aktarır (Ritzer, 2012). İbn
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Haldun’un soy yakınlığı dediği nesep asabiyeti devletin/toplumun ilk kuruluşunda
yeterliyken nüfus, iktisadi varlık ve kentleşmeyle bunun yerini, temelinde iktisadi
kaynaklar ve devlet egemenliğinin yattığı sebep asabiyeti yani bir tür toplumsal bilinç
alır. İbn Haldun, her zaman devlete dışarıdan (bedevi–hazari mücadelesindeki
döngü) yeni bir nüfus akışı olduğunu ve bunun da değişimin en önemli nedenlerinden birisi olduğunu belirtir (Haldun, 1990). Haldun’un Ortaçağ’a ait değişim ve dönüşüm düşüncesi, insan eylemlerini ve sahip olunan kaynakların savaş ve iktidarın
el değiştirmesiyle biçimlenir. Kapitalizmin on altıncı yüzyılda bir dünya sistemi haline gelmeye başlaması (Wallerstein, 2004, 2005), insanları, farklı kültür ve toplumları, coğrafi keşiflerle daha hızlı ve çarpıcı şekilde düşünce dünyasını ve dolayısıyla
değişim ve dönüşümü etkilemiştir. Wallerstein’in (2004; 2005) betimlediği kapitalizmin dünya sistemi olarak merkez-çevre yapılanması son beş yüz yıllık radikal dönüşümlere damga vurmuştur. Aynı minvalde, daha sonra, Wallerstein’in kurumsallaştığını ortaya koyduğu dünya sisteminin hem sonuçlarından hem de nedenlerinden
birisi olarak Aydınlanmanın farklı düşünürleri arasında da tekil toplumların değil,
insanlığın değişimine dair tartışmalar yapılıyor. Pek çoğu, iyi ve kötü, ileri ya da geri
gibi ahlaki değer yargıları içerse de Ferguson’dan Condorcet’ye ve Turgot’ya, Danilevski’den Spengler’e kadar kadar pek çok felsefecinin değişme üzerinde kafa yorduğu muhakkaktır (Williams, 2004; Sorokin, 1972).
Bu spekülatif felsefi açıklamaların ötesinde, on dokuzuncu yüzyıl, aynı zamanda sosyal kuramın olgusal açıklamalarla kendini yeniden kurduğu bir yüzyıldır. Nitekim bilindiği üzere, Durkheim, Comte, Marx, Spencer hatta Weber, on dokuzuncu yüzyılın kuramcıları olarak spekülasyonların ötesinde olgusal toplum ve
değişme temellendirmeleri ortaya koymuşlardır (Spencer, 1947; Weber, 2000). Malthus’tan mülhem bir şekilde, genel demografik eğilimlerin temel iktisadi kaynaklarla
olan etkileşimleri, toplumsal dönüşümlerin en önemli ayaklarından birisi olarak kabul ediliyor. Belirli bir coğrafyadaki verili insan sayısı yani nüfus, farklılaşma, çeşitlenme, uzmanlaşma, toplumsal kurumların ve değerlerin genellenmesi, yaygınlık
kazanması ve toplumdaki dayanışma örüntülerinin ve üretim ilişkilerinin yeniden
şekil kazanması gibi pek çok durumda hayati rollere sahiptir. Bir toplumda belirli
bir zamandaki insan sayısının tedrici ya da ani artışı ve düşüşü, bir biçimde toplumsal işleyişi yani toplumun o güne kadar akıp giden gündelik/normal hayatını köktenci bir biçimde değişime uğratır. Zira bu sürece göç ve mültecilik olguları da
pekâlâ dahil edilebilir. Ani göç hareketleri ve 2011 sonrasında Gaziantep’in ve Türkiye’nin tüm dünyayla birlikte tecrübe ettiği gibi, on yılları alabilecek bir demografik değişimin üç beş yıl gibi çok kısa süre içinde gerçekleşmesinin mevcut toplumsal
ilişkiler sistemi, farklılaşma ve uyum süreçleri üzerinde etkili olacağı muhakkaktır.
Durkheim (2006), bir toplumsal yapıdaki sayısal artışın akabinde var olan toplumsal ilişkilerin niteliğine nüfuz ederek etkileşim biçimini ya da ‘dayanışma’ tipini
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belirlediğini söylemektedir. Bir toplumda insanların demografik yoğunluğu, farklı
meslek ve uzmanlıkların önünü açmakta ve en nihayetinde bu da dayanışma tipinin
değişmesini belirleyen temel olgu olmaktadır. Sayıca az olan topluluklardaki uzmanlaşma, farklılaşma veya kısaca işbölümü düzeyi düşükken, fiziki ve sosyal olarak daha hareketli ve kalabalık toplumların daha yüksek işbölümü ve etkileşime sahip olması tesadüfi değildir. Durkheim için sayıca uzmanlaşmaya ve farklılaşmaya
fazla imkân vermeyen topluluklarda herkes birbirine çok benzer ve benzer işleri
yapmaktadır. Dolayısıyla bu tür toplulukları sürdüren bu benzerlik, aynılık ve düşük yatay ve dikey mobilitedir. Durkheim bu tür toplumları ve sahip oldukları ilişkiler dünyasını mekanik dayanışma olarak tanımlar. Yani birbirine benzer pek çok bireyin aynı işleri yaptığı toplumlarda mekanik dayanışma daha çok görülen örgütlenme biçimidir. Bu tür toplumlarda, herkes kendi köy, aile ya da akrabalık grupları
dışında diğer toplumlarla minimum düzeyde ilişki ve etkileşim kurarak gündelik
hayatını sürdürebilir.
Fakat nüfus artışının imkân verdiği daha kalabalık ve girift ilişkilerin alanı olan
toplumlarda organik dayanışma görülür. Durkheim’a göre bu tür toplumlar, demografik etkenlerin tetiklemesiyle daha çok ve yeni iş ve çalışma biçimleri ortaya koyarak birbirine daha çok bağımlı, muhtaç ve etkileşim içinde bulunur (Durkheim,
2006); Ritzer, 2012). Dolayısıyla organik dayanışma, mesleki farklılaşmanın ve sınıfsal ayrışmaların artığı, üretimin basit tarımsal üretimden ticari ve endüstriyel niteliğe dönüştüğü, bireysel çabaların, rol ve statü kazanımlarının yoğunluk kazandığı
toplumlarda görülür. Yirminci yüzyıldaki Amerikan Sosyoloji geleneği de kentin,
endüstrinin, üretim ve teknik farklılaşmanın toplumların niteliği üzerindeki dönüştürücü etkisi üzerinde uzun uzadıya durur. Chicago Okulu’nun, yirminci yüzyıl
Amerikan kentlerinin yükselişinin ardındaki olguları incelemesi, sosyolojinin toplum ve kent algısına ciddi manada yeni boyutlar katmıştır (Park, 1925; Park & Burgess, 1921). Yine aynı sosyoloji geleneğinin en önde gelen temsilcilerinden Parsons
da bir modern göç, göçmen ve endüstri toplumu olarak yükselen Amerikan toplumundaki farklılaşma, değişme, dönüşme ve yapı meseleleri üzerine düşünceler ileri
sürerken, Durkheim’ı andırır şekilde, farklılaşmaya çok sık vurgu yapar (Parsons,
1991; 1970). Ona göre bir toplumun değişimi sürecinde uyum ve kontrol gibi iki temel mekanizma işlemeye devam eder. Her ne şekilde olursa olsun, uyum ve kontrol,
göçmen ve mülteci meselesi gibi toplumsal işleyişin dengesini sarsan durumlarda
da sıradan gündelik hayatın işleyişinde sürekli devrede olur. Parsons’a göre (1970:
49-115), uyum ve kontrol sayesinde toplum kendini yeniden üretir ve sürekliliğini
sağlar. Topluma katılan her yeni birey, grup ya da farklı öğe, bu uyum ve kontrol
işleyişine maruz kalarak topluma dahil olur. Fakat her uyum ve kontrol olgusu,
mutlaka, toplumdaki değerler sistemini, toplumu oluşturan parçaları ya da toplumsal düzeni değişime zorlar. Parsons açısından her toplumsal değişme, işlevsel bir
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niteliğe sahip olsa da her zaman giderek karmaşıklaşan, diğer parçalarla bağımlı
hale gelen ve toplumu oluşturan bütün parçalar arasındaki eşgüdüm derecesini, niteliğini ve gerekliliğini artıran bir özelliğe sahiptir. Ve yine, her değişme aşaması,
mutlaka toplumsal farklılaşma ve çeşitliliğinin artışıyla sonuçlanır. Dolayısıyla,
mevcut koşullarda topluma katılım biçimleri ve süreçleri nasıl olursa olsun yani ister halihazırdaki toplumdaki iç göç ve nüfus artışından olsun, isterse göçmenlik ve
mültecilikte olduğu gibi ani, beklenilmeyen ve hızlı şekilde olsun, toplum bünyesine
dahil olan her yeni aktör/fail ve etken bu uyum ve kontrol süreciyle beraber değişme ve farklılaşma olgularının katalizörü olmaktadır. Parsons’ın bu dönüşüm ve
değişme süreçlerini kavramsallaştırdığı modern endüstriyel toplumlar temel bazı
niteliklere sahiptirler.

Modern Bir Toplumsal Sistemde Başarı
Üzerinde durmaya çalıştığımız mültecilik ve göç meselesi gibi toplumsal yapıyı ciddi manada değişmeye zorlayan olgulara modern toplumların geleneksel ya
da pre-modern toplumlara nazaran farklı tepkileri ya da karşılaştıkları sorunlarla
baş etme yöntemleri bulunur. Gaziantep gibi bir sanayi kentinin, nüfusları dört yüz
elli binlere çok kısa bir zaman diliminde erişen yeni toplumsal aktörlerin ihtiyaçlarına, bütün zorluklara rağmen, cevap vermesinin nedenlerini (Parsons’tan yola çıkarsak) modern üretim ilişkileri ve yine modern toplumsal işleyişte ve nüfusun organik dayanışmayı daha da derinleştiren yapısında aramak gerekmektedir. Nitekim
Parsons da (1991; 1978; 1970) değişim halindeki modern toplumların, bazı görünür
niteliklerinin karşılaşılan dönüşüm sorunlarının üstesinden gelinmesini mümkün
kıldığını dile getirir. Ona göre, modern bir toplum, (biz bunu kent olarak Gaziantep
şeklinde pekâlâ düşünebiliriz) sahip olduğu bütün toplumsal ilişkiler sisteminde
her daim farklılaşmalarla karşılaşır ki, bu farklılaşma bireyler arasında vuku bulduğu gibi kuşaklar ve dönemler arasında da olabilir. Fakat modern toplum, her farklılaşmaya daha çabuk uyum gösterir; zira bu tür (modern) toplum ya da kentler çıkara dayalı rasyonel ilişkilerin gerçekleştiği yerlerdir. Çıkar ve rasyonel davranışlar,
bireylerin veya grupların en aşılmaz addedilen çelişkilerinin bile ilerleyen toplumsal
hayat zamanında törpüler ve böylece toplumda bir biçimde bir bütünleşme zemini
inşa edilir. Toplumlar, sarsıcı değişim ve dönüşüm baskısından, ancak bu mekanizmalar sayesinde varlıklarını sürdürür ve kendilerini yeniden üretebilirler. Yine Parsons, modern toplumlarda (kentlerde) ekonomik hayatın karmaşıklığının ve endüstrinin, kitlesel kapitalist üretimin, bürokratik rasyonalitenin daha doğrusu rasyonel
ve pragmatist piyasanın söz konusu olduğunu belirtir (Ritzer, 2012; Parsons, 1991).
Zira, Gaziantep örneğinde olduğu gibi, bütün söylemsel ve pratik çelişkilerine rağmen, (modern ve kapitalist) piyasa emek, üretim, dolaşım, arz-talep ve kârın
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maksimizasyonu olgularının, ideolojik ve politik pratiklerin dönemsel gelgitlerine
rağmen, toplumsal işleyişi çok daha kuvvetli araçlarla şekillendirdiğini ileri sürmek
mümkündür. Parsons’ın çizdiği bu nitelikler pek tabii, toplumda çok farklılaşmış bir
tabakalaşma sistemi ve bu tabaka yapısı içinde işleyen karmaşık, girift ve çok boyutlu toplumsal ilişki ağlarını mümkün ve zorunlu kılmaktadır.
Durkheim ve Parsons özelinde çerçevelendirmeye çalıştığımız ve en nihayetinde Gaziantep’teki Suriyelilere teşmil edebileceğimiz farklılaşmayı, değişimi ve
bütünleşmeyi zorlayan süreçler somut olarak kısa sürede göçmen ve mültecilerin
gündelik toplumsal hayatın bütün nüvelerine, işleyişine hızlı ve ani dahil olmalarıyla ortaya çıkan durumları anlamamıza temel oluşturabilir. Çünkü Parsons’un da
uzun uzadıya anlamlandırmaya çalıştığı olgular bazı net görünümlerle varlığını sürdürür. Ona göre her (modern) toplumsal yapının (burada bunu kent olarak okumak
da mümkün) hem demografik hem zihniyet ve hem de pratik gündelik ilişkileri olarak ileriye doğru hareket eden dinamik niteliğinden dolayı, sürekli bir önceki dönem veya aşamaya göre farklılık gösterir ve farklılaşır. Farklılaşma, Parsons’a göre,
bir sosyal birimin bölünmesi, parçalanması ya da mevcut işleyişinin değişiklik göstermesidir (Parsons, 1970: 8-15). En klasik örneklerden birisiyle yola çıkarsak, geleneksel tarımsal üretim yapan bir köylü ailesinin, kente göç etmesiyle birlikte, gecekonduya yerleşmesi ve aile fertlerinin kent çeperindeki endüstriyel üretimde (ucuz)
emek gücüne dönüşmesidir. Devamında, farklılaşan birim, belirli zorluk dönemleriyle birlikte yeni dahil oldukları toplumsal sisteme, bütün zorluklara rağmen,
uyum sağlamaya çalışır ve geçen sürenin niteliğine ve gücüne göre yeni toplumsal
hayata uyum konusunda yeteneklerini geliştirir. Aynı örnekle devam edersek; kente
göç eden ve işçi olmaya başlayan köylü aile fertleri, öğrendikleri ve çalışmaya başladıkları işlerde uzmanlaşırlar; mesela tekstil fabrikasında makine ustası olurlar. 10
Parsons, uyum yeteneğinin mümkün olmasının en büyük nedeni olarak, her şeye
rağmen, ulaşılan yeni aşamanın bir öncekine göre hem rasyonalite hem de nicel/nominal anlamda daha verimli olmasına bağlar. Söz konusu uyum yeteneğinin artmasını benzer şekilde, kitlesel yüksek teknolojiye dayalı üretimin, emek yoğun üretim
sistemlerinden daha cazip ve başarılı olmasında da takip edebilmek mümkündür.
Benzer şekilde, seri robotik üretim, emek yoğun üretimden çok daha yüksek kârlılık
oranlarına sahip olduğu içim uyum yeteneği hususunda da daha başarılıdır.
Parsons (1991; 1978; 1970), farklılaşan ve uyum yeteneği gelişen her sosyal birimin, aktörün ya da öğenin, toplumsal hayat içinde giderek daha fazla bir biçimde
Türkiye’de 1930’lu yıllardan itibaren hız kazanmaya başlayan ve 1945 sonrasında tarımda makineleşmenin tetiklediği hızlı dönüşümlere sahne olan iç göç sürecinde, kır kökenli köylü bireylerin, tarım dışı
istihdama dahil olmalarının, makine ve modern fabrikayla karşılaşmalarının ortaya koyduğu anlatıları
Türkiye’de en iyi roman ve edebiyattan takip edilebilir. Sadri Ertem’in Çıkrıklar Durunca romanıyla başlayan ve Orhan Kemal’in Bereketli Topraklar Üzerinde ile devam eden çok üretken bir edebi literatür bulunuyor.
10
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yapının diğer parçalarıyla bağlantılandığını, bağımlı hale geldiğini ve ister istemez
uyum göstermeye başladığını da dile getirmektedir. Toplumsal yapı veya sistem de
bu yeni ve farklı olan öğeyi giderek daha fazla oranlarda içermeye başlar. Bunun
ilerlemesi toplumsal yapıdaki bütün öğelerin daha artan oranlarda ortak norm ve
değerler geliştirmesiyle sonuçlanır. İçerme ve ortak normların gelişmeye başlaması,
en nihayetinde, toplumsal sistemdeki mevcut ya da değişmeyle ortaya çıkan yeni
değerlerin yaygınlaşmasını/genellenmesini/içselleştirmesini mümkün kılar (Ritzer, 2012). Parsons, toplumsal dönüşüm ve değişim döneminde, işlev gereği, sözünü
ettiğimiz bütün mekanizmaların birlikte işlediğini de vurgulamaktadır. Kısacası, demografik, kültürel, üretim, teknik, piyasa ve emek gücü, bilgi, beceri ya da toplumsal hayatla etkileşimde önemli ve etkili olabilecek herhangi bir araç/aktör, toplumla
ilk eklemlenme, ona dahil olma sürecinde toplumla arasında çok ciddi sınırlara sahipken (kente gelen Suriyelilerin Gazianteplilerden farklı olması gibi), Durkheim ve
Parsons’ın sözünü ettiği farklılaşma, uyum ve değer genellenmesinin zamanla kendini gerçekleştirmesi sürecinin sonunda, kendisi dönüşürken dahil olduğu toplumsal ilişkiler sistemini de geri döndürülemez biçimde değiştirir. Göç ve mültecilik,
aynı zamanda, zorunlu olarak düşünümsel (refleksif) bir praksis süreci olarak da ortaya çıkar. Bu olguyu sadece Suriyeliler meselesindeki mültecilik durumlarında değil, bütün iç göç ve farklı coğrafi/nüfus hareketlerinde de görürüz. Zira sadece 1950
sonrası Türkiye’deki iç göç ve gecekondulaşma tarihine baktığımızda bile, kentler
de bireyler de toplumsal katmanlar ve sınıflar da olgunun başındaki durumdan ve
kimlikten bambaşka yerlere gelmişlerdir. Konumuz gereği üzerinde tartışmakta olduğumuz Gaziantep’teki Suriyeliler için de aynı durum geçerlidir. 2011’de Gaziantep’e gelen bir Suriyeli ne kadar değişim ve dönüşüm yaşıyor veya yaşadıysa, Gaziantep’in kentsel kimliği özelinde, gündelik hayat karşılaşmalarında her bireyin de
farklı bir konumda olduğunu ileri sürmek mümkündür. Burada, dönüşümde, değişmede ve üzerinde durmaya çalıştığımız başarıda, hiç kuşkusuz birlikte yaşanılan,
geçirilen zaman mülteci ya da göçmen bireyin/ailenin ikincil statüsünü kalıcılaştırabileceği gibi, onların değişim ve dönüşümü için mevcut imkânları kullanarak ya
da yeni yollar yaratarak başarılı olmaları ve kendilerini gerçekleştirebilmeleri için
‘alan’ da açabilir. Pek tabii bu ‘alan’ açmanın temelinde, en başta sözünü ettiğimiz
göçmen ve mülteci meselesindeki gerçekçiliğin payı yadsınamaz.
Mülteci ve göçmen hareketleri de kısa süre içinde, verili bir toplumdaki demografik yapıyı görünür biçimde değiştirdiğinden, mevcut işleyiş üzerinde işlevsel
değişimler dayattığından genelde büyük ya da küçük çaplı tepkilerle karşılaşması
bu yüzdendir. Çok gerilere gitmeden, 1990’lardan bugüne, Ruanda, Irak, Afganistan, Latin Amerika, Güney Asya, Ortadoğu ve diğer pek çok bölgedeki ani ve yüksek sayıdaki gönüllü veya zorunlu insan göçü, ulaşılan bölgedeki toplumlar üzerinde, nasıl yönetildiği ve baş edildiği tartışmasını bir yana bırakırsak, yarattığı
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etkilere bakmak bile göç ve mültecilikteki nüfus hareketlerinin başlı başına nasıl bir
dönüştürücü rolü olduğunu görmek için yeterlidir. Mültecilerin demografik yapı
üzerindeki ani ve yüksek oranlı baskısından bazı toplumlar ve politika oluşturucular, göçmen ve mülteci yanlısı, hümanist, hak temelli, empati içeren sonuçlar çıkarabiliyorken, bunun zıddı bir biçimde hem de benzer tarihsel ve kültürel havzalarda,
her türlü yeni ve farklı olana karşı köktenci bir reddiyeye dayanan ırkçı, aşırı milliyetçi, içe kapanmacı, insani acılara karşı sağır, sağcı-muhafazakâr politikalar da ortaya konabiliyor. Sadece 2011’den sonraki Suriyeli mülteci krizinin dünyanın değişik yerlerinde temelde az önce sözünü ettiğimiz iki farklı sonuç ve siyasete doğru
evrilmesini izlemek bile yeterlidir. Türkiye, Almanya, Fransa, Kanada, Irak, Lübnan,
bazı Batı, Kuzey Avrupa ve bazı Latin Amerika ülkelerinin Suriyeli mülteci meselesinde standart ve çok istikrarlı politikaları olmasa da her şeye rağmen yaşanan insani krizin hafifletilmesi için politika üretmenin yolunu açık tuttukları ileri sürülebilir. Bütün eksiklik ve eleştiriler baki kalmak koşuluyla, Türkiye gibi pek çok ülkenin Suriyeli mültecilerin acil ve ani güvenlik, barınma, sağlık ve eğitim gibi temel
ihtiyaçlarını sağlamaya yönelik ciddi çabaları çok net bir biçimde görülür. Macaristan, bazı eski Doğu Avrupa ülkeleri ve Trump sonrası Amerika Birleşik Devletleri
gibi, “çözümü” daha yüksek duvarlar, tel örgüler, sınır dışı etmeler, sınırları kapatmalar gibi politikalarda aramışlardır. Fakat bu ikinci kategorideki ülkelerin uygulamaya çalıştıkları politikaların, sorunları çözmek bir yana mevcut olanları da içinden
çıkılmaz hale getirdiği görülmektedir. Bütün bu genel politik ve ideolojik kurgular
da toplumun çeperinde var olmaya, tutunmaya çalışan mültecilerin ve göçmenlerin
başarılarını ya da başarısızlıklarını, tutunamamalarını doğrudan etkiler.

Sonuç
Göçmen ya da mültecilerin herhangi bir toplumdaki başarısından söz ettiğimizde, biçimi, niteliği ve süreçleri nasıl olursa olsun, önce belirli bir demografik gerçeklikten, devamında da sayıların toplamından çok daha fazla ve karmaşık toplumsal ilişkiler ve etkileşimler sisteminin varlığından bahsetmiş oluruz. Gaziantep ve
Türkiye’nin 2011’den sonra karşılaştığı gibi, mülteci ve göçmen nüfusu, mevcut bir
toplumsal ilişkiler sisteminin öncelikle uzun dönemlerde gerçekleşmesi hesaplanan
yapısını daha kısa bir süre içinde radikal bir şekilde dönüşüme zorlar. Fakat yasal
statüsü, politik ya da ideolojik tanımları bir tarafa, hiçbir birey toplumsal ilişkilerin
kapsayıcılığından kendini kurtaramaz. Bu sosyolojik hakikat ve zorunluluk, toplumsal yapıdaki bütün aktörleri, kurumları veya birimleri biçimi ve niteliği farklılık
arz edecek şekilde bir etkileşime mecbur bırakmaktadır. Dolayısıyla, mülteciler de
mutlaka toplumsal ilişkiler sistemine dahil olarak var olabilmektedirler. Bu sistem
bütün birey ve ilişkilerin, nüfusun dönüştürücü baskısıyla, farklılaşmakta, uyum ve
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kontrol süreçlerine dahil olmakta, iş, çalışma, eğitim ve diğer piyasa ilişkilerinden
dolayı yeni değerler, meslekler ve davranışlar ortaya çıkarmakta ve en nihayetinde
toplumla bütünleşmektedirler. Ani ve hızlı demografik yoğunluk bütün bu süreçlerin zamanını kısaltıp bütün toplumsal ilişkiler sisteminin işleyişini yeniden şekillendirmekte ve toplumdaki (kentteki) her birey bu etkileşimlerin başlangıcından oldukça farklı bir örüntüye sahip olmaktadır. İşte, Gaziantep’teki Suriyelilerin kentle
ilişkileri ve burada ortaya çıkan başarı durumları bu minvalde gerçekleşmektedir.
Son tahlilde, başarı olarak tanımladığımız sonuç veya durum, Suriyelilerin olduğu
kadar, kentteki her bireyin, her kurumun ve her etkileşim sisteminin birlikte var ettiği, ailelerin ya da bireylerin önceki veya mevcut statülerinin mukayesesiyle açıklamaya çalıştığımız bir olguya işaret eder. Zira önceki statüyü verili kabul etmek, başlı
başına kendi içinde sorular ve sorunlar barındıran bir durumken, mültecilik gibi oldukça ağır ve zor bir durumun sonuçlarından yola çıkarak başarıyı ele almanın da
bir problematik oluşturduğunu akılda tutmamız gerekmektedir. Dolayısıyla başarı,
ilk önce, (Suriyeli) mültecilerin, her şeye rağmen, kendilerini ve ailelerini savaş ve
şiddet sarmalının dışına çıkarması olabilirken, sonraki aşamalarda başka görüngülere sahip olmaktadır. Zira dahil olunan toplumda yeni olmak gibi başarıyı da bireylerin eşitsiz koşullarda yaşadıklarından ayrı ele almamak gerekmektedir. Çünkü
mültecilik önceki toplumsal düzen ve gündelik hayat gibi pek çok etkenin kaybının
yanı sıra elde edilmiş bütün statü ve kazanımların da kaybı anlamına gelebilmektedir.
Gaziantep’te özellikle politika oluşturucuların, güç ve karar merciinde bulunanların çok sık tekrarladıkları neoliberal amentü olan ortak akıl aslında ekonomik
kârlılık ve maksimum fayda elde etmenin politik diskura bulanmış halini temsil
eder (Keyman & Koyuncu-Lorasdağı, 2020; Başak & Saraçoğlu, 2011; Uysal, 2011).
Fakat şunun da altını burada tekrar çizmekte yarar vardır: Gaziantep gibi modern
bir sanayi ve ticaret kentindeki her kesim ve sınıfın kendi rasyonel çıkarları doğrultusunda hareket etmesinin, bu yönde politika üretmesinin anlaşılmayacak bir tarafı
yoktur. Toplumdaki her sınıf, katman ve kesimin, kendi çıkarlarını açıkça dile getirmesi, buna yönelik politikalar üretilmesi için baskı grupları oluşturması demokratik
bir toplumun vazgeçilmezidir. Yukarıda Parsons’a atıfla dile getirdiğimiz (modern)
rasyonel sanayi ve ticaretin kendi kârını merkeze alan sınırsız kapitalist çıkarlarının
toplumsal yapının diğer aktörlerince dengelenmesi ancak her kesimin kendi gerçek
çıkarının bilincinde olarak hareket etmesi ve tavır takınmasıyla mümkün olduğuna
ve olacağına göre, Suriyeliler için de Gaziantep’te önceden yaşayanlar için de toplumsallaşma, etkileşim, uyum ve bütünleşmenin yolları daha netleşmiş olmaktadır.
Hepimizin malumu olduğu üzere, Gaziantep’teki Suriyeliler meselesinin büyük
oranda yoksulların işte, mahallede, sokakta, okulda karşılaşması olarak gerçekleşmesi, politika oluşturucular ve her kesimden Suriyeliler dâhil, kentte yaşayan her toplumsal
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aktörün önüne sorunlarla yüzleşme koşullarını ve çözüm önerilerini de kendiliğinden koymuş olur. 11 Dolayısıyla, Gaziantep’e gelen ve mevcut toplumsal yapıya bir
biçimde dâhil olmaya çalışan her kesimden Suriyeli ve önceden kentte yaşayanlar
için başarının da başarısızlığın da ortak bir hesap hanesine yazılacağı aşikârdır. Yine,
unutmamak gerekir ki, Suriyelilerin Gaziantep’te (de) mülteci veya göçmen olmaktan kaynaklı, dâhil olmaya çabaladığı toplumsal dünyayla eşitsiz bir konumları söz
konusudur ve göçmen ve mülteciye bu eşit olmama halinin sürekli onlara türlü yol
ve araçlarla hatırlatılması, önüne çizgi çekilmesi, mültecilerin başarılarının önünü
kapattığı gibi kentlerin ve toplumların, en nihayetinde çözmek zorunda oldukları
büyük bir toplumsal meselede yolunu alabildiğince çetrefilli hale getirdiği ve uzatacağını söylemek mümkündür. Bütün bunlardan dolayı ve bunların ötesinde, göçmen ve mültecinin hayatını (bütün) insanların onuruna yaraşır şekilde sürdürebilmesi, dâhil olmaya çalıştığı toplumla bir biçimde ilişkisel bağlar kurmaya gayret etmesi ve bununla var olabilmesi, görünebilmesi için Gaziantep’teki görüşmelerden
de öğrendiğimiz gibi, büyük yahut küçük bir başarı varoluşsal bir anlama tekabül
eder.
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Mültecilikte Sermaye ve Başarı Örüntüleri
Nur İncetahtacı

“Yurdundan kopmuş ve yeni bir yaşam anlatısı oluşturmaya çalışan insanların hayatına ne yön vermelidir?”
Richard Sennet12

Giriş
Toplumdaki her birey olağan gündelik hayatını sürdürürken, çoğunlukla da
farkında olarak ya da olmadan, pek çok ilişki ve etkileşim sistemine de dâhil olur.
Ev, iş, okul, grup, aile gibi bütün toplumsal ilişkiler, bireyin ya kendi imkânlarıyla
inşa ettiği veya oluşturduğu ya da ait olduğu sınıf ve sosyo-kültürel yapının ona
hazır olarak sunduğu normatif süreçlerden oluşur. Hangi derneğe, kulübe, birliğe,
arkadaş grubuna ve iş ortamına ait olunursa olunsun, her bir bireyin sahip olduğu
sermayelerinin ve toplumsal ilişki ağlarının beraber işlediği, birbirini (yeniden) ürettiği, sürdürdüğü ve var ettiği (Bourdieu, 2006, 2015; Bourdieu & Passeron, 2015) bir
toplumsal ilişkiler dünyasının kaçınılmazlığı söz konusudur.
Bir yerden başka bir yere doğru, hangi sebeple ve şekilde olursa olsun göç eden
veya yer değiştiren insanlar, çok basit ve temel bakış açısıyla, aynı zamanda iki olguyu da beraberlerinde götürürler: Bunlarda birincisi, her insanın geride bıraktığı
toplumdan kendinde izler ve etkiler taşıyan birisi olarak, benliğini inşa eden toplumsal yapıdaki eski işlevlerinin pek çoğunu kaybettiği gerçeği; ikincisi ise, yine her
insanın, yeni geldiği ve dâhil olmaya çaba sarf ettiği topluma bir önceki toplumsal
ilişkiler ağı içerisinde edindiği bilgi, beceri, yetenek, eğitim, yaratıcılık ve bütün sosyal ilişkilerini de beraberinde getirdiği gerçeğidir. Dolayısıyla, yeni gelen her birey,
toplumda var olanlara katılmaya çalışan göç eden birey ya da gruplar ortaya çıkardıkları, sebep oldukları zorluklar ya da yeni yaşam koşulları kadar hatta onlardan
daha ziyade, sahip oldukları potansiyel ve imkânlarla da ele alınmalıdır. Zaten göç
kuramları çerçevesinde ele alındığında dünyada düzenli ya da planlı göç olgusunun
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Basım, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 2014, s. 133.
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temelini merkez, gelişmiş demokratik kapitalist ülkelere doğru, türlü nedenlerle,
çevre ülkelerden, çoğunlukla iyi yetişmiş, kalifiye insan göçü oluşturmaktadır.
Klasik kolonyal dönemlerdeki çevreden merkeze hammadde akışının (Wallerstein, 2004) yerini, modern zamanlarda veya günümüz dünyasında çevre ülke ve toplumlarda, her şeye rağmen, büyük oranda iyi yetişmiş, nitelikli, imkân ve kapasiteleri olan, kendi hayat koşullarından, pek çok nedenden ötürü memnuniyetsiz olan
insanların akın etmesi almıştır. Günümüzde Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya-Pasifik’te bulunan ileri, kapitalist ve nispeten daha demokratik işleyen sisteme sahip ülkelerin bu türden göçlerin hedefi olması şaşırtıcı değildir. Ki, söz konusu gelişmiş
merkez-kapitalist ülkelere doğru olan göçün sıkı prosedürleri ve kıstasları çok az
göçmenin bu koşulları yerine getirip bu yolculuğa çıkmalarına izin veriyor olmasına
rağmen! Günümüz dünyasında merkez, gelişmiş daha demokratik ülkelere doğru
hareket etme arzusundaki on milyonlarca insanın varlığı ve çok yüksek göçmenlik
bariyerleri düşünüldüğünde, yasa dışı sınır geçişleri ve göç hareketleri daha iyi anlaşılır olmaktadır.
Bu düzenli göçler, ‘tersten’ okunduğunda, çevre ülkelerdeki insan kaynağının
iyi değerlendirilmemesinden dolayı başka mecralara akması olarak da ele alınabilir.
Yoksul ya da az gelişmiş çevre ülkelerinin, imkân ve potansiyeli olan beşerî sermayeyi uzun vadede, ellerinde tutamayıp, gerektiği gibi değerlendirememeleri ve beşerî sermayeyi merkez ülkelere kaptırmaları, Wallerstein’in (2004) ‘kapitalist dünya
sistemi’ olarak kavramsallaştırdığı işleyişi yeniden üretmeleri olarak değerlendirilebilir. Fakat merkez ülkelerin bütün yüksek kriterlerine, ulus-devlet sınırlarına ve bariyerlerine rağmen, çevreden talep edilen beşerî sermaye akışının her daim planlandığı gibi işlemediği de görülmektedir. Zira insan ilişkileri ve hareketleri, çoğunlukla
öngörülemeyen ve hesaplanamayan ‘yan yollar’, yöntemler ve araçlar kullanarak
ilerlediğinden, düzenli olarak düşünülen ve gerçekleştirilmek istenen göçler, belli
bir zamandan sonra kitlesel katılımlı ve içinde her türlü süreci barındıran karmaşık
ve düzensizleşmiş, artık neredeyse düzensiz haliyle kurumsallaşmış yer değiştirme
olgularına dönüşür; tıpkı yirmi birinci yüzyılda söz konusu merkez ileri kapitalist
ülkelerine yönelik göçlerde görüldüğü gibi.
Bu düzensiz göç tipinde insan davranışlarını şekillendiren bürokratik kurala
riayet etmeme eğilimi ortaya çıkar. Kitlesel ve her türden tehlikelere açık yolculukların, mevcut kural ve ‘yasaları’ bypass eden yöntemlerin, ağların özellikle göç meselesini klasik dönemlerdeki köle ve esir ticaretinin bir tür modern replikası haline
getiren kaçakçı ağları gibi pek çok yeni bağlantının ve ilişkilerin de bu göç tipiyle
ortaya çıktığı görülmektedir.
Merkez ülkeleri hedefleyen bu göç olgusuyla birleşen, onu daha da karmaşık
hale getiren ve göç meselesini bütün insani değerlerle kesiştiren başka bir olgu mülteciliktir. Diğer bir ifadeyle merkez ileri demokratik ülkelerin kapitalist, daha fazla
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kâr, daha ucuz emek arzına olan sürekli eğiliminin, siyasal etki alanlarını genişletme
istekleri ve yeni piyasa ve hammadde arayışlarının çevrede neden olduğu karmaşa,
şiddet ve savaşlardan kaçan milyonlarca insanın yani mültecinin varlığıdır. Tabii ki
mültecilik, insanlık tarihinde yeni bir olgu değildir. Fakat on dokuzuncu, yirminci
ve yirmi birinci yüzyıllar, mültecilik meselesinin, uygarlığın ve modern zamanların
en önemli insani sonuçlarından birisi olarak tescil edildiği dönemlerdir (Erdoğan,
2015; İçduygu, 2015; Ravenstein, 1889).
Savaşlardan ve politik şiddet sarmallarından kaçan milyonlarca insanın varlığı
her tarihsel dönemde zaten görülmektedir. Savaşların, salgınların ve doğal afetlerin
neden olduğu dramatik kitlesel insan göçlerinin, on dokuzuncu yüzyıldan sonra giderek daha görünür olmaya başladığı ve yine yirminci yüzyılın görünürlük, kayıt
altına alma, haberlerin dolaşımı ve mültecilere dair enformasyonun yaygınlık kazanmasının dönemi olduğu da söylenebilir. Göç ve mültecilik olgusuna, içinde yaşadığımız yirmi birinci yüzyıla ait özelliklerin de sosyal medyanın, ileri teknolojinin
ve görsel kültür hegemonyasının, dahil olduğunu görüyoruz. Birkaç on yıl önce düzenli ve kontrollü haber bültenleriyle kamuoyunun dikkatine sunulan bilgiler ve
olaylar, artık anlık ve çok hızlı sosyal medya paylaşımlarıyla aynı anda milyarlarca
insana ulaşmakta ve kendi etkisini kendisi yaratabilmektedir. Otuz kırk yıl önce binlerce insanın kitlesel ölümü ve katliamlar, haber bültenlerinde ve yazılı-görsel basında düzenlenmiş, redakte edilmiş bir haberden öteye gidemiyorken, artık tek bir insanın yaşadığı ve karşılaştığı olaylar tüm dünyayı harekete geçirebilmektedir.

Eski Bir Yapının Taşları
Mülteci, Birleşmiş Milletler’e (BM) göre, savaş, şiddet, salgın hastalıklar veya
doğal afetlerden dolayı yaşadığı yerleri terk eden ya da terke zorlanan insanlara denir. On dokuz ve yirminci yüzyılın ulus-devlet sınırları, türlü nedenlerle bitmek bilmez savaşlar, yoksulluk, terör ve şiddet gibi pek çok olgu, mülteciliği yaratan etmenlerin başında gelmektedir.13 Bilindiği gibi, insanların yaşadıkları yerleri ülke
içinde ya da ülke dışına doğru terke zorlanması ya da mevcut toplumsal hayat koşullarının yaşamaya uygun olmaması mülteciliği üreten süreçlerdir. BM’nin 1950
sonrasında resmi anlamda kayıtlarını tuttuğu mülteci nüfusu, her yıl artmaktadır.
BM, ‘iklim mültecisi’ tanımını da literatüre yeni eklemiştir. İlk iklim mültecisi de Pasifik’teki Kiribati
adalarından Ioene Teitiota adlı bir kişinin, yaşadığı takım adaların, küresel ısınma nedeniyle yükselen
suların altında kalmasıdır. Teitiota, Yeni Zelanda’ya sığınmaya talep ediyor fakat Yeni Zelanda Göçmen
ve Yabancılar Mahkemesi’nin verdiği sınırdışı kararını Yüksek Mahkeme’nin de onaylamasıyla sular altında kalan ülkesine iade ediliyor. Fakat insan hakları örgütleri ve çevreciler, davayı BM İnsan Hakları
Mahkemesi’ne taşıyor. Nihayet, beş yılın sonunda Ekim 2019’da BM İnsan Hakları Mahkemesi, iklim
değişikliğinden dolayı (da) insanların mülteci durumuna düşebileceği hükmüne varıyor. Teitiota, böylece, Yeni Zelanda hükümetine ve devletine karşı açtığı davayı kazanarak Yeni Zelanda’ya dünyanın ilk
resmi iklim mültecisi olarak girebilme hakkı elde ediyor (y.n.).
13
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BM adına ilk kayıtların tutulmaya başlandığı 1950’lerden beri, örneğin 1956 yılında
Macaristan’daki siyasi karışıklıklardan dolayı yaklaşık 200 bin insanın komşu Avusturya’ya göç etmek zorunda kalması; yine 1960’larda eski sömürge Afrika, Asya ve
Latin Amerika ülkelerinde milyonlarca insanın mülteci durumuna düşmesi ilk mültecilik kayıtlarıdır.14 Pek tabii, BM’nin bu kayıtlarına, 1950 öncesinde Ortadoğu’da
Osmanlı sonrası ulus-devlet sınırları çizilirken yerinden olmak zorunda bırakılan ya
da iki Dünya Savaşı’nın yarattığı vahşetten etkilenen milyonlarca insan dâhil değildir. Yine, 1910’lardaki Balkan Savaşları’nın hızlandırdığı ve zaten on dokuzuncu
yüzyılın ikinci yarısından itibaren kitlesel bir hal alan Kafkas ve Balkanlardaki mülteci dalgaları ve yirminci yüzyılın ilk yarısında Anadolu’dan şimdiki Ortadoğu ve
Balkanlara doğru olan ve aynı zamanda Balkanlardan Anadolu’ya doğru olan mülteci akınları da dâhil değildir. En önemlisi ve en çok gözden kaçırılan, ülke içinde
ulus-devletlerin demografik mühendislik çalışmalarının ve ideolojik-politik hedeflerinin mağduru (Erder, 2018; Güner, 2017) milyonlarca insanın da BM’nin rakamlarına pek yansıdığı söylenemez. Ama şurası çok net olarak ifade edilebilir: BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) son raporlarına göre, bugün dünyada 79,5
milyon insan sığınmacı veya zorla yerinden edilmiş durumdadır. UNHCR’ın kayıt altına aldığı bu nüfusun 26 milyonu uluslararası sınırları aşan mülteciler, yaklaşık 46
milyonu da kendi ülkelerinde zorla yerinden edilmiş insanlardan oluşmaktadır.
Yine bu sayının 4,2 milyonu hâlihazırda herhangi bir ülkeden sığınma talebinde bulunmuş kişilerden oluşuyor. 3,6 milyonluk kesim de son on yılda ülkelerindeki siyasi baskılar ve kötü ekonomiler yüzünden, özellikle ABD’ye doğru yola çıkmış ve
sayıları her geçen gün artan Latin Amerikalı insanları kapsamaktadır. UNHCR’ın
kayıtlı 79,5 milyon mülteci sayısının aynı zamanda tüm dünya nüfusunun yüzde
1’ine karşılık geldiğini de belirtmek gerekir, dahası, 79,5 milyon mültecinin yüzde
40’ı çocuklardan oluşmaktadır. Dünyadaki mülteci olgusunun diğer acı gerçeği de
neredeyse seksen milyon insanın yüzde 85’i yani yaklaşık 70 milyonu az gelişmiş ya
da gelişmekte olan ülkelerde kayıtlıdır.15 Diğer bir ifadeyle, dünyadaki mülteci olgusunun ağır sonuçlarını ve yükünün tamamına yakınını, olguya doğrudan dahli
ve etkisi olmayan yoksul komşu ülkeler çekmektedir. Gelişmiş merkez ileri kapitalist ülkelerin çok yüksek sınır duvarları ve mülteci/göçmen kabul etme kriterleri,
oldukça karmaşık ve çok değişkenlik gösteren, yüksek eliminasyon, seçme ve başvuru süreçleri, mültecilerin büyük bir kesimini ilk geldikleri (Türkiye, İran, Ruanda
vb.) ülkelerde kalmaya ve yaşamaya mecbur bırakmaktadır. Ya da merkez
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olamayan ama merkezle ilişkileri bakımından aynı pakta dâhil olan ülkeler de, Latin
Amerika ve Akdeniz’de olduğu gibi, mülteci dalgalarıyla karşılaşmaktadırlar.
Her ne şekilde ve her sebeple göçe veya mülteciliğe zorlanırsa zorlansın, söz
konusu edilenin, kültürü, dili, eğitimi, belleği, geçmişi, eğitimi, becerisi, yeteneği,
hayalleriyle çok farklı potansiyellere ve sermayeye sahip bir insan olduğu unutulmamalıdır. Mültecinin bir insan olarak doğuştan elde ettiği haklarının yanında onu
göçe zorlayan özel nedenlerinden kaynaklanan haklarının da olduğu akılda tutularak, mülteciler, sadece muhtaç olan veya yardım edilmesi gereken varlıklar olarak
değerlendirilmemelidir. Dünya üzerinde, özellikle de göçmen ve mültecilerin yoğun
olarak bulunduğu (Türkiye gibi) ülkelerde, ilk varış sürecindeki acil ihtiyaçlarının
belirleyiciliğinden ve bunların meselede merkezi yer tutmasından dolayı, mültecilere destek veren pek çok resmi kurum veya sivil toplum kuruluşu - istemeden de
olsa – mültecileri, her daim yardıma muhtaç kimseler şeklinde değerlendirmekte ve
bu da söz konusu insanlara dair daha büyük hakikatin göz ardı edilmesine neden
olmaktadır: Mülteciler de toplumda yaşayan herkes gibi (doğal) haklara sahip oldukları kadar, beceri edinme, eğitim alma, yetenek ve kapasite geliştirme, gelecek
tahayyülü ve sıradan gündelik hayata dâhil olma haklarına da sahiptirler ve her
mülteci yaşadığı yerleri türlü nedenlerle terk etmek zorunda kalmış olsa dahi her
birey gibi hayatını kuracak, sürdürecek ve dönüştürecek kapasiteye belki imkâna ve
farklı sermayelere, becerilere ve yeteneklere sahiptir. Zira bu imkân, sermaye, kapasite ve yeteneklerin farkına varılması da ancak, mültecilerin alışılagelmiş sayı, istatistik ve yardıma muhtaç insanlar oldukları, tutum ve yargısından uzaklaşarak, onların bütün zorluklara rağmen birlikte yaşanacak toplumsal aktörler olarak ele alınmasıyla gerçekleşebilir görünmektedir.

Yeni Toplumsal Aktörler ve İmkânlar
Türkiye ve Gaziantep’in son dokuz yıldır karşılaştığı büyük mülteci göçü dalgasının sadece sürekli değinilen, yarattığı zorluklarının aksine, katkılarını da anlamak için kentte ve ülkede bulunan Suriyelilerin çok genel özelliklerinin bilinmesi,
araştırmaya konu olan başarılı mülteci fotoğrafının daha net görülmesi ve anlaşılması açısından önemlidir. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün kayıtlarına göre Temmuz 2020 itibariyle yani ilk mülteci dalgasının başladığı 2011 yılının bahar aylarından yaklaşık dokuz yıl sonra, Türkiye’de mevcut özel bir kararnameyle ‘geçici koruma statüsü’ verilen yaklaşık 3 milyon 604 bin Suriyeli bulunmaktadır. GİGM’de bulunan demografik veriler, Türkiye’de pek çok tartışmaya
kapı aralamasının yanında, Gaziantep’teki başarı hikâyelerini ele alırken de değineceğimiz gibi, nüfusun sahip olduğu özellikler bakımından bir imkân ve fırsat olarak
da değerlendirilebilir. Çünkü yaş ortalaması oldukça genç bir nüfus eğrisinden söz
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edilmektedir. Zira 15-24 yaş aralığı olarak kabul edilen genç nüfus oranı, Suriyeliler
arasında yaklaşık yüzde 21 civarındadır. Bu da eğitim yatırımının, uygun istihdam
koşullarının ve genel olarak gecikmemiş doğru politikalar üretilmesinin toplumsal
geri dönüşlerinin olumlu sonuçları yönünde bizi iyimser kılmaktadır. Türkiye nüfusu, Suriyelilere nazaran genç oranı bakımından anlamlı oranda (%15,5) geride görünmektedir. Yine tüm Türkiye’deki Suriyelilerin yaş ortalaması 22 civarındadır
(Türkiye genelinin yaş ortalaması 32)16, burada yaklaşık on yaş daha genç bir demografinin sahip olduğu potansiyeller açıkça görülmektedir. Daha ilginç olan hususlardan birisi, Türkiye’deki Suriyelilerin neredeyse tamamının kentsel alanlara
yerleşmiş olmasıdır. Bu durum, hem Gaziantep ve Türkiye’ye gelen Suriyelilerin genel örüntüsü hakkında bir fikir vermekte hem de mültecilik koşullarının aynı zamanda kırsal kökenli Suriyeliler için bir kentleşme süreci anlamına geldiğini de göstermektedir. Çünkü yapılan araştırmalara göre, Gaziantep’teki Suriyelilerin yarısından fazlası ülkenin kırsal kesimlerinden gelmektedir (Gültekin, vd., 2018). Diğer bir
ifadeyle, Suriyelilerin önemli bir bölümü için sadece mültecilik değil, buna ilaveten
büyük kentte yaşamak da ilk defa Türkiye’de (Gaziantep’te) deneyimlenmektedir.
Benzer şekilde, Gaziantep’teki Suriyeli kadınların, Suriye’de yaşadıkları dönemlerden daha yüksek oranda üretim ve emek piyasasına katılımı söz konusudur. Burada
dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi de Suriye’de kadınların örgün ve yükseköğretime katılım oranlarının MENA Bölgesi’ndeki (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) genel ortalamadan yüksek olmasıdır.17 Bu, aynı zamanda, her şeye rağmen savaş öncesi dönemde Suriye’de kadınların yüksek oranda eğitime katıldığı ve dünyaya açık,
en az bir yabancı dile hâkim kaliteli bir eğitim aldıkları anlamına da gelmektedir.
Zira Suriyeli orta sınıf mensubu kadın ve erkeklerin imkân ve alan bulduklarında
gösterdikleri beceri, uyum ve başarılar bunu kanıtlar niteliktedir. Bu da saha çalışmasına karşımıza çıkan başarılı kadınların mevcut sermayelerini, fırsat yaratıldığı
takdirde dönüştürebildikleri şeklinde yorumlanabilir. Sahada görüştüğümüz 203
başarılı Suriyelinin 59’unun kadın olması da bunu destekleyen başka bir göstergedir.
Sonuç olarak, eğitimli, nitelikli genç nüfusun bir beşerî sermaye kaynağı olarak ülkelerin kalkınmaları üzerindeki etkisi, göç ve mülteci olgularında da sıkça tartışılan konuların başında gelmektedir (İçduygu & Diker, 2017; Massey, 1988; Ruiz &
Vargas-Silva, 2013; Şimşek, 2018). Gaziantep’te bulunan Suriyeliler özelinde de beşerî sermayesine yatırım yapmış mültecilerin bu özelliklerinin kendilerine başarıya
giden yolda nasıl alan yarattığının görünür kılınması ve bu örneklerden yola çıkarak
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çoğunluğu genç olan mültecilerin beşerî sermaye olarak kabul edilip kişisel gelişimlerine yapılacak yatırımın altının çizilmesi açısından önemlidir.
Gaziantep özeline gelindiğinde, Türkiye’den çok farklı bir örüntü ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de, Suriyeliler toplum nüfusun yüzde 4,3’üne karşılık gelirken,
451 bin kişinin geçici koruma statüsünde ikamet ettiği Gaziantep’te bu oran yaklaşık
yüzde 22’dir. Demografik yoğunluğun Gaziantep’te bu denli farklılık arz etmesinin
tarihsel, kültürel, ekonomik, coğrafi ve politik sebepleri bulunduğu açıktır (Canbakal, 2009; Marcus, 2013; Şıvgın, 1997). Suriye’yle fiziki sınırlarının olması Kilis, Şanlıurfa ve Hatay gibi Gaziantep’in de yoğun Suriyeli nüfusa sahip olmasının en büyük nedenlerinden birisidir. Fakat kentin Halep’le olan tarihsel ilişki ağlarının tam
ortasında kurulu olması, sanayisi, ticareti ve büyük kent kimliğiyle Suriyeliler için
de kenti cazip kıldığı aşikârdır. Dolayısıyla, Gaziantep’teki Suriyelilerin başarıları
ele alınırken bu genel demografik kompozisyon ve örüntü her daim akılda tutulmalıdır. Yeri gelmişken vurgulamak gerekir ki gerek kentin tarihsel geçmişi gerek
sosyo-kültürel dinamikleri ve gerekse de bir sanayi ve üretim merkezi olma hüviyetinin, Suriyelilerin toplumsal yapıya ve sisteme uyumunda kolaylık sağladığı söylenebilir.
2020 Temmuz ayı itibariyle, Gaziantep’teki yaklaşık yarım milyon Suriyelinin
bir biçimde toplumsal hayata dâhil olduğu bir tablo ortaya çıkmaktadır. Pek tabii,
bu tablo her daim olumlu veya başarılı örnekler içermemektedir. Ama Gaziantep’in
bir sanayi ve ticaret şehri olarak Suriyeliler için benzerlerinden daha fazla imkân ve
fırsat yaratma kapasitesi de göz ardı edilmemelidir. Bu imkân ve fırsatlar kentin ticaret ve sanayi odalarının ya da büyükşehir belediyesinin kayıtlarında da karşımıza
çıkmaktadır. Örneğin Gaziantep Sanayi Odası’nın Temmuz 2020 verileri, kentte Suriyelilerin kurup işlettiği, üretim yaptığı 76 fabrikanın olduğunu göstermektedir.
Benzer şekilde, Gaziantep Ticaret Odası’na 2011’den günümüze kadar kayıt yaptıran Suriyelilere ait 2218 işyeri bulunmaktadır. Ticaret Odası kayıtları Suriyelilerin,
kuyumculuktan otomotive, petrol ve kimyevi maddelerden finans hizmetlerine kadar kırk altı farklı başlıkta onlarca işyeri açtıklarını göstermektedir. Pek tabii, burada
hem Sanayi Odası hem de Ticaret Odası kayıtları bize 2016 sonrasında açılan işletme
ve fabrika sayısında katlanan bir artışın olduğunu göstermektedir. Bu yıllar, aynı
zamanda Suriyeli nüfusun Gaziantep’te de uyum ve hayatı sürdürme hususunda
daha değişik bir değerlendirme yapmaya başladığı döneme işaret ediyor.
Öte yandan, Gaziantep’teki (ve tüm Türkiye’deki) Suriyelilerin genel nitelikleri, sahip oldukları veya olacakları sermayeler konuşulurken göz ardı edilmemesi
gereken en temel ayaklardan birisi eğitimdir. Genelde, mülteciliğin beraberinde getirdiği yükleri en ağır şekilde hisseden kesimin çocuk ve kadınlar olduğu hususunda
bir uzlaşı söz konusudur (Edward, 2007; Kargın, 2018; Kaya, 2017; Küçükşen, 2017).
Engelliler, yaşlılar, kadınlar ve çocuklar mülteci olunan toplumsal yapıdaki,
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gündelik hayat ve kurumlarla en çok karşılaşan ve yine bu kurumlarla irtibata en
çok ihtiyaç duyan kesimler olmaktadır. Dolayısıyla, kente uyum ve bütünleşme için
eğitim ve okul hayatının sağlıklı işlemesinin gerekliliği, ilerleyen dönemlerde sahip
olunan her türlü sermaye üzerinde etkili olacağı muhakkaktır. Çünkü okul ve eğitim, sadece çocukları veya genç kuşakları etkileyen bir süreç değil, mültecilikte (de)
okul ve eğitim sistemi üzerinden vuku bulan her türlü etkileşim, genç mülteci kuşaklar kadar, onların aileleri sosyal çevreleri ve bulundukları toplumsal sistemdeki
bütün kurum ve aktörlerle etkileşimlerinin geleceğini de şekillendirme potansiyeline sahiptir.
Fakat mültecilik koşullarının en çok sekteye uğrattığı ve duruma göre kayıp kuşakların oluşmasına zemin hazırlayan okul ve eğitimden uzak kalmanın yönetilebildiği kentler ve toplumların, mültecilerin potansiyellerini içerme, sosyal bütünleşme
ve etkileşimde daha avantajlı oldukları hususunda görüş birliği mevcuttur (Elliott
& Yusuf, 2014; İçduygu & Diker, 2017; Şimşek, 2018). Bu anlamda Gaziantep’te Suriyelilerin eğitimindeki veriler dikkat çekicidir. Eğitim konusunda vurgulanması gereken noktalardan birisi gerek Türkiye’de ve gerekse Gaziantep’te, Suriyelilere yönelik tek bir politikanın olmadığı; bu politika ve uygulamaların Ortadoğu’daki gelişmelere paralel olarak değiştiğidir. Türkiye’nin genel Suriye ve Ortadoğu politikalarına ve bölgeye müdahalelerine göre şekillenen bakış açısının olduğunu söylemek
de mümkündür. Dolayısıyla, Suriyelilerin Gaziantep’te hem temel eğitimde hem
orta kademede ve hem de üniversite düzeyinde Türkiye genelinden ayrılan bir profilinin olduğunu görüyoruz. Özellikle eğitim konusunda Gaziantep’teki Suriyelilerin son dokuz yılda farklılaşan bir uygulamayla karşılaştıkları görülüyor. Ve bu uygulamalar, zaman geçtikçe ya da Suriyelilerin Gaziantep’teki kalma süreleri uzadıkça, dönüşmektedir. 2012’deki kitlesel geçişlere bağlı olarak öncelikle Suriyelilerin
barınma ve güvenlik sorunlarına odaklanıldı. 2015’e kadar genç kuşakların eğitim
pek çok kişi tarafından dillendirilse de yaşanılan dönemin koşulları ve belirsizlikleri
yüzünden çok parçalı bir eğitim, okul ve müfredat uygulandı. Fakat o dönemlerde
gelen yüzbinlerce insanın önceliği de eğitim değil, barınma, güvenlik, aile bireylerini korumak ve hayatını sürdürmekti. Eğitimin Gaziantep’te de gündem olmaya
başladığı yıl 2015 sonrasıdır. 2015’te Suriyeli çocukların Geçici Eğitim Merkezleri’nde (GEM) eğitim almaları için çaba sarf edildi. Fakat bu çok parçalı ve Arapça
devam eden eğitim, müfredatı sorun teşkil ettiği gibi, içinde yaşanılan toplumdan
kopuk18 bir anlayış, bütünleşme, uyum ve birlikte yaşama için gerekli alt yapıyı sağlayamayacağı nedeniyle terk edilmeye başlanıyor ve GEM’ler 2019’da tamamen

Bunun en büyük nedeni, Türkiye’ye gelen Suriyelilerin ülkelerindeki iç savaş bittiğinde bir gün geri
döneceklerine dair beslenen kat’i inanç ve politikalardı. Fakat zamanın ilerlemesi ve yaklaşık 3.5 milyon
Suriyelinin bütün zorluklara rağmen Türkiye’de bir biçimde yaşam kurmaya başladıklarının görülmesiyle bu anlayış ve yaklaşımdan yavaşa yavaş vazgeçilmiştir (y.n.).
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kapatılıyor ve aynı yıl Suriyeli ve Türk öğrencilerin aynı sınıflarda eğitim almalarını
sağlayacak ‘uyum sınıfları’ açılıyor. Nitekim Gaziantep il bazında Suriyelilerin kayıtlı olduğu ve eğitim aldığı okul sayısı 2014-2015 yıllarında 68 iken, bu sayı 20152016’da 351’e, 2017-2018’de 687’ye ve 2019-2020 yılında 854’e yükseliyor. Burada
dikkat çeken esas nokta, temel eğitim çağındaki Suriyeli çocukların okullaşma oranlarıdır. Zira 2014-2015 döneminde, Geçici Eğitim Merkezleri ağırlıklı olarak, Gaziantep’te yaşayan okul çağındaki Suriyeli çocukların yüzde 40’ı okula gidebiliyorken
(bu yaklaşık 70 bin çocuğa tekabül ediyor), bu oran 2017-2018 döneminde yüzde
63’tür. Yine 2018-2019 döneminde 127 bin okul çağındaki Suriyeli çocuğun yüzde
60’ı okula kayıtlı görünüyor. Fakat bütün geçici barınma merkezlerinin Gaziantep il
çapında kapatılmasıyla sayıları kent merkezlerinde 143 bine yükselen Suriyeli okul
çağındaki çocukların ancak yüzde 56’sı (80 bin çocuk) okula kayıt yaptırabiliyor.
2014’ten 2020’ye kadar yaklaşık altı yılda, Gaziantep’teki Suriyelilerin geçici koruma
kapsamında kayıt altına alınmaları, okul çağındaki çocuk nüfusunun, yeni doğanlarla birlikte yaklaşık iki kat artığına dikkat etmek gerekiyor. Çünkü okul ve eğitim
sistemi dışında kalan her kuşağın, üzerinde durduğumuz başarı, birlikte yaşama,
uyum ve bütünleşmeye etkilerinin farklı olacağını öngörmek mümkündür.
Suriyeli nüfusun yükseköğrenimle ilgili sorunlarının da en az temel eğitim kadar aciliyet arz ettiği bilinmektedir. Gaziantep Üniversitesi’nin Türkçe, İngilizce ve
Arapça lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı 4 binden fazla Suriyeli öğrencinin
olmasının da kentteki başarı ve tutunmayı olumlu yönde etkileyen faktörlerden birisi olduğu muhakkaktır. Nitekim alan görüşmelerindeki 203 kişiden 24’ünün Lisans, 2’sinin Doktora ve birinin de Gaziantep Üniversitesi’nde Yüksek Lisans öğrencisi olması mülteciliğin zor koşullarında bir ‘başarı’ olarak değerlendirilmelidir.
Saha görüşmelerinden bazıları, mesela, Görüşme 23, 54, 71, 81, 174, 176, 179, 183, 184
veya 186 bunlara örnek verilebilir.
Gaziantep’teki Suriyelilerin gündelik hayatta tutunmalarını, Türkiye’nin diğer
bölgelerine nazaran daha kolaylaştıran ve başarıyı etkileyen iki önemli uygulamaya
da kısaca değinmek gerekir. Bunlardan ilki, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki GASMEK (Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim
Kursları) faaliyetleridir. Diğeri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Halk Eğitim
Merkezleri’nde verilen dil kursları başta olmak üzere verilen diğer eğitimlerdir.
Halk Eğitim Merkezleri’ne ilk defa 2014-2015 döneminde Suriyelilere yönelik dil
kursu başta olmak üzere 2800 kişi katılıyorken bu sayı 2019-2020 döneminde
20.400’e ulaşmıştır. Son altı yılda Gaziantep il çapında Halk Eğitim Merkezleri kurslarına kayıt olan Suriyeli sayısı yaklaşık 108 bindir ve bunların yaklaşık 60 bini sürekli devam ederek sertifika almaktadırlar. Benzer şekilde Büyükşehir Belediyesi’nin GASMEK kapsamındaki, yemekten spora, bilgisayar programlamadan dil
öğrenmeye kadar çeşitli alanlardaki kurslarından yaklaşık 37 bin Suriyeli

40 | Nur İncetahtacı

yararlanmaktadır.19 Bu sayının mükerrer kayıtları içerdiği hesaba katılsa bile, kentte
ya da ilde yaşayan Suriyelileri içermeye yönelik bu uygulama ve yaklaşımların başarıya etkisi olduğu kadar, Suriyelilerin sahip oldukları her türlü sermayeyi daha
güçlendirici, potansiyel ve imkân yaratıcı ve en önemlisi sermaye için alan açıcı bir
etkide bulunmuş olduğu/olacağı muhakkaktır. Bu veriler, Gaziantep’e son dokuz
yıldır gelip yerleşen Suriyelilerin tümünü içermekten uzak görülebilir ama burada,
Gaziantep’teki bütün toplumsal ilişkiler ağlarının içericiliği kadar kentteki Suriyelilerin sahip oldukları niteliklerin, becerilerin ve etkileşimlerin birlikte işlediği bir süreç söz konusudur ve bunun etkilerini görünür kılmak amaçlanmaktadır.

Başarı Yolları, Sınıf, Sermayeler ve Gaziantep’teki Suriyeliler
Gaziantep’teki Suriyelilerin kentin veya ülkenin gündelik toplumsal hayatında
tutunmaları veya başarılı olmaları üzerinde dururken ister istemez, kente son sekiz
dokuz yıldır gelmiş Suriyelilerin sosyo kültürel arka planlarındaki farklılaşmaya ve
bu farklılaşmanın kentteki mevcut sınıfsal, kültürel ve ekonomik işleyiş sistemiyle
bağlantılarına değinmek gerekecektir. Bu da bizi, çok genel anlamda, sınıf ve sahip
olunan sermaye ilişkilerini tartışmaya götürmektedir.
Marx’ın (1974) on dokuzuncu yüzyılda, üretim araçlarına sahip olmayı ve emeğini piyasada satıp satmamayı temel kriter olarak ortaya koyduğu sınıf tanımı, geçen süre zarfında sürekli yeni açılımlar ve açıklamalarla ardılları tarafından geliştirilmiştir (Bourdieu, 2015; Dahrendorf, 1959; Field, 2008; Rex, 1996). Yirminci yüzyılın ortalarında, gelişen modern sanayi ilişkileri ve kapitalist toplumsal yapının yeni
sınıflar ortaya çıkardığı artık, çok keskin burjuva-proletarya ayırımı yerine ara sınıf
ve katmanların oluştuğu ve dolayısıyla yeni sınıf kompozisyonlarının ortaya çıktığı
dile getirilmiştir. Rex (1996), Dahrendorf (1959), Coser (1990, 2001) ve diğer kuramcılar bu yeni sınıf oluşumları üzerine kuramsal açıklamalara girişmişlerdir. Fakat
1960’lı yıllardan itibaren, Marx’ın sınıf kavramını temel alıp, sınıfın kendini nasıl
yeniden ürettiğine dair çalışmalar daha çok Bourdieu ve Avrupa sosyoloji geleneği
temsilcileri tarafından yapılmıştır. Bourdieu, sınıfı, sadece üretim araçlarına sahiplik
olma derecesiyle değil, bunlarla yakından ilişkili olan kültürel, sosyal, ekonomik ve
sembolik sermayelerin birlikte işlemesiyle oluştuğunu, hatta bütün bunların bizzat
sınıfsal pratiğin ve görünümün kendisi olarak, kendini yeniden ürettiğini dile getirmiştir (Bourdieu & Passeron, 2015; Field, 2008; Giddens, 2000). Tahmin edileceği
gibi, sınıfsal pratikler (habitus) toplumsal hayatta bireylerin ve sınıfların sahip oldukları sermayelerin gücü oranında bireylere alan açar. Bireyler, edindikleri
Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep İl
Milli Eğitim Müdürlüğü ile 3 Temmuz 2020’de yapılan kişisel görüşmelerden elde edilmiştir. Verilere
ulaşmada bana yardımcı olan kolaylık sağlayan bütün kurum çalışanlarına teşekkür ederim (y.n.).
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kültürel, ekonomik ve beşerî ve yer yer de sembolik sermayeyi yerine, zamana ve
mekâna göre, farklı oran ve derecelerde kullanarak, toplumda konum edinir ya da
mevcut olan konumunu gücünü artırmak için en rasyonel biçimde yine mevcut sermayesini kullanmaya çalışır (Bourdieu & Passeron, 2015; Field, 2008). Dolayısıyla,
burada bir mücadele de söz konusudur. Bireyler ve onların ait oldukları sosyal gruplar, sahip oldukları her türlü sermayeyi sınıfın varlığının hep yeniden üretildiği toplumsal ilişkilerde farklı ölçek ve biçimlerde kullanarak güç kazanmak ya da var olan
güçlerini artırmaya yarayacak şekilde araçsallaştırmak isterler ve bu durum Bourdieu’ya göre (Bourdieu, 2015; Field, 2008) toplumsal aktörlerin ve sınıfların genel bir
eğilimidir. Dolayısıyla, çocukların eğitiminden boş zaman etkinliklerine, gündelik
yaşam pratiklerine ve toplumsal hayattaki aktivitelere kadar her şey sınıfsal eylem
ve yatkınlıklarla (habitus) işlemektedir (Bourdieu, 2015). Kısaca, Bourdieu ve ardılları, toplumdaki sınıfsal döngüyü ilerleten, yeniden üreten ve dönüştüren sermaye
tiplerinin bulunduğunu ve bu sermayelerin toplumsal ‘oyun’ alanında eyleyen aktörlerin habituslarını etkilediğini ve düşünümsel olarak birbirlerini belirlediğini dile
getirirler (Bourdieu, 2015; Field, 2008).
Burada, Gaziantep’teki Suriyelilerin başarı ve tutunma hikâyelerine baktığımız
vakit, farklı sınıftan bireylerin sahip oldukları farklı sermayeleri kullanarak toplumsal hayata katılmaya çalıştıklarını görürüz. Çünkü ‘Başarı Hikâyeleri’ araştırmasında görüşülen 203 Suriyelinin farklı sınıf ve sosyo-kültürel geçmişlerinin yanında,
Gaziantep’te, sahip oldukları bu sermayeleri farklı zaman ve biçimlerde kullandıklarını görüyoruz. Savaş, göç ve mülteciliğin getirdiği koşulların bir sonucu olarak,
Gaziantep gibi büyük bir sanayi kentinde başarılı olmak veya tutunmanın, Bourdieu, Coleman ve daha sonra Putnam’ın da dile getirdiği ‘sosyal sermaye’ ağları kadar (Coleman, 1994; Field, 2008; Putnam, 1993, 1995, 2000) sahip olunan diğer sermaye tiplerinin de rasyonel strateji olarak kullanılmasıyla mümkün olduğu görülüyor. Aşağıda bazı örneklerine değineceğimiz ve alıntılarına yer vereceğimiz görüşmeler bizlere yeniden gösteriyor ki, koşullar ne olursa olsun ve içinde bulunulan
dönemin bütün zorluklarına rağmen, bireyler, kendileri ve aileleri adına mümkün
olan en kullanışlı ve işe yarar sonucu elde etmek için kendilerinde var olan sermaye
tiplerini kullandıkları gibi, yeni alanlar açmak ve ağlar oluşturabilmek için de yine
sermayelerine başvurabilmekte (Bourdieu, 2015; Field, 2008; Giddens, 2000) ve bu
sayede bulundukları ortama uyum sağlayabilmektedirler, uyum yeni gelinen bir yaşam alanında başarının da anahtarı niteliğindedir. Bu uyum ve araştırma konusu
bağlamında, “başarı”, bazen bireylerin sahip oldukları sınıfsal sermayelerini, mültecilik ve göç koşullarına transfer etmesiyle ve yerine ve zamanına göre kullanmasıyla gerçekleşmektedir.
Alanda yapılan 203 görüşmenin farklı ölçeklerde ‘başarı’ tanımlarının olduğunu ve farklı sosyo-kültürel özelliklere sahip Suriyelilerin farklı başarı algılarının
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olduğu görülmektedir. Çünkü görüşülen 203 Suriyelinin eğitim durumları da sosyoekonomik alt yapıları da farklılık göstermektedir. Dolayısıyla hayattan beklentileri
ve uyum sağlama sürecinde başvurduğu araçlar da farklıdır. Farklı sınıf ve sosyokültürel geçmiş kendini eğitimle başarı arasındaki ilişkide yeniden var ediyor gibi
görünmektedir. Alan görüşmelerindeki 203 kişinin 20’si ilkokul, 31’i ortaokul, 49’u
lise, 70’i üniversite (lisans), 1’i yüksek lisans, 1’i doktora, 2’si de Meslek Yüksek
Okulu diploması sahibidir. Hiçbir diplomaya sahip olmayan yani ilkokul eğitimini
tamamlamamış yalnızca 1 kişidir. Buna, hâlihazırda Gaziantep Üniversitesi’nin lisans ve lisansüstü programlarına devam eden toplam 28 kişiyi daha eklemek gerekir.
Çalışmada, Gaziantep’te başarılı olan Suriyelilerin farklı sınıf kompozisyonlarını akılda tutarak, birkaç başlık altında sahip olunan sermayenin göç ve mülteci
olma koşullarında başarıyı hangi saiklerle sağladığı ve dolayısıyla başarının sermayeyle olan ilişkisine kısaca değinilecektir. Yukarıda, Gaziantep’in bazı açılardan Suriye’yle, özellikle de Halep’le olan tarihsel bağlarına ve kültürel benzerliklerine değinmiş ve söz konusu sosyo kültürel aksların sayıları yaklaşık yarım milyonu bulan
nüfusun burada ikamet etmesinde hiç de yabana atılmayacak bir neden olduğunu
belirtmiştik. Bu neden, Gaziantep’e yerleşmede etkili olsa da mülteciliğin ilerleyen
dönemlerinde işe yarayacağına dair somut bir kanıt sayılamaz. Dolayısıyla, kentteki
Suriyelilerin gündelik yaşamlarını sürdürürken karşılaştıkları sorunlarla baş etmede, yeni hayatlarına uyum sağlamalarında ve araştırma bağlamında, “başarı”
elde etmelerinde sınıf, bilgi, beceri, sosyal ağlar, imkânlar gibi donanımların ve de
sermaye tiplerinin çok daha belirleyici ve yön tayin edici olduğunu söylemek gerekir.
Yukarıda, Marx’ın sınıf tartışmalarının, yirminci yüzyılın sonuna doğru farklı
açılım ve eleştirilerle yeniden ele alındığı ifade edilmişti. Yeni sınıf tipleri, sınıfsal
bilinç, sermaye, alan ve habitus gibi yeni kavramlarla olgu daha geniş ve farklı açılardan yorumlanmıştır (Bourdieu, 2015; Lukacs, 1998; Sennet & Cobb, 2017). Çünkü
özellikle yirminci yüzyılın farklı toplumsal olguları, dikkatlerin üzerine çekildiği
toplum veya kültürlerden elde edilen yeni bilgiler, teknolojinin ve yeni eğitim
imkânlarının yarattığı yeni sınıflar ve fiziki/coğrafi hareketlilikteki hız ve dönüşümler sosyal kuramı yeniden şekillendirmiştir (Geertz, 1970; Sahlins, 2014). Dolayısıyla
sınıfsal açıklamalara yeni durum ve kavramlar da eklenmiştir (Bourdieu, 2015; Coleman, 1994; Field, 2008). Sınıfı var eden ve yeniden üreten süreçler olarak bazı kavram ve durumların bütün sınıfsal ve dolayısıyla toplumsal ilişkilere sindiğini söylemek mümkündür.
Bourdieu’nün ekonomik, kültürel, sembolik ve sosyal sermaye kavramsallaştırması üzerinde ilerleyen ve habitus, oyun ve alan metaforlarıyla tamamlanan sınıf
tartışmalarının sosyolojinin son yarım yüzyılına damga vurduğu söylenebilir
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(Appelrouth & Edles, 2008; Field, 2008). Ailenin ya da bireyin edindiği ya da miras
aldığı ekonomik ve beşerî sermaye, kültürel ve sosyal ağların sağladığı sermayeyle
karşılıklı olarak birbirini tamamlamaktadır (Aydemir, 2011; Coleman, 1994; Field,
2008; Putnam, 1995). Aynı zamanda okul, eğitim, diplomalar gibi ait olunan sosyal
çevrenin işaret ve değerleriyle ortaya çıkan bir sembolik sermaye de diğer sermaye
tipleriyle düşünümsel bir belirlenim içerisinde sınıfı, görünümlerini, yatkınlıklarını,
rolleri ve sosyal statüleri yeniden üretmektedir. Dolayısıyla, bireyin ait olduğu sınıfın toplumsal hiyerarşideki yeri neresi olursa olsun mutlaka bir sosyal sermayesi,
aileden ve çevreden miras aldığı bir kültürel sermayesi, gelir ve bölüşüm ilişkilerindeki yerini (Marx’ın üretim ilişkilerinde konum olarak tanımladığı duruma da benzetilebilir bu) belirleyen ekonomik sermayesi bulunmaktadır (Appelrouth & Edles,
2008; Field, 2008; Giddens, 2000). Bütün bu sermayelerin karşılıklı ve birlikte farklı
biçim ve oranlarda, toplumsal ve dönemsel koşullara göre işlediğini de tekrar edelim. Avrupa sosyoloji geleneğinin sembol isimlerinin sınıf tanımları, özellikle
1960’lardan sonra Amerikalı kuramcıların, zamanın ruhu olan iktisadi perspektifin,
piyasanın ve kapitalizmin de etkisiyle, beşerî ya da insani sermaye öğeleri daha ön
planda tutularak yeniden ele alındığını da not etmek gerekir (Coleman, 1994; Putnam, 1993, 2000). Fakat her ne şekilde tanımlanırsa tanımlansın, sınıfların kendilerine özgü sermaye yoğunlukları, göstergeleri, bu sermayelerin gücünden elde ettikleri hiyerarşik sistemdeki statüleri ve konumları farklılaşmaktadır. Bunu, Suriyelilerin gündelik hayatlarındaki sınıf kompozisyonlarında izlemek de mümkündür.

Orta sınıf Suriyeliler: Kültürel sermayenin zor sınavı
Az önce de değinildiği üzere, son dönem sosyoloji tartışmalarında en çok öne
çıkan konuların başında orta sınıflara dair olanlar gelmektedir (Bourdieu, 2015). Gaziantep’teki Suriyeli nüfus içinde, görüştüğümüz profesyonel meslek sahibi, belli
düzeye kadar eğitim almış ya da değerli zanaat sahibi kimselerin orta sınıflara dahil
edilmesi mümkün olmaktadır. Orta sınıf Suriyelilerin Gaziantep gibi coğrafi olarak
Suriye’ye yakın ama farklı bir kentteki başarıları, dikkate değer çizgiler taşımaktadır. Görüştüğümüz ve bir biçimde çalışan, eğitim gören, kendisinin ve ailesinin geçimini zor koşullara rağmen sağlayan toplam 203 kişiden orta sınıflara mensup olanlarının bazı özelliklerle karşımıza çıktığı görülmektedir. Orta sınıfa mensup Suriyeliler içinde, ekonomik ve sosyal sermayelerini Suriye’den Gaziantep’e taşıyabilenlerin, kendi ülkelerindeyken sahip oldukları ağları ve ilişkileri canlı tutarak başarılı
olduklarını söyleyebiliriz. Zira bu sermayelerin ve ağların, karşılıklı olarak işleyerek
Gaziantep’e ilk gelişteki şok atlatıldıktan sonra, bireyin ve ailenin hayatını bütün
zorluklara rağmen bir biçimde sürdürmelerine yardımcı olduğu görülmektedir. Sahip olunan kültürel ve sosyal sermayelerin sağladığı ilişkiler ağı ve alanlar, bazı orta
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sınıf Suriyelilerin Gaziantep’te de hayatlarını alışık oldukları biçimde sürdürmelerine imkân sağlamaktadır. Fakat bu, orta sınıfa mensup Suriyelilerin çoğunluğu için
geçerli değildir.
“2000 yılında İşletme Yönetimi Bölümü’nden mezun oldum, 2012 yılında Yüksek Lisansı bitirdim. 2010 yılında Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) geri döndüm. Suriye'ye döndükten
sonra Birleşmiş Milletlerle çalışmaya başladım. (…) babamın Hukuk’ta doktora derecesi var ve
Suriye’de devlete ait bir soğutma ve depolama şirketinin müdürü. Annem Fransız edebiyatı
diplomasına sahiptir. Tüm kardeşlerim okudular ama Avrupa’da yaşıyorlar, İngilizceyi çok iyi
biliyorum, Türkçe, orta seviyede çok öğrenmedim çünkü işimde Türkçe diline ihtiyaç yok ve
öğrenmek için vaktim olmuyor. Birleşmiş Milletler’de beş dil önemlidir (…) 2016 yılının başında İstanbul’a geldik. Mülteci olarak değil, BM çalışanı olarak, eşim ve çocuklarımla geldim.
İstanbul'da iki ay kaldık iş sözleşmesi bekliyordum sonra Gaziantep’e taşındım. İşim Gaziantep'te olduğu için ve Şam'a çok benzediği için, aynı kültür, o nedenlerle Gaziantep’i seçtim.”
(Görüşme 1)

Görüşmelerde özellikle üst ve üst orta sınıflarda karşımıza çıkan bir durumu
Görüşme 1’de görmek mümkün: Dünyaya açılmış, küreselleşmeyi hem iş hem eğitim hem de kültür ve zihniyet olarak deneyimleyen bireyler ve aileleri uyum ve başarı hususunda farklı bir noktada durmaktadırlar.
“ (…) Tüm ailem eğitim almış. Babam anestezi okumuş, annem öğretmen, kardeşlerimin biri
ilahiyat öğrencisi, diğeri ziraat mühendisliği okuyor. Diğer kız kardeşim ise matematikçi ve
eğitim fakültesi mezunu.” (Görüşme 17)
“Üniversiteyi bitirdim inşaat mühendisliyim. (…) Tüm ailem okumuş. Babam coğrafya mezunuydu (…) [Erkek] Kardeşlerimin biri diş hekimi, biri tıbbi malzeme mühendisi, biri kimya
öğretmeni. Bir kız kardeşim biyoloji mezunu, diğeri Arap dili ve edebiyatı okumuş, diğer bir
kız kardeşim de tarih mezunu. (…) Kardeşim Hatay’da oturuyor dış hekimi kendisi. Birleşik
Arap Emirlikleri’nde de var kardeşim. Diğer bir kardeşim Katar’da. Kalan herkes Suudi Arabistan’da. (…) Arapça, İngilizce, biraz Urduca biliyorum. Türkçe de biliyorum. (…) Ben, Türkiye’ye 2016’nın sonunda yatırım yapmak amacıyla Suudi Arabistan’dan geldim. (…) Ben ve
birkaç ortakla birlikte Kahramanmaraş yolunda inek çiftliği açtım.” (Görüşme 28)

Orta sınıf mensubu Suriyelilerin Gaziantep’te başarılı olması ve tutunması için
kadın ya da erkek olması fazla ayırt edici bir özellik gibi durmamaktadır. Zira kadınlar açısından, özellikle orta ve alt sınıf kadınlar için, bazen Gaziantep ve mültecilik koşulları iş ve çalışma hayatına girmeye neden olduğu gibi, önceden yani Suriye’deyken yapılan işten farklı bir alanda kendini gerçekleştirme imkânı da sunabilmektedir. Birazdan göreceğimiz gibi, alt sosyo-ekonomik kesimlere mensup kadınların iş ve çalışma hayatına ilk kez Gaziantep’te dahil olmalarının, mülteciliğin
dönüştürücü rolü ve koşullarıyla ilişkisi söz konusudur.
Özellikle sağlık, hukuk, eğitim gibi alanlarda eğitimli Suriyelilerin Gaziantep’te başka alanlara yönelmesinin maddi temelleri de bulunmakta; zira özellikle tıp
doktorluğu, diş hekimliği, eczacılık, hukuk gibi alanlarda Suriyeli orta sınıf mensupları ya ikincil planda kalarak sınıfsal bir krizi deneyimlemektedirler ya da sahip oldukları sosyal sermayeyle kendilerine yeni alanlar açarak gündelik toplumsal ve
ekonomik hayata dâhil olmaktadırlar.
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“Diş hekimiyim. Humusluyum. (…) Biz sekiz kardeşiz. Dördü tıp okumuş, 3’ü inşaat mühendisliği, biri ziraat mühendisliği. (…) Babam matematik öğretmeni, annem de sağlık ve laboratuvar yüksek okulu okudu. (…) Arapça, İngilizce ve Türkçe biliyorum. (…) Gaziantep’e 1 yıl
önce Lübnan’dan geldim. Hatay’da 2 yıl kaldım 2018’de Gaziantep’e geldim. (…) Gaziantep'teki ikinci günümde işletme kursuna başvuru yaptım ve kabul edildim. 75 kadından 19’u
seçildi, sonra projemi sundum. Şans işte! Kabul edildi. (…) Bakım salonu, kadınlara özel bir
salon, kadınların ihtiyaç duyduğu her şeyi temin etmeye çalışıyoruz. Bir yıl önce sadece sporla
başladık ve kursa dönüştürdük; üç ay önce de kreş kurduk. (…) Asıl zorluk Gaziantep'te tanıdıklarımın olmaması. Zaman aldı iş yeri bulmak. Ben emlakçı yoluyla buldum. Merkeze yakın
ve güvenli bir bölgede. Türk ve Suriyeli kadınları bir araya getirebilecek bir yer. (…) Suriye’deyken ben mesleğimi yapıyordum yani diş hekimliği. (…) Ama böyle bir projeyi çok yapmak istedim, Gaziantep’e geldikten sonra tekrar düşündüm ve tam gün çalışmayı, çocuklarım
küçük olduğu için yapamadım. (…) Sonra düşündüm, kadın spor yapmak ister ve çocuğunu
burada kreşte bırakabilir. (…) Suriye’deyken kendi kliniğim vardı; mesleğimi rahat bir şekilde
yapıyordum. Maddi durumu çok iyiydi. (…) Buraya geldiğimizde durumumuz çok değişti.
(…) Denklik için bir yıl beklemek, yeni müfredatı öğrenmek çok zor şeyler. Herkes bana karşıydı çünkü alakasız bir şey ben diş hekimliği okudum ve şimdi spor ve bakım salonu açtım.
Herkes git denklik yap ve klinik aç kendine, dedi ama ben istemedim. Kadınlar için bir şeyler
yapmak istedim. Tabi doktorun topluma çok faydası var ama son zamanlarda kendimi robot
gibi hissediyordum.” (Görüşme 34)

Bu örnekte görüldüğü gibi görüşülen kişi sahip olduğu donanımın karşılığını
Türkiye’de bulamamış yani denklik alamamıştır, fakat sahip olduğu diğer donanımlar, okuryazar olması, entelektüel birikimi, çalışan bir kadın olmasının verdiği öz
güven, kendisine yeni alanlar açmasını sağlamıştır. Bu tablonun her kadın için geçerli olması mümkün değilse de sunulan fırsatların insanların hayatlarına yaptığı
etkinin farkına varılması açısından bu örneklerin çoğalması önemlidir.
Field (2008: 9), Bourdieu, Coleman ve Putnam’a atıflarla yaptığı tartışmalarda
sosyal sermayenin daha doğrusu sermaye fikrinin, genel ve kapsayıcı sınıf tanımlarının ötesinde, daha mikro boyuttaki gündelik hayat eylemleri, tutumları, davranışları ve etkileşimleri üzerine odaklanmayı ön plana çıkardığını söylemektedir. Birazdan diğer sınıflara mensup Suriyelilere dair alıntılarda da görüleceği üzere, dayanışma örüntüleri, bir diğer ifadeyle, sosyal sermaye, mültecilerin ya da herhangi bir
bireyin toplumsal hayatta tutunması veya başarısı için kilit meselelerden biridir. Bireyin veya ailenin dâhil olduğu sınıfa ait ilişki ağlarında inşa edilen ve çoğunlukla
ilk bakışta fark edilmeyen güven, bağlılık ve sorumlulukların sınıf mensuplarının
zor koşullarında da kendine özgü işleyişlerle görünürlük kazandığını söyleyebilmek mümkündür. Field, Bourdieu, Coleman ve Putnam’a atıflarla, sosyal ve diğer
sermaye türlerinin ana fikrinin, bireyin sahip olduğu donanım, ilişki, etkileşim ve
iletişim ağlarının hayatiyetini her defasında vurgulamak olduğunu belirtir (Field,
2008: 16). Zira biz de Gaziantep’teki Suriyelilerin başarı öykülerinde benzer dinamiklerin işlediğini görmekteyiz.
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Ekonomik Sermaye ve Ağların Tahvil Edilebilirliği ya da Üst Sınıflar
Bourdieu’ya göre (2015), bireyin toplumsal hayatta sahip olduğu sermayelerin
tümü, sınıf içi ve sınıflar arası ilişki ve etkileşimleri düzenler, sürdürür veya yeniden
üretir. Bu, aynı zamanda, bir güç ve üstünlük mücadelesi aracının da gerçekleşme
alanıdır. Sınıfın yahut sınıfa ait bireyin gücünün de görünür olduğu yer tam da bu
mücadele ya da üstünlük alanlarıdır (Bourdieu, 2015; Field, 2008). Mesela, tenis ya
da futbol oynamanın, operaya gitmenin, klasik müzik veya rock müzik dinlemenin
doğuştan ya da doğal bir üstünlüğünden söz edilemez. Dolayısıyla üstünlük kurmak
için kodlanan, tanımlanan “avam” veya “elit” kültürel semboller, davranışlar ve tutumlar, sınıfsal ve sosyal olarak dolayısıyla toplumdaki somut, açık ya da zımni güç
mücadelelerinden süzülür. Hangi sınıf olursa olsun, kültürel sermayenin mutlak surette kendini tanımladığı ve konumlandırdığı bir ilişkiler ağı mevcut olur. Fakat şurası çok net bir olguya da işaret eder: Toplumdaki her sınıfın sahip olduğu ekonomik
sermayenin dağılımı eşit veya adil olmadığından, buradan yansıyan ve karşılıklı
olarak diğerleriyle birlikte işleyen, çalışan, var olan sermayeler de eşit etkiye ve güce
sahip olmamaktadır. Zira en başından beri Marx’ın üretim ilişkilerindeki konum ya
da daha geniş manada üretim araçlarına sahiplik statüsü olarak kavramsallaştırdığı
sınıf burada farklı görünümler ve işleyişlerle karşımıza çıkmaktadır (Appelrouth &
Edles, 2008; Marx, 1974).
Gaziantep’teki Suriyelilerin her sınıf ve sosyo-kültürel katmandan bireyleri
içermesi, üst sınıf ya da kapitalistlerin kentte nasıl ve hangi araçlar ya da ağlarla
entegre olduklarının yani araştırma bağlamında ifade edilecek olursa “başarılı” olduklarını anlamayı önemli kılmaktadır. Zira hem Marx açısından hem Bourdieu ve
diğer kuramcılar açısından da ekonomik sermaye, diğer sermayeleri belirleme ve
onları yönlendirmede, ister istemez, başat bir role sahiptir (Bourdieu & Passeron,
2015; Field, 2008; Marx, 1974). Gaziantep’in Suriye ve Halep’le olan tarihsel bağları
ve aksları, kentin yüzyıllar boyunca Halep’in Anadolu ve tarihi İpekyolu’yla olan
ilişkileri (Canbakal, 2009; Sever, 2004; Şıvgın, 1997), Suriyeli kapitalist üst sınıf mensuplarının mültecilik zamanlarında Gaziantep’te nasıl güçlü konumlarını sürdürdüklerini, dünyaya entegre olduklarını açıklamada önemlidir. Üstelik, kapitalist üst
sınıf Suriyelilerin hangi ilişki ağlarını Gaziantep’e taşıdıkları ve Gaziantep’teki sanayiye ve ticarete neleri, daha teknik bir ifadeyle, hangi ağları ve sermaye süreçlerini
dâhil ettiklerini görmek öğretici olacaktır.
“Bizim fabrikada plastik üretim vardı ve Türkiye’de ihracat yapıyorduk Bursa Gaziantep müşterilerimiz vardı Suudi Arabistan’ı ve dünyanın her yerine başka yerlerine ihracat yapıyorduk.
Bir tane erkek kardeşim var elektrik mühendisliği okudu bitirdi mezun oldu oda benimle beraber çalışıyor erkek kardeşim elektrikten sorumlu ben de makinelerden sorumluyum teknik
alanlarda. Benim iki bölüm vardı biri ticari biri de üretim ticaret bölümünde vekâleti aldım
yani Türkiye’den malları satın alıyordum ve Suriyelilere bu malları dağıtıyordum üretim bölümünde bu bölümde ise kendi üretimi yapıyorum Suriye’de yaptığım üretimleri Türkiye ve
başka ülkelere ihracatını yapıyorduk. (…) Aile bireylerinin hepsi de aynı alanda çalışıyor
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babam da sanayici beraberiz amcam da Suudi Arabistan’da yine aynı sektörde çalışıyor.
2013’te Suriye’den çıkmaya karar verdiğimizde Gaziantep bizim için en doğru seçimdi. (….)
Şimdi açıkçası çok güçlü çok iyi kazanç vardı Suriye’de, durumumuz çok iyiydi çok şükür, tabi
Suriye’de çok kaybımız oldu fabrika da kaybettik sermaye de ama yine de Suriye’den iyi bir
sermaye getirdik. Geldiğimizde bir iş kurmamız gerekiyordu ilk önce ticari bir iş kurmak istiyordum, ben de Türkiye’yi seçtim çünkü eskiden beri ticari bağlantılarımız ilişkilerimiz olduğu için yaklaşık 13 yıldan beri tanıdıklarım var Türkiye’de. Ek olarak da Gaziantep’e gelme
sebebim ilk önce sanayi şehri ve benim çalıştığım sektörün burada aynısı vardı.” (Görüşme
181)

Bu örnekte görüldüğü gibi, görüşmeci sahip olduğu sosyal sermayeyi göç edeceği destinasyonu tayin etmekte kullanmış, Gaziantep’le olan ticari ilişkilerini ve
bağlarını kullanarak burada iş kurmuştur. Bu durum, kuramsal kısımda da bahsi
geçen tarihsel akslar neticesinde pek çok mültecinin başvurduğu bir yöntemdir.
Coğrafi süreklilik nedeniyle pek çok Suriyelinin Gaziantep’te akrabası ya da ticari
bağlantıları olan kimseler mevcuttur ve göçe karar verirken bu sermaye devreye sokulmuştur. Buna ilaveten görüşmecinin sahip olduğu ekonomik sermaye onu diğer
yüz binlerce mülteciden ayırmış ve yaşanması muhtemel olan, sosyal hayatta barınma, ekonomik hayatta ise sektörde kendine alan açma gibi sorunları minimum
düzeyde yaşamasını sağlamıştır. Ekonomik sermayenin güçlü olması pek çok
alanda rahatlatıcı olsa da gündelik hayat pratiklerindeki olumlu etkisi, uyuma ve
başarıya bu açıdan bakıldığı takdirde, tartışmalıdır. Bourdieu, sermayenin aniden
değil belli bir zaman ve birikim süreci gerektirdiğinin altını çizer (Bourdieu, 2015;
Field, 2008: 21). Dolayısıyla ekonomik sermaye gibi kolay tahvil edilemeyen sermaye türlerine sahip kişiler için daha yumuşak toplumsal temasların ortaya çıkması
da zaman alacaktır.
Gaziantep’teki üst sınıf sosyo-ekonomik kesimlere dâhil olanlar, sahip olunan
sermaye ve ağları da beraberlerinde getirmektedirler. Zira sosyal ve beşerî sermayelerin yeni alan açmadaki rolü (Coleman, 1994; Field, 2008; Putnam, 1993, 2000) çok
belirgin bir biçimde mültecilik koşullarında karşımıza çıkmaktadır. Putnam’ın ifade
ettiği gibi (2000), bir toplumsal sistemde sosyal sermayenin varlığı, çeşitliliği ve gücü
aynı zamanda toplumun gücü anlamıyla eşanlamlıdır (Field, 2008: 40-41). Dolayısıyla Suriyelilerin toplumsal uyumunda sahip oldukları sosyal sermayenin ve de
burada eklemlendikleri ağlar aracılığıyla oluşan yeni sermaye tiplerinin etkisi kayda
değerdir.
“Ben Arapça Türkçe biliyorum az da olsa İngilizce biliyorum. Çince öğrenmeyi çok isterim.
(…) Gaziantep’e 2013 yılında geldik. Ben kardeşlerim ve ailemle geldik. Ben yasal yollarla geldim pasaportum olduğu için. Geldim şirketimi kurdum. Mali kaydımı yaptım ticaret izni çıkardım. 2013 yılından beri de Bağ-Kurluyum. (…) Ben ve kardeşlerim ayakkabı imalat ve ticareti ile uğraşıyoruz. Bir de İstanbul’da toptan satış merkezimiz var. (…) Gaziantep’i seçmemizin nedeni şu: Hem sınıra daha yakın hem de döneceğimizi düşünüyorduk. Ondan dolayı Gaziantep’i düşünüyorduk. Biz 2013 yılında geldik. 2013, 2014, 2015, 2016… derken zamanla anladık, dönemeyeceğiz. Savaş bitmiyor. (…) Evi emlakçı yoluyla bulduk. Türkçe bildiğimizden
dolayı o kadar sıkıntı yaşamadık. Emlakçı gösterdi birkaç ev. (…) İlk olarak dükkân kiraladık.
Burada da başladık. Biz zaten yurt dışı bağlantılı çalışıyorduk. Dışarıdakileri aradık ve biz
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firma olarak artık Türkiye'de devam ediyoruz dedik. Genellikle yurt dışıyla, Libya Cezayir,
Azerbaycan, Türkmenistan İran Irak’la çalışıyoruz” (Görüşme 161)

Alıntılardan da takip edileceği gibi, ekonomik sermaye sahiplerinin var olan
ağlarını genişletmeleri, zor koşullarda bu ağları kullanarak yeni alanlar açmaları
daha mümkün ve kolay olmaktadır. Gaziantep ve Suriye arasında, özellikle 2000’lerden sonra yeniden başlayan yoğun ticari, kültürel, turistik ve ekonomik ilişkilerden
en çok yararlananların bu sınıf ve kesimler olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor ki, iş,
üretim ve ticaret ağlarının mültecilik koşullarında farklı ve kullanışlı işlevlere de sahip olduğu ortaya çıkmaktadır. Sınıf ve sermayenin türü, bireylere daha kullanışlı
imkânlar sunduğu gerçeği bir kez daha belirginlik kazanmaktadır.

Ucuz İşgücünün Değişen Mekânı ve Alt Sosyo-Ekonomik Kesimler
Üst ve bazı orta sınıf Suriyelilerin Türkiye ve Gaziantep’le olan ilişkileri, mültecilik koşullarında işlevsel bir role sahip olurken, bu türden bağlantılardan büyük
oranda mahrum olan ve yaşadıkları zor koşullarda yine kendi çabaları, emekleri ve
kendi sınıfsal dayanışma örüntüleriyle ayakta kalmaya çalışan yoksul kesimler açısından sosyal, ekonomik, sembolik ve kültürel sermayelerin görünümü ve işleyişi
de farklılık arz edecektir. Zira Gaziantep ve Türkiye’deki Suriyeli nüfusun büyük
bir kesiminin yoksul kesimlerden oluştuğu unutulmamalıdır. 2011 öncesindeki Suriye’nin, özellikle Halep’in yoksul kesimlerinin, Türkiye’nin ve Gaziantep’in yoksul
semtlerini, tarlalarını, fabrikalarını doldurduğunu söylemek abartı olmayacaktır
(Çetin, 2016; Gültekin vd., 2018). Bunun sağlaması, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı istatistiklerde açıkça yer almaktadır. Zira resmi verilere göre, Türkiye’deki 3 milyon 600 bin Suriyelinin sadece 31 bini çalışma izni almış bulunmaktadır yani sosyal güvenlik sistemine dâhil olarak çalışmaktadır.20 İstatistiki olarak, 19-54 yaş aralığındaki yüzbinlerce çalışma çağındaki Suriyeli düşünüldüğünde, bu sayıların istihdama erişim yönündeki gerçekliği yansıtmaktan uzak
olduğu net bir şekilde görülür. Bu veri pek çok Suriyelilerin enformel şekilde ucuz
emek girdisi olarak iş ve çalışma hayatında yer aldığı anlamına gelmektedir. Profesyonel orta sınıf ve kapitalist üst sınıf Suriyelilerin nüfuslarının oransal azlığı dikkate
alındığında, bu grupta yer alan yüzbinlerce insanın ucuz emek ordusunun neferleri
olarak birbirleriyle ve kendilerinden evvel aynı işleri yapanlarla rekabet halinde olduklarını söylemek mümkündür. Çok ilginçtir ki, bu kesimlere ait Suriyeliler, Gaziantep’teki ucuz emek piyasasında daha çabuk iş imkânı buldukları gibi işlerini daha
çabuk da kaybedebilmektedirler (Gültekin vd., 2018). Hal böyle olunca, bu sınıf mensubu Suriyelilerin sahip oldukları en güçlü sermaye tipi olarak bedensel emek
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güçleri kalmaktadır. Suriyeliler, Gaziantep’teki inşaat, sanayi ve imalat iş kollarında
Suriye’deki hayat koşullarının benzer yoksulluk manzaralarıyla yaşamlarını sürdürmektedirler. Burada işleyen sosyal ağlar yardımıyla, yoksul sınıf mensubu Suriyeliler (de) Gaziantep’teki inşaat başta olmak üzere, ayakkabı, trikotaj, tekstil gibi emek
yoğun iş kollarında elçiler, ustabaşıları gibi aracılarla kurdukları ilişkiler üzerinden
bir hayatta kalma, tutunma ve başarı öyküsü inşa etmeye çalışmaktadırlar.
“(…) 9. sınıfa kadar okudum. (…) Kaçak yollardan geldik Antep’e. [Antep’te] İş bulma fırsatı
daha büyük, Halep'e benzediği için seçtik, kültür ve gelenek yakın olduğu için.
Soru: Suriye’deyken işiniz neydi? Cevap: Demirci
Soru: Burada aynı işle mi meşgulsünüz? Burada iş ararken ne gibi zorluklarla karşılaşıyordunuz? Cevap: Evet, aynısı, ilk başta iş bulmasını zordu ama sonunda buldum.
Soru: İş yerinizde size nasıl davranıyorlar? Cevap: Çok iyi davranıyorlar, eski ustam beni çok
iyi anlıyordu, durumlarımı biliyordu.
Soru: Türkiye'de çalışmayla Suriye’de çalışma arasındaki fark nedir? Cevap: Hiç fark yok, sonuçta aynı, demircilik.
Soru: Sizce burada mı çalışmak daha rahat, yoksa Suriye’de mi? Cevap: Bence Suriye'de daha
rahattı, çünkü burada 30 gün çalışıyorum ay sonunda bakıyorum hiç para kalmamış, insan bu
şekilde yoruluyor.
Soru: İşinizi geliştirmeyi düşünüyor musunuz? Cevap: Evet, başka bir yerde daha yüksek bir
ücret bulursam, işim bırakayım.
Soru: Peki başka bir işi aradınız mı? Cevap: Hayır, çünkü ücretler aynısı, şimdi Türkler en
azından 2.500 TL alıyorlar ve bazıları işle ilgili hiçbir şey bilmiyorlar, bir Suriyeli olursa usta
diyelim en yüksek ücret 2.100 TL, sigortası yok, ırkçılık değil ama gerçek budur.
Soru: Peki iş sahibi ile konuştunuz mu? Cevap: Konuşursak şöyle diyecek ister çalış ister çalışma, senden başka çok işçi var. (Görüşme 42)

Görüşmecinin, “sonuçta aynı iş, demircilik” diyerek ifade ettiği ve emek yoğun
pek çok işin tanımı için geçerli olan bu durum, dezavantajlılığın içinde zamana göre
avantaj da barındırmaktadır. Emek yoğun işlerde çalışan Suriyeliler sıklıkla iş değiştirmekle beraber genelde istihdam edilmektedirler. Dolayısıyla göçün ilk yıllarında da çok yoğun olduğu 2014-15 yıllarında da ve bugün hala pek çok Suriyeli,
genç, çocuk, kadın, yaşlı, öğrenci emek yoğun işlerde çalışmaktadırlar. Durumu
avantajlı kılan sürekli bir istihdam olanağı barındırmasıyken dezavantajlı kılansa
güvencesizlik nedeniyle pazarlık gücünün olmayışı, rekabet edebilirliğinin olmayışı
ve bitmeyen gelecek kaygısıdır.
Benzer şekilde, yine alt sosyo ekonomik kesimlerden bir kadının söyledikleri
sınıfsal bir değişim olmadan Suriye’den Gaziantep’e uzanan bir yoksulluk yolculuğudur aynı zamanda. Sahip olunan sermayeler, dâhil olunan ağlar, iş ve çalışmanın
gerçekleşme biçimleri, alt sosyo-ekonomik sınıfların yaşadığı gerçeğin yansımasıdır.
“Soru: Eğitim durumunuz nedir? Cevap: İlkokul.
Soru: Ailenizin eğitim durumu nedir? Cevap: Sadece kız kardeşim ortaokulu bitirdi.
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Soru: Eşinin eğitim durumu nedir? Cevap: İlkokulu bitirmiş.
Soru: Çocuğunuz var mı? Cevap: Beş çocuğum var. 4’ü okula gidiyor, en küçük de benimle
evde kalıyor,
Soru: Arapça dışında bir dil biliyor musunuz? Cevap: Hayır, bilmiyorum.
Soru: Gaziantep'e nasıl geldiniz? Ne zaman, kiminle geldiniz? Cevap: 2013'te geldim, amcamın
ailesiyle geldim.
Soru: Gaziantep’i seçmenizin sebepleri nedir? Cevap: Eşim bizden bir yıl önce buraya geldi, iş
buldu. Sonra biz de buraya geldik ve burada kalmak kararı aldık.
Soru: İlk geldiğinizde neler karşılaştınız, nasıl ev buldunuz, çocuklarınızı okula nasıl kayıt ettirdiniz? Cevap: İlk geldiğimizde çocuklarım bir buçuk yıl buyunca okula gitmediler, çünkü
okul yoktu, okullar açıldığında gönderdik.
Soru: İlk geldiğinizde çalışmaya başladınız mı? Cevap: Hayır, çalışmadım. Geldikten dört yıl
sonra çalışmaya başladım.
Soru: Bu işi nasıl buldunuz? Cevap: Komşum buldu. İş eve geliyor ve bitirdikten sonra almaya
geliyorlar
Soru: Suriye'de çalışıyor muydunuz? Cevap: Hayır, hiç çalışmadım.” (Görüşme 38)

Yoksulluğun kendini yeniden üretmesinin mültecilik koşullarında da sürdüğünün kanıtı olarak ele alınabilecek yukarıdaki alıntı, aynı zamanda Suriyeli yoksulların bulundukları sosyo-ekonomik konumdan daha da gerilere düşmemek
adına yani açlık sınırına yaslanmamak için sahip oldukları sosyal sermaye konumunda olan komşuluk ve akraba ağlarını nasıl işlevsel hale getirdiklerini de görüyoruz. Suriye’deki yoksulluğun, kadın emeğinin görünür şekilde katlanarak Gaziantep’te yaşandığını diğer bir anlatımla alt sosyo-ekonomik sınıfların sahip oldukları sermaye türlerinin ve ilişkilerinin bulunulan konumu sadece yeniden üretmeye
yaradığının kanıtı olan bu görüşme, evde parça başı üretim gibi küresel ucuz ve güvencesiz işlerin hangi toplumsal çatlakları takip ettiğinin de göstergesi gibidir.

Sonuç
Mülteciliğin veya mültecilerin meşakkatli, zor ve uzun süren hikâyesi, sürekli
bir biçimde yenilenen, her seferinde eklemelerin ve yamaların yapıldığı sonu gelmez
canlı bir anlatıdır. Çünkü mültecilikte, her zaman söz konusu olan, bir sayı ve istatistikten öte, yaşadığı yerlerden, ülkeden, toplumdan, hayattan bir şekilde koparılan, unutulması mümkün görünmeyen geçmişe takılı kalmış bir hafıza ve geçmiştir.
Ülkesinden, toprağından, gündelik hayatından ve alışkanlıklarından kopup geldiği
coğrafya, ülke veya kent ne kadar yakın ne kadar bildik de olsa, her zaman kolayca
anlatılan ama belleklerinin derinlerinde hazır duran yabancı olma halinin hemen bütün mültecilerin etrafında dolaşıp durduğu inkâr edilemez bir gerçekliktir.
Araştırma, mültecilerin mensup oldukları sosyal sınıflara ait özelliklerinin onları, somut olarak deneyimledikleri, gündelik hayatlarını yeniden şekillendiren
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olayların sonuçlarından fazla uzaklaştıramadığını göstermektedir. Mülteci olmak,
alandaki her görüşmede de gördüğümüz üzere, her sınıf ve katmandan bireyin deneyimlediği, yaşadığı ve kendi sınıfsal imkân ve kapasiteleriyle çözümler üretmeye
çalıştığı somut ve baş edilmesi gereken zorluklarla dolu bir durum olarak betimlenmiştir. Fakat sınıfsal özelliğin bir uzantısı olan her türden sermayenin tahvil edilebilirliği, esnekliği ve tanınırlığı bu zorluklarla baş etmede önemli bir rol oynamaktadır. Dolayısıyla Gaziantep’te sayıları yaklaşık beş yüz bin civarında olan Suriyelilerin, sahip oldukları sermaye ve imkânlarla mülteciliğin getirdiği zorluklarla baş
ederek başarılı addedilmelerinin son derece farklılık arz eden örüntülere sahip olduğu görülmektedir.
Farklı sermaye tiplerinin, Gaziantep gibi büyük bir sanayi ve ticaret kentinde,
mültecilerin kentle uyumunu duruma göre nasıl şekillendirdiği, ağların ve sermayelerin hangi durumlarda devreye girdiği ve en önemlisi, ait olunan sınıfsal konumların ve donanımların nasıl işlediği hakkında araştırma bilgi vermiştir. Öyle ki, çoğu
kez dile getirildiği gibi, bireylerin ya da daha geniş manada sınıfların sermayelerinin
dönüşebilirliği, tahvil edilebilirliği ya da taşınabilirliğinin hangi koşul ve ortamlarda
mümkün ya da imkânsız olduğu, Gaziantep’te yaşayan Suriyelileri, çok genel anlamda üç kategoride ele alarak anlamaya çalışmıştır. Ortaya çıkan sınıfsal örüntüler,
Marx’tan Bourdieu, Coleman ve Putnam’a kadar uzanan kuramsal tartışmalara
denk gelebilecek şekilde konumlandırılmaya çalışılmıştır. Teorik tartışmaların da
ötesinde, sınıf ve sermayelerin farklı imkân ve alanlarının olduğu, Suriyelilerin Gaziantep’te de kurmaya, dâhil olmaya ve yeniden üretmeye çalıştıkları ilişkiler ağındaki bireylerin deneyimlerinde ortaya çıkmıştır. Bekleneceği üzere, üst sınıflar ya da
kapitalist/ekonomik sermaye sahiplerinin imkân ve kabiliyetlerinin, kendilerine
(yeni) alanlar açmada, diğer sınıflara mensup Suriyelilere nazaran daha avantajlı ve
hatta daha girişken diyebileceğimiz, daha yoksul ve alt sınıflara mensup göçmen ve
mültecilere kolay açılmayan kapıları açmada ve ağlara ulaşmada ve onlara dâhil olmada çok büyük bir avantaj sağladığı görülmektedir. Kuşkusuz avantajlı durum,
sadece ekonomik sermayenin varlığıyla değil, onunla birlikte işleyen ve karşılıklı
olarak var olan kültürel ve sosyal sermayeleri de gerekli kılmaktadır. Çünkü saha
görüşmelerinde, üst sınıfa mensup Suriyelilerin sadece maddi zenginlik anlamında
değil, sosyal ağlar ve kültürel sermayeler bakımından da kendilerine mülteciliğin
koşullarıyla baş edecek ve başarılı olmalarını sağlayacak yerel ve küresel bağlantılar
sağlayabildiği görülmektedir. Ekonomik sermayenin küresel kapitalizmle şekillenen yapısının ve gerekliliklerinin, Gaziantep’teki Suriyeli üst sınıf mensuplarını
farklılaşan ağlar, uyum ve başarı hususlarında daha da ayrıcalıklı bir konumda tuttuğu araştırmadan yola çıkarak söylenebilir.
Diğer taraftan, orta sınıfa mensup Suriyelilerin sahip oldukları kültürel sermaye ağırlıklı ağları, eğitimleri ve nitelikleri, mülteciliğin zor koşullarında, inşa
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edilmesi, sürdürülmesi ve yenilenmesi çok uzun zamanlar alabilen acil ve zaruri gerekliliği olan sosyal ağları ve alanları sağlamada yetersiz olabilmektedir. Dolayısıyla, orta sınıflara mensup Suriyelilerin, önceden sahip oldukları ya da deneyimledikleri yeni hayat koşullarında inşa ettikleri güçlü ve yeterli sosyal ağlarının olmadığı haller, başarı ve uyumda sorunların ve içe kapanmaların ortaya çıkmasına sebep olabilmektedir. Zira eğitim sermayesinin geçerliliği ve taşınabilirliği mümkün
olan orta sınıf mensuplarının, başarı ve bütünleşme hususunda, diğerlerine nazaran,
daha avantajlı bir pozisyona sahip oldukları görülmektedir. Orta sınıfların Gaziantep’teki sayıları, üst sınıflardan daha çok, fakat yoksul alt kesimlerden daha az
olunca, bu sınıf için kültürel, sosyal ve sembolik sermayelerin hayati değeri ön plana
çıkmaktadır. Çünkü en çok orta sınıf mültecilerin başarı ve tutunma ile başarısızlık
arasında durduklarını söylemek mümkün görünmektedir.
Alt sosyo-ekonomik kesimlerin, Gaziantep gibi bir ticaret ve sanayi kentindeki
emek piyasasıyla kurdukları iş ve çalışma ağları, yoksul mültecilerin başarılarını
daha minimal bir bakış açısıyla ele almamıza neden olmaktadır. Mülteciliğin doğurduğu zor hayat koşullarının, bu sınıfların temel ekonomik sermayeleri olan ücretli
emeğin piyasa değerini sürekli aşağı çekmesinden ve bunun da mülteci olsun ya da
olmasın, yoksul kesimler arasında kıyasıya ve acımasız bir rekabet doğurmasından
dolayı, bazı durumlarda, Suriye’deki gündelik hayatta deneyimlenmemiş olan ailedeki kadın emeğinin piyasaya dâhil olması gibi baş etme biçimleri de ortaya çıkmaktadır. Dahası, emek süreçlerine dahil olmanın komşu, tanıdık, usta gibi enformel ağlarla gerçekleşmesi, güvencesizliğin yanında eşitsizliği de getirmektedir ve yoksul
sınıf konumunu yeniden üretebilme potansiyeli de bu sınıfa ait bireylerin Gaziantep’te deneyimlediği bir durumdur. Çünkü Gaziantep’teki Suriyelilerin de ait oldukları bütün sınıflarda gördüğümüz ve toplumda mülteci ya da göçmen olmayan
kesimlerde de çok bariz olarak görülen, gündelik hayatın işleyişinde sahip olunan
bütün sermayelerin, imkânların ve araçların yaşanan etkileşimlerin niteliğine göre
devreye girdiği gerçeği burada net bir şekilde karşımıza çıkmaktadır.
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Sınıf Kategorileri ve Sermaye Türleri Bağlamında
Gaziantep’teki Suriyeliler
Ayşen Utanır Karaduman

Giriş
Diğer birçok kent gibi Gaziantep de geçmişten günümüze pek çok göç vakasıyla karşı karşıya kalmıştır. Ancak 2011 yılından itibaren yoğunluğu artan sığınmacı göçüyle birlikte kentte niceliksel açıdan en büyük göçmen topluluğunu Suriyeliler oluşturuyor. Göç İdaresi verilerine göre 2020 yılı haziran ayı itibariyle Gaziantep’te toplam 448.980 kayıtlı Suriyeli göçmen bulunuyor. 21 İstanbul’dan sonra en
fazla Suriyeli sığınmacı nüfusu barındıran ikinci il olarak Gaziantep, göç meselesini
dert edinen pek çok çalışma için önemli bir veri kaynağı oluşturuyor. Gaziantep’teki
Suriyeliler: Başarı Hikâyeleri başlıklı projenin hayata geçirilmesi ise temelde böyle
önemli bir veri kaynağını değerlendirme amacı taşıyor. Proje, bir rakamdan çok
daha fazla anlam içeren Suriyeli göçmenlerin gündelik hayatlarına dair pek çok detayın peşine düşerek eksileri ve artılarıyla bu göç sürecinin kent hayatına olan etkileriyle ilgileniyor. Projenin örneklem grubu seçiminde Gaziantep kent merkezindeki
kadın, erkek, genç, yaşlı bütün toplumsal kategorileri temsil eden Suriyeli sığınmacılara yer verildi. Yarı yapılandırılmış soru formunu uygularken Gaziantep’te yaşayan Suriyelilerin olumsuz koşulları geride bıraktıktan sonra yeni bir kente ve hayata
nasıl adapte olduklarını öğrenmek temel amacımızdı.
Bu makale Gaziantep’teki Suriyeliler: Başarı Hikâyeleri projesi kapsamında 203 Suriyeli mülteciyle yapılan yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmelerde elde edilen verilere dayanarak sınıf, uyum ve başarı ilişkisini irdelemeye çalışıyor.

Gaziantep’teki Suriyeli mülteciler ve sınıf kategorileri üzerine ampirik bir analiz
Toplumlardaki sınıfsal eşitsizlikler ve bu eşitsizliklerin nasıl deneyimlendiğine
dair geliştirilen farklı yaklaşımlar sosyal bilimleri ve özellikle de sosyoloji bilimini
hep meşgul etmiştir. Toplumsal yapıların nasıl oluştuğunu anlamak adına sınıfsal
21

https: //www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638 Erişim tarihi: 20.06.2020
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göstergeler oldukça işimize yarar. Ancak sınıf kavramı sosyolojide en tartışmalı konuların başında gelir. Bunun en temel nedeni ise bu kavramın kapsayıcılığı, sınırlarının ne olduğu ve nasıl incelenebileceği ile ilgili farklı fikirlerin ve yaklaşımların
mevcudiyetidir.
Göçmenlerin göç süresince yaşadıkları problemlerle ve yerleştikleri toplumdaki değişikliklerle baş etme durumlarını belirleyen en net kategori, sınıf kategorisidir. Buna bağlı olarak sınıf ve göç meselesini iki şekilde düşünebiliriz. Birincisi göç
edenlerin sınıfsal konumunun göç tercihini, sürecini etkilemesidir. Bu süreçte sınıf
konumunu belirleyen ekonomik kategori temel etkileyici unsur olarak karşımıza çıkar. İkincisi ise göç edenlerin sınıfsal konumunun göç ettikleri yerdeki konumlarını
belirlemesi, etkilemesidir. Ancak zorunlu göçe tabi olan özellikle eğitimli orta sınıf
bireyler için ayrıldıkları toplumdaki sınıf kategorisinin ve statülerinin dâhil oldukları toplumda korunmadığını ve pek bir değerinin olmadığını görüyoruz.
Yukarıda bahsettiğim gibi sınıf meselesi hâlihazırda ihtilaflı bir kavram iken
göç unsurunu dâhil ederek bu konu üzerine düşünmek meseleyi daha karmaşık hale
getirebilir. Bu nedenle ben bu makalede sınıfı, ekonomik eşitsizlikler kadar sembolik
ve kültürel olarak da işleyen bir toplumsal kategori olarak kabul ediyorum. Bourdieu toplumsal sınıfları anlamaya çalışırken ekonomi kategorisinin tek başına yeterli
olmadığını belirterek ekonomik sınıf kategorisi ile kültürün iç içe geçtiğini ve birbirinden ayrılamayacağını söyler (2015). Dolayısıyla Bourdieu’nün kavramlarıyla göç
ve sınıf arasındaki ilişkiyi irdelerken sınıfın en belirleyici kategorisi olarak kabul edilen sermayenin yalnızca ekonomik değil, sosyal ve kültürel süreçleri de içeren bir
yönü olduğuna vurgu yapmak gerekiyor.
Bourdieu sınıflı toplum yapısının yeniden üretiminde çeşitli sermaye biçimlerinin katkısına ve önemine dikkat çeker (1986: 2015). Bourdieu’nün sermaye tanımlamalarından özellikle üçü Gaziantep’e yerleşen Suriyeli mültecilerin sınıf pozisyonlarını anlamak adına işlevseldir. Bunlar sırasıyla ekonomik, sosyal ve kültürel
sermayedir.
Ekonomik sermaye adı üzerinde finansal kaynaklarla ilgili olan parasal sermayedir. Sosyal sermaye sosyal ağları, bu ağların gündelik hayat içerisindeki kullanımlarını, sosyal gruplara üyeliği ve bu grup üyeliğine dayanarak inşa edilen sosyal
kimlikleri içerir. Göçmenlerin sınıf pozisyonlarını çözümleyebilmek için işe koşulabilecek en önemli araçlardan biri sosyal sermayedir. En basit haliyle göç literatüründe göçmenlerin göç ettikleri bölgelerde kullandıkları hayatta kalma ve başarılı
olma stratejileri sahip oldukları sosyal sermayeyle ilişkili olarak çözümlenir. Kültürel sermaye ise sembolik anlam ve değerlerle ilişkilidir. Kültürel sermaye somutlaşmış, kurumsallaşmış ya da nesneleşmiş olabilir.
Sermaye biçimlerini dikkate alınırken Bourdieu’yü öne çıkaran şey bu sermayelerin toplumsal ilişkilerde bir sosyal ayrım aracı olarak nasıl kullanıldığına yaptığı
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vurgudur. Bourdieu ayrıca çeşitli sermaye biçimleri arasındaki ilişkiye de dikkat çeker. Sermayeler arasındaki ilişkide esas olan, bir sermaye biçiminin diğerine dönüştürülebilmesidir.
Makalenin bundan sonraki kısmında Bourdieu’nün yukarıda kısaca bahsini geçirdiğim sermaye yaklaşımından yardım alarak proje kapsamında gerçekleştirilen
203 derinlemesine görüşmede göç ve sınıf meselesi üzerine öne çıkan temaları ortaya
koymaya çalışacağım.
Gaziantep denince akla ilk olarak kentin sanayi kimliği, günümüzde de gastronomi kimliği gelir. 1980’li yıllardan itibaren ülke ekonomisine ithal ikameci bir
anlayışın hükmetmesiyle beraber birçok taşra kenti sanayileşme alanında kendilerine parlama alanı bulmuştur. Gaziantep bu dönemi iyi değerlendirmiş ve sanayi
kenti kimliğini kent kimliğine eklemlemiştir.
“Sanayinin ticaretin olduğu bir merkeziz. Dolayısıyla biz İpek yolundan beri bunu bir ticaret
yoluna bir kalkınma yoluna bir kardeşlik yoluna dönüştürmüşken bir hazmetme kapasitemiz
var. Bir anda 500 bin kişi bu şehre gelmiş olsa şehir buna alışık olmasa kıyamet kopardı. Şehir
göçe alışmış durumda. Şehir bunu yönetirken bunu nasıl kalkınmaya dönüştürürüm diye yöneten bir insan yapısı var. Dolayısıyla biz göçün risklerini rızka nasıl dönüştürebiliriz” (Fatma
Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi başkanı)

Yerel aktörlerce inşa edilen ve kullanılan girişimci kent, sanayi kenti anlatısı ve
kimliği kente göçü etkileyen temel faktörlerden biridir. Kentin kimliği ve göçler arasında doğrudan bir bağlantı vardır. Büyükşehir Belediye Başkanı’nın bu konu üzerine söyledikleri de kent kimliği ve göçler arasındaki bağlantıya örnek olarak gösterilebilir. Kente göç edenlerin temel motivasyonu iş bulmak ve hayata tutunmak olduğu için Gaziantep’in bu yönü bireylerin göç kararında önemli bir etkiye sahiptir.
Gaziantep, zorunlu göçle gelen birçok mülteci için ilk seçeneklerden biri olarak
dikkat çekiyor. Kentin mülteciler tarafından seçilmesinin ilk nedeni sınıra yakınlık,
kent hakkında daha önceden fikir sahibi olma gibi nedenler. Birçok mülteci için kentin sanayi kimliği göç tercihini etkilemekten çok; kentte kalma ve hayatlarını devam
ettirme tercihlerinde etkin. Ancak hemen burada sınıf kategorisinin göç tercihini,
sürecini ve sonrasını belirleyen önemli bir etken olduğundan bahsetmek gerekir.
Daha açık bir ifadeyle zorunlu göçe mahkûm olan üst sınıf bireylerle, alt ve orta sınıf
bireylerin kenti tercih etme nedenleri birbirinden oldukça farklı. Hatırı sayılır bir
ekonomik sermayeye sahip mülteciler için Gaziantep zaten önceden de bildikleri,
tanıdıkları zaman zaman iş yaptıkları bir kent. Bu durum G181’in anlatısında rahatlıkla görülebilir:
“Suriye’de durumlarımız çok iyiydi çok şükür, tabi Suriye’de çok kaybımız var fabrikayı da
kaybettik, sermayeyi de. Ancak beraberimizde iyi bir sermaye getirdik. Tabi geldiğimizde bir
iş kurmamız gerekiyordu, ben de Türkiye’yi seçtim çünkü eskiden ticari bağlantılarımız ilişkilerimiz olduğu için yaklaşık 13 yıldan beri tanıdıklarım var Türkiye’de. Ek olarak da Gaziantep’e gelme sebebim ilk önce sanayi şehri olması” (G181, E, 51).
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Orta sınıf ve alt sınıf mültecilerin sanayi kentine yönelik motivasyonu ise daha
çok emek gücü etrafında şekilleniyor. Sert’in de (2016) bahsettiği gibi emek gücü
Türkiye’deki büyük oranda göçmen için hayatta kalma aracı olarak görülüyor. Bu
durum Gaziantep’te yaşayan orta ve alt sınıf birçok mülteci için de böyle. İleride
ayrıntılarıyla bahsedeceğim gibi bu bireylerin geride bırakmak zorunda kaldıkları
toplumda geçerli olan sembolik ve eğitim sermayelerinin burada geçersiz olması bu
sınıfa tabi insanları yalnızca emek güçlerine güvenmeye sevk ediyor. Emek gücünün
sınırsız kullanılabileceği kent olarak Gaziantep ise onlar için de böylece ön plana
çıkıyor.
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Türkiye genelinde yaptığı çalışmaya göre Suriye nüfusunun çoğunluğu mevsimlik tarım işlerinde, tekstil, imalat ve inşaat alanlarında düşük vasıflı işlerde çalışmaktadır (ILO, 2016).
Tablo 1: Örnekleme dâhil olan Suriyelilerin en çok faaliyet gösterdikleri sektörler
Sektörler

Kişi Sayısı

Gıda sektörü (Restoranlar, Fırıncılar, Tatlıcılar)

30

Giyim

23

Bakkal - Market

13

Ayakkabıcılık sektörü

10

Dernek İşleri

19

İmalat Sektörü

12

Eğitim (Öğretmen, öğrenci, diğer)

28

Örneklemimize dâhil olan 203 mülteci de birçok iş alanında istihdam ediliyor.
Başka birçok sektör olmak üzere özellikle gıda sektörü; bakkal, market gibi perakende ve ticaretle ilgili küçük işyeri sahipliği, çeşitli sektörlerde işçilik yapmak; kafe
restoran gibi hizmet sektörüne yönelik işyeri açmak ve işletmek; terzilik, ayakkabı
imalatına yönelik küçük el işleri ve giyim eşyalarının satışı gibi tekstil ve giyim eşyası ile ilgili işlerde çalışmak; kuaför salonu açmak ve işletmek gibi kişisel hizmet
veren sektörler başı çekiyor.22

Zorunlu Göçün Etkisindeki Sermaye Biçimleri ve Sınıf Kategorileri
Bourdieu’nün sermaye teorileri göç edenlerin işgücü piyasasındaki konumlarını anlamak adına kıymetli bilgiler sunar. Göçmenlerin sınıf kategorilerini sahip oldukları sermaye biçimleriyle ilişkili olarak düşünmek gerekir.

Burada bahsi geçen sektörlerin sınıflandırılmasında Uluslararası Çalışma Örgütü’nün kategorilerinden
faydalanılmıştır. Daha fazlası için bkz. International Labour Organization. (2012).
22
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Sosyal Sermaye
Sosyal sermaye göç literatüründe özellikle göçmen işgücünün niteliğini anlamak amacıyla en çok başvurulan sermaye şeklidir (Erel 2010; Bauder 2006). En basit
tanımıyla sosyal sermaye, kişilerarası iletişimin doğurduğu bağlantılardan ve ortak
değerlerden meydana gelir (Field, 2008: 18).
Sosyal sermaye göçmenlerin Bourdieucü anlamda alanda nasıl konumlandıklarını anlamak adına önemli bir kavramdır. Alan, konumlar arasındaki nesnel bağıntıların ağı olarak tanımlanır (Bourdieu ve Wacquant, 2012: 81). Daha açık ifade
etmek gerekirse, bireyin sahip olduğu sermaye türü alanda ya da toplum içerisindeki konumunu belirler. Söz konusu göçmenler olunca sosyal sermaye alandaki yerini belirleme etkisine sahip olduğu için en stratejik sermaye türüdür.
Göçmen ve göçmen işgücü piyasaları bağlamında ise sosyal sermaye kavramı
tipik olarak hayatta kalma ve kendi kendine yardım stratejisi anlamına gelir. Öyle
ki, göç literatüründeki pek çok çalışma göçmenlerin iş bulma fırsatlarının sosyal ağlar aracılığıyla gerçekleştiğine vurgu yapar (Cheung ve Phillmore, 2014). Bizim çalışmamızdaki veriler de bu durumu destekler niteliktedir. Gaziantep’teki mültecilerin iş piyasasına erişmelerinde sosyal sermayelerinin yani bir başka deyişle göçmenler arasındaki sosyal ağların büyük bir etkisinin olduğu birçok görüşmede dile getirildi:
Çalıştığım işi tanıdığım Suriyeli arkadaşlarım vasıtasıyla buldum. Onlar bana yeri söylediler
ben de gittim görüştüm (G16, Ayakkabı fabrikasında ustabaşı).
Burada çalışan arkadaşım vardı işsiz kaldığımı biliyordu beni aradı gel burada çalış dedi. Bana
bu işi o ayarladı (G109, restoran çalışanı).

Yukarıdaki ifadelerden de anlaşılacağı üzere göçmenlerin büyük bir çoğunluğu sosyal sermayelerini ilk olarak istihdama erişmek için kullanmışlar. İşgücü piyasasına erişebilmek ve dâhil olabilmek daha önceki deneyimlerinden, eğitimlerinden ziyade sosyal sermayeleri yoluyla gerçekleşebilmiştir. Şu anda kendi sermayesiyle kurduğu bir nargile dükkânını işleten G8’in anlattıkları iş bulmada referansın
önemine dikkat çekiyor:
“İş yoktu. Bazen atölyelere ya da fabrikalara gidiyorduk çalışmak için tanıdık birilerini istiyorlar torpil ile işe alıyorlardı ya da torpil demeyelim referans istiyorlardı” (G8, Nargile dükkânı
sahibi).

Görüldüğü üzere sosyal sermaye, sınıf ve iş ilişkilerini iki şekilde etkiliyor. İlk
olarak Suriyeli göçmenlerin benzer sosyal sermayelere sahip Suriyeli göçmenlerle iş
yaptıklarını görüyoruz. Proje verilerinde girişimci zengin göçmen grupları ve göçmen işçileri arasındaki dayanışma da öne çıkıyor. Bunun en önemli nedeni benzer
sosyal ve kültürel sermayelere sahip olmaları. İkinci olarak yapılan görüşmelerdeki
anlatıların büyük bir çoğunluğu, iş bulmada olduğu kadar işlerini sürdürmede de
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Suriyeli tanıdıkların önemini ortaya koyuyor. Kendi işinin sahibi olan pek çok Suriyeli göçmen müşterilerinin önemli bir kısmının Suriyeliler olduğunu belirtti.

Kültürel Sermaye
Kültürel sermaye Pierre Bourdieu ve Jean-Claude Passeron tarafından temel
olarak kültürün sınıf kategorileri üzerindeki etkisini analiz etmek için geliştirilmiştir. Bu amaçla ilk olarak eğitim sisteminin sınıflar arasındaki güç ilişkileriyle bağıntısını anlamaya çalışırlar. Kültürel sermaye aksan, ton gibi dil bilgisi yeteneklerini
içerdiği gibi, akademik birikim, genel kültür ve diplomaları da içerir (Lamont ve
Lareau, 1988).
Kültürel sermayenin göçmenlerin mesleki hareketliliğinde önemli bir yeri olduğuna inanılır. Bu amaçla bu kavram özellikle vasıflı göçü anlamak için yaygın
olarak kullanılmaktadır (Erel, 2010; Siar 2013).
Kültürel sermaye, gruplar arasında anlamlanan kod ve semboller vasıtasıyla
oluşur. Üretilen sembol ve kodları bilenlerle bir ortaklık inşa edilirken bu bilgiye
sahip olmayanlar için bu kod ve semboller dışlayıcı bir nitelik kazanır (Bourdieu,
2015). Dolayısıyla kültürel sermayenin göçmenler arasında birleştirici bir unsur olarak işlev görmesi için bir ortaklık yaratması gerekir. Daha önce kentteki mültecilerin
iş piyasasında önemli eşikler olan iş bulma ve işi sürdürme açısından sosyal sermayelerinden nasıl faydalandığından bahsettik. İş piyasasında işin dilini yani nasıl yapılacağını bilmek adına ise benzer şekilde kültürel sermayenin etkili olduğunu görüyoruz. Yapılan görüşmelerde buna ilişkin en çarpıcı örnek ayakkabı üretim sektöründe görülüyor. Bugün Gaziantep’teki Suriyelilerin yoğun olarak çalıştığı sektör
olarak ayakkabı sektörü dikkat çekiyor. Bu durum sosyal sermayeye olduğu kadar
kültürel sermayeye de bağlı olarak gelişiyor. Bu sektör evdeki parça başı iş alanına
da yenilik getirmiş durumda. Proje kapsamında da örneklerini gördüğümüz pek
çok Suriyeli kadın, özellikle kadınlara yönelik ayakkabı nakışı, süslemesi gibi alanlarda parça başı iş alarak evden çalışıyor.
Bourdieu kültürel sermayenin somutlaşmış (bedenselleşmiş), nesneleşmiş ve
kurumsallaşmış şeklinde üç türünden bahseder ve genel anlamda bu çeşitliliği “bilgi
sermayesi” olarak adlandırır (Bourdieu, 1986; Bourdieu ve Wacquant, 2012: 108).
Bundan sonraki kısımda özellikle somutlaşmış ve kurumsallaştırılmış kültürel sermaye üzerine odaklanacak ve bu kategorilerin göçmenlerin sınıf konumlarıyla ilişkisini çözümlemeye çalışacağım.
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a. Kurumsallaşmış kültürel sermayenin geçersiz kılınması ve vasıfsızlaşma
Kurumsallaştırılmış kültürel sermaye adı üstünde meşruiyeti benimsenmiş bir
kurum onayı sonrasında kazanılan sermayedir. Diplomalar, sertifikalar, mesleki dereceler kurumsallaşmış kültürel sermayenin en açık örnekleridir. Ancak en önemli
kurumsallaşmış kültürel sermaye olan eğitim kategorisi, mülteciler için yerleştikleri
toplumda istihdam adına engel olabiliyor. Bunun en önemli nedeni mültecilerin geldikleri ülkenin sağlamış olduğu diploma ve sertifikaların yerleştikleri toplumdaki
işverenler ya da yönetim tarafından tanınmamasıdır. Geçimlerini sağlamak için asıl
mesleklerini icra edemeyen pek çok göçmen bunun neticesi olarak düşük ücretli ve
vasıfsız işlere mahkûm olmaktadır. Bauder, eğitim yerinin işgücü piyasasındaki ayrımın sembolü haline geldiğinden bahseder. Burada meşru kurumsallaştırılmış kültürel sermayeye yapılan vurgu önemlidir. Eğitim öğretim hayatının ulusal kökeni
çalışanlar arasında hiyerarşik bir ayrım sistemi üretmektedir (2006: 44).
Tablo 2: Gaziantep’e zorunlu göç sonrasında bazı vasıfsızlaşma örnekleri

G34

Yaş ve
Cinsiyet
Kadın

G41

29/K

Lisans

G59

33/K

Lisans

Kürtçe, Türkçe,
Fransızca
Türkçe, İngilizce

Eczacı

Temizlik ürünleri imalatı

G64

41/E

Yüksek Lisans

Bilmiyor

Öğretmen

Lojistik şirket çalışanı

G79

36/E

Lisans

İngilizce, Türkçe

Mühendis

Dernek müdürü

G88

Erkek

Lisans

İngilizce, Türkçe

Diş hekimi

Çalışmıyor

G95

28/K

Yüksek Lisans

İngilizce

Öğretmen

Elbise mağazası çalışan

G101

32/E

Lisans

İngilizce, Türkçe

Öğretmen

Fast food restoranı (ortak)

G106

29/E

Lisans

İngilizce, Türkçe

Mühendis

Elbise mağazası çalışan

G158

45/E

Lisans

Türkçe

Doktor

Çalışmıyor

G197

38/K

Lisans

İngilizce, Türkçe

Avukat

Çikolata dükkânı sahibi

Görüşmeci Kodu

Eğitim Durumu

Bildiği Diller

Suriye’deki
Mesleği

Zorunlu Göçten Sonra Mesleği

Lisans

İngilizce, Türkçe

Diş Hekimi

Spor salonu işletiyor.

Öğretmen

Tercüman

Yukarıdaki tabloda, zorunlu göçe tabi olan birçok birey gibi bizim proje örneklemimizde de kültürel sermayeleri tanınmadığı için niteliklerini karşılamayan iş sektörlerinde yer almak zorunda kalan ve sınıf kategorilerinde bir anlamda düşüş yaşayan göçmenlerin bilgileri yer alıyor.
Göçmenlerin yeni girdikleri işgücü piyasasında karşı karşıya kaldıkları niteliksizleştirme durumu pek çok faktörün etkisiyle ortaya çıkıyor. Katılımcıların görüşmelerde en çok bahsettikleri faktörler ise eğitim düzeyi, dil dezavantajı ve iş piyasası
hakkında özellikle yasal gereklilikler açısından bilgilerinin eksik olması.
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Katılımcıların büyük bir çoğunluğu Türkçe diline hâkim olmamayı bir dezavantaj ve gündelik hayatı zorlaştıran en önemli unsur olarak tanımladılar. Dilin yarattığı dezavantaj işgücü piyasasına yönelik bilgi eksikliğine de yol açıyor. Özellikle
resmi ruhsat işlemleri konusunda ne yapmaları gerektiğini bilmeyen onlarca insan
var. Türkçe diline hâkim olmamanın dezavantajını büyük çoğunlukla yaşamayan
Türkmen kökenli göçmenler bile özellikle yasal işlemleri gerçekleştirirken karşılaştıkları iletişim sorunlarına işaret ettiler. Gündelik hayatlarında dil sıkıntısı yaşamayan bu kişiler için yasal prosedürleri tam anlamıyla yerine getirebilmek yerli ve alanında uzman bir kişinin desteği dâhilinde olabiliyor. Bu ise bunun için bir bütçe
ayırabilmeyi gerektiriyor.
Soru: Ruhsat alırken bir zorluk yaşadınız mı? “En çok dilde sorun yaşadık. Dilim iyi ama
yardıma ihtiyacım vardı resmî belgeleri hazırlamak için. İmzayı neye atıyorsun kâğıtta neler
yazıyor bunları bilmen gerekiyor. Bu açıdan eşim bana yardımcı oldu. Onun Türkçesi iyi”
(G59, 33/K, Temizlik ürünleri imalatı).

Bunun yanı sıra göçmenlerin önemli bir kısmı için çok dillilik, özellikle İngilizce kullanma becerisi dikkat çekiyor. Türkçeye hâkim olmamanın yaşattığı dezavantajı İngilizce ile avantaja çeviren mülteciler de var. Gündelik hayatlarında çok
fazla işlerini kolaylaştırmayan İngilizce bilgisi iş ve eğitim alanında yararlı olabiliyor.
Şu anda herhangi bir işte çalışamadığını söyleyen G158’in bu vasıfsızlaşma durumuna uygun olarak anlattıkları ise şu şekilde:
Soru: Diploması olan Suriyeliler iş bulmakta çok zorlanıyorlar mı? “Evet, yani biz doktor
olarak hiç çalışamıyoruz ve Türkiye’de çalışmamız hemen hemen imkânsız. Suriyeliler 8 yıl
oldu Türkiye’deler ama hala bizim soruna çözüm üretemediler. Hâlbuki bazı doktorlar Türkçeyi iyi bir şekilde öğrendiler. (…) Doktor, mühendis ve avukat olan hiç kimse çalışamıyor. Bir
sağlık kurumu açtılar sadece 10 Suriyeli doktor var orada. Bu Türkiye’de bulunan Suriyeli doktorların bir küçük kesimidir, bu konuda bile ayrımcılık yaşıyoruz” (G158, doktor, 45/E).

Göçmenlerin becerilerine ve niteliklerine uygun olmayan işleri üstlenmesi kimlik temelli ayrımcılığın da bir sonucu gibi görünüyor. Bauder (2006) işgücü piyasasını bir sınıf üretme aracı olarak algılar. Buna göre en iyi işler yerli nüfusa ayrılır ve
böylelikle bu nüfusun üstünlüğü muhafaza edilmeye çalışılır. Dolayısıyla özellikle
zorunlu göçe tabi olmuş kültürel sermayeleri yüksek orta sınıf göçmenlerin niteliklerinin tanınmamasının stratejik bir tutum içerdiğini söyleyebiliriz. “’Ulusal sermaye’ müzakeresi, göç ve kültürel sermaye arasındaki ilişkiyi anlamak için önemlidir” (Erel, 2010:644). Burada meşru olarak kabul edilen kültürel sermayenin yarattığı iktidardan bahsedebiliriz. Yabancıların kimlik bilgilerini tanımamak, geldikleri
ülkede aldıkları eğitimi geçersiz saymak gibi yollarla göçmenlerin kültürel sermayesi değersiz hale getirilir.
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b. Somutlaşmış kültürel sermaye alanı olarak restoranlar ve kuaförler
Somutlaşmış kültürel sermaye bireyin sosyalleşme süreci boyunca içselleştirilen, meşru sayılan kültürel tutumlar; tercihler ve davranışlar bütünüdür (Lamont ve
Lareau, 1988: 156). Toplumda anlamı kavranarak üretilip tüketilebilen, ortak kodlar
içeren değerler, somutlaşmış kültürel sermayeye örnek gösterilebilir.
Daha önce de bahsettiğim üzere restoran ve gıda sektörü iş piyasasında göçmenlerin en çok tercih ettikleri alanlardan birisidir. Zukin, başka ülkelerde de göçmenlerin sıklıkla restoran ve gıda sektörüne girmeyi tercih ettiklerinden bahseder.
(2000: 172- 174). Göç ettikleri ülkelerde bu sektöre giren girişimcilerin kültürel sermaye adına seçtikleri iki yol vardır. Bu yatırımcılar ya yalnızca ekonomik sermayeyi
sağlar ve göç ettikleri ülkenin mutfağı ve kültürüne uygun bir restoran kimliği benimserler ya da bunun tersi yerlisi oldukları ülkenin mutfak ve tüketim kültürüne
uygun bir restoran kimliği oluştururlar. Proje örneklemimizde yer alan restoran sektöründeki katılımcılar ikinci yolu seçen yatırımcılardan oluşuyor. Kentte genel olarak Suriye restoranı adı altında anılan bu mekânların müşterisi ve çalışanı olarak
Suriyeliler çoğunlukta. Müşteri kitlesinin çoğunlukla Suriyeliler olduğu bu mekânların çalışanlarının da Suriyeli olmasının daha önce de bahsettiğim diğer sebepleri
dışında bir sebebi daha var; çalışanların restoran kültürüne dair somutlaşmış kültürel sermayeye sahip olmaları. Müşterilerin karşılanması, servisin arzulanan kültürel
sermayeye göre yapılması, menüdeki yemeklerin telaffuzu gibi birçok detaya hâkim
olmak gerekir. Bu mekânlara bahsettiğim uygun işyeri performansını Suriyeliler
sağlayacağı için çalışanlar da buna dikkat ederek seçilir.
Somutlaşmış kültürel sermayenin etkisinde gelişen bir diğer sektör ise kuaförlerdir. Bourdieu (2015) kadınlık imajının güzellik endüstrisi ve içinde çalışanlar tarafından nasıl şekillendirildiğine vurgu yapar. Kuaförlük yapan bir katılımcının anlattıkları somutlaşmış kültürel sermayeye güzel bir örnek:
“Türklerin istedikleri basit ve spor modeller biz Suriye’deyken topuz ve ağır makyaj seviyorduk onlar sevmiyorlar basit normal modeller beğeniyorlar onların cildi bizimkinden değişik.
Biz Suriye’deyken makyaj tutsun diye sadece fondöten kullanıyorduk Türkler için makyaj tutsun diye bir sürü bir şey kullanıyoruz. Herkes değil ama büyük oranda böyle. Çok zorlayan
yağlı bir ciltleri var. Krem sürsek akar çok zorluyor Suriye’de bir tür cilt tipi varmış gibi hissediyorum herkese sadece fondöten sürüyorduk makyaj tutuyordu” (G57, 30/K, Kuaför).

G57’nin de anlattıklarından anlaşıldığı üzere meşru beğeni algılarının farklılaşması nedeniyle Suriyeli kuaförlerin müşterilerinin ve çalışanlarının da Suriyeli olması anlaşılabilir bir durumdur. Somutlaşmış kültürel sermaye bu iki alanda göçmenleri birleştirici özel bir işleve sahiptir.
Özellikle restoranlarda ve kuaförlerde göçmenleri kendi içlerinde iş ilişkileri
geliştirmeye sevk eden somutlaşmış kültürel sermaye, kentte yerli katılımcılarla genelleşmiş ve meşru kılınmış emek piyasasında değersizleşebilir. Meşru temsil
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kodlarına sahip olmayan çalışanlar beklenen performansları gerçekleştiremeyeceği
için iş piyasasından dışlanabilir.

İş yaşamında sınıfa yönelik stratejiler, başarı ve uyum süreci
Görüşmelerde ortaya çıkan verilere göre göçmenlerin daha vasıflı bir işe kavuşmak için kullandıkları birkaç strateji ortaya çıkıyor. Bunlardan ilki, göçmenlerin
yeteneklerini yeni girdikleri işgücü piyasasına uyarlamalarıdır. Yapılan görüşmelerde göçmenlerin Suriye’deki işlerine benzer alanlarda faaliyet gösterdiği görülmüştür. Mesela Suriye’de ticaretle uğraşan göçmenlerin çoğu bir kısmı alan değiştirse de yine ticaretle ilgileniyor. Suriye’de eczacılık yapan G59 kodlu katılımcı burada eczacılık yapamasa da sağlık ve temizlik ürünleri imalatı gerçekleştiriyor.
İkinci olarak Türkçe bilgisi adına dezavantaj yaşayan göçmenler iş alanında
önemli fırsatlardan yoksun kalmaktadır ancak daha önce de bahsettiğim gibi İngilizce ve Arapça bilmek de bölgede ve kentte değerli sermayelerden biridir. Dolayısıyla zaman içerisinde birçok göçmen dil becerilerini de kullanarak iş alanında daha
önemli pozisyonlara erişebilirler. G41 numaralı katılımcı buna örnek olarak gösterilebilir. Katılımcının Kürtçe, Türkçe ve Fransızca bilgisi hem muhasebeci hem de çevirmen olarak bir şirkette çalışmasını sağlamış.
Türkçe bilgisi göçmenler arasında ekonomik sermayeye dönüştürülebilen
önemli bir kültürel sermaye örneği. Görüştüğümüz katılımcılardan göçmenler arasında dil sıkıntısı yaşayanlara Türkçe ders verenlerin sayısı dikkat çekicidir. Çocuk
yaşta zorunlu göçle gelen katılımcıların bu yönden avantajlı olduğunu da belirtmek
gerekir. G66 bu örneklerden biri:
“Öğrencilere Türkçe özel ders veriyorum şu an okullarda uyum programından dolayı öğrenciler çok zorlanıyor özel ders olmadan yapamıyorlar o yüzden onlara Türkçe dersi veriyorum.
(…) Annemin tanıdığı bir aile vardı onların kızı Türkçe bilmiyor ben de biliyordum denedim
daha önce hiç ders vermemiştim denedim başarılı olduğunu gördüm” (G66, 19/K, Üniversite
öğrencisi)

Son olarak kayıt dışı piyasadaki işlere mahkûm kalmanın yoksulluk döngüsünü güçlendirdiğinin (İçduygu ve Diker, 2017: 24) farkında olan ve ellerindeki ekonomik sermayenin niceliğine göre bir çıkış yolu bulabilen Suriyeliler, kendi işlerini
kurma yoluna gitmişlerdir.
Suriyeli mültecilerin girişimci yönleri de dikkat çekicidir. Suriye’de işçilik yapanlar burada işçilik yapamayınca kendi işini kurma yoluna gitmiştir. Görüşmecilerden G9 ve G11 Suriye’deyken sanayide işçilik yaptığını buraya geldiğinde ise
bakkal dükkânı açtığını belirtmiştir.
“İlk geldiğimde zorluk yaşadım çalışma saatleri 12-13 saat çok zor. Türkiye’de bir sorun daha
var 30 yaş üstü işçi çalıştırmıyorlar. Hiçbir fabrika beni işe almadı. İki yıl işsiz kaldım” (G11,
E/49).
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Katılımcılardan ikisi de yaş engeline vurgu yaptı ancak bahsi geçen yaş engeli
kendi sermayelerini oluşturma ve küçük girişimci olma yolunda tetikleyici bir unsur
olmuştur. Küçük girişimcilerin yanı sıra 2010 yılından günümüze ülke çapında kurulan yıllık Suriyeli ortaklı firma sayısı ilgi çekicidir.
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Şekil 1: Yıllık kurulan Suriyeli ortaklı firma sayısı23

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği rakamlarına göre, Suriyeli ortaklar tarafından kurulan işletme sayısı, 2016 yılında en üst rakamlara ulaşmış günümüze kadar
devam etmiştir. Burada önemli olan rakamlardan ziyade zorunlu göçle gelen bireylerin girişimci yönünün ortaya çıkarılması ve bu anlamda başarılı olduklarının altının çizilmesidir.

Sonuç Yerine
Göçmenlerin sahip oldukları sermayeyi kullanabilmeleri, sınıfsal konumları ve
sahip oldukları sosyoekonomik arka planla ilişkili olarak gerçekleşir. Göçmenlerin
başarı algısında da yine bu arka planın önemli bir yeri olduğunu görüyoruz. Dünya
üzerinde özellikle zorunlu göçle yüzleşmek zorunda kalan birçok göçmen gibi Suriyelilerin de onlar için sağlanan fırsat ve haklara eşit derecede erişemedikleri biliniyor. Bu fırsat ve süreçlere entegrasyon aşamasında sınıfsal farkların etkili olduğu
başka çalışmalarca da vurgulanmıştır (Şimşek, 2018; Phillimore, 2012).
Göçmenlerin uyum sürecine etki eden pek çok farklı değişken vardır. Bu makalenin konusu olmamakla birlikte saha verilerinde en çok karşılaşılan sorunlar arasında ekonomik eşitsizlikler ve zorluklar, güvencesizlik, sosyal hayatta karşı karşıya
kaldıkları ayrımcılık gibi meseleler öne çıkmaktadır.

23

Kaynak: tobb.org.tr, 2020.
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Özellikle sosyal sermaye ve sosyal ağların varlığı uyum sürecinde olumlu etkilere sahiptir. Üst sınıf kategorisindeki göçmenlerin iş piyasasında ekonomik sermayelerinin etkisiyle çok zorlanmadıklarını ve dolayısıyla sınıf konumlarını koruduklarını gördük. Bu bireyler için uyum sürecinin işlemesi sorunsuz görünmektedir.
Göçmenlerin dâhil oldukları toplumdaki uyum süreçlerinin olumsuz olarak işlemesinde sınıf kategorilerindeki düşüşlerin önemli bir yeri vardır. Daha açık ifadeyle özellikle orta sınıf bireylerin iş piyasalarında karşı karşıya kaldığı vasıfsızlaşma durumu göçmenlerin uyum sürecini oldukça olumsuz etkilemektedir.
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Siyasal ile Ekonomik Arasında:
Suriyelilerin İş Yaşamına Eklemlenmesinde Sınıf, Kimlik, Dil
Nereye Düşer?
Mustafa Doğanoğlu

Giriş
Sınıf ve kimlik kavramları, sosyal bilimlerdeki paradigma farkının “simgesel”
kavramları olagelmiştir. Toplumsal süreçlerin analizinde “sınıf” ve “kimlik” bir tür
“rakip” ya da “karşıt” kavram halini almıştır (bkz. Pritchett, 2005: 33-35; Burgmann,
2005: 1-4). Sınıf, evrenselci bir tasavvura tekabül ederken; kimlik, daha “sınırlı” bir
tasavvura tekabül eder. Elbette her iki yaklaşımın da güçlü argümanları olabilir. Fakat toplumsal yaşam, çok daha komplike, çok daha farklı unsurların iç içe geçtiği bir
karaktere sahiptir. Bazen “sınıf” daha anlamlı bir analiz çerçevesi sunarken, bazen
“kimlik” daha anlamlı bir analiz çerçevesi sunabilir. Bazen de (aslında çoğu zaman)
sınıf ve kimliğin iç içe geçtiği durumlar olabilir. Buradan hareketle bu çalışmada,
Gaziantep’te yatırım yapan Suriyelilerin, kentin ekonomik yaşamına eklemlenmesi
sürecinde sınıf ile kimlik arasında; ayrıca sınıf ile dil bilme (Türkçe) arasında nasıl
bir kesişmenin olduğu irdelenmektedir.
Kitlesel göç hareketleri neticesinde, özellikle de kendi ülkesinden başka ülkelere göç eden kesimlerin ayakta kalabilmeleri, tutunabilmeleri ve/veya belirli bir
yaşam standardı yaratabilmeleri, aynı zamanda göç edilen ülke ve kentin ekonomik
yaşamına bir tür eklemlenmeyi gerçekleştirmiş olmayı ifade eder. Bu eklemlenmenin genel olarak bir “başarı” olduğu söylenebilir. Zira bu göçmenler için, bir anda
“yerinden olma” gibi olumsuz bir durumun üstüne, göç edilen yerde iletişim sorunu
ve “siyasal-ulusal” kimlik nedeniyle kabul görme/görmeme, uyum sağlama/sağlayamama gibi üstesinden gelinmesi gereken bir meydan okuma söz konusu olabilmektedir.
2011 yılında başlayan Suriye iç-savaşının uzaması ve aradan geçen dokuz seneye rağmen belirsizliğin devam etmesi, göçmenlerin farklı bir yaşam stratejisi geliştirmelerini beraberinde getirmiştir. Kısa süre içerisinde kendi ülkelerine döneceğini düşünen Suriyeli göçmenler, bu belirsizlik karşısında yaşadıkları yerlerin toplumsal işleyişine uyum sağlama arayışına girmeye başlamışlardır. Bu süreçte bir
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sınır kenti olarak Gaziantep, Suriye iç-savaşının etkisiyle, Suriye’den Türkiye’ye gelen yüzbinlerce göçmen için ilk durak, önemli bir çoğunluk içinse mesken oldu.
Suriye’deki komplike durumun belirsizliğini koruması ve savaştan kaçan Suriyelilerin göç ettikleri ülkelerde uyum stratejileri geliştirmeye başlamaları, göç edilen ülkelerde bir “girişimci Suriyeli” kesimin doğmasını beraberinde getirmiştir.
Mesela bu durumun etkisiyle Suriyeli girişimciler, Türkiye’de yatırım yapan en kalabalık yabancı girişimci grubu halini almıştır (İçduygu ve Diker, 2017: 27). Bu bağlamda öne çıkan kentlerden biri olan Gaziantep’e bakıldığında, Gaziantep’in hatırı
sayılır bir Suriyeli yatırımcıya ev sahipliği yaptığı görülmektedir. Gaziantep Ticaret
Odası’nın (GTO) güncel verilerine göre kayıtlı “Suriyeli” iş yeri sayısı, 2.218’ken;
Gaziantep Sanayi Odası’na (GSO) kayıtlı “Suriyeli” fabrika sayısı ise, 79’dur. Dolayısıyla Keyman ve Koyuncu-Lorasdağı’nın (2020: 117) sekiz kenti kapsayan çalışmalarında da görüldüğü üzere, Gaziantep, Suriyelilerin iş yaşamının bir parçası haline
geldiği bir kent olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada Gaziantep’e yerleşen
Suriyeli göçmenlerden kentin ekonomik yaşamına eklemlenmeyi başarabilen orta
ve üst sınıfların, nasıl bir eklemlenme pratiği geliştirdikleri; bu eklemlenme sürecinde dil bilme ve “ulusal” kimlik meselesinin, nasıl bir etken olduğu araştırılmaktadır.
Araştırma, Gaziantep Üniversitesi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ortaklığında, Sosyoloji Bölümü tarafından yürütülen “Gaziantep’teki Suriyeliler: Başarı
Hikâyeleri” adlı proje kapsamında, iş yaşamından, sanata ve eğitime kadar farklı
alanlarda “başarılı” olarak kabul edilen 203 Suriyeli görüşmeciyle gerçekleştirilen
derinlemesine görüşme verilerine dayanmaktadır. Bu araştırma, iş yaşamına eklemlenmeye odaklandığı için, (diğer alanlardaki başarıları kapsamamakta) Suriye iç-savaşı nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda kalan ve Gaziantep’e yatırım yapan Suriyeli girişimcileri konu almaktadır. Bu bağlamda önce sanayi sektöründeki deneyimlere, ardından Suriyeli esnaf deneyimlerine bakılacaktır.

Sanayi
Sanayi Devriminden beri sanayiye dayalı üretim, ekonomik gelişmenin temel
dinamiği olmaya devam etmektedir. Zira Sanayi Devrimiyle beraber üretici güçler,
günümüze kadar sınırsız bir şekilde mal ve hizmet üretmeye muktedir hale gelmişlerdir (Hobsbawm, 2008: 37). Bu nedenle de sanayi, günümüzde hala sınıfsal ayrışmanın temel belirleyicilerinden biri olmaya devam etmektedir.
Saha verileri, “başarılı” olarak kabul edilen Suriyelilerle gerçekleştirildiği için
bu kategori, Gaziantep’te sanayi alanında yatırımları olan ya da sanayi alanında yönetici konumunda olan görüşmecileri kapsamaktadır (6 fabrika sahibi, 1 fabrikada
yönetici personel).
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Kendi ülkesinden başka bir ülkeye göç eden kesimler açısından, uyum sağlama
bağlamında sınıf etkeniyle eklemlenme arasında güçlü bir ilişkinin bulunduğu açıktır. Zira ekonomik sermaye ve bu sermayenin sosyal ağ kurulmasındaki “olumlu”
etkisi, eklemlenmeyi kolaylaştıran etkenlerdir. Bu bağlamda Gaziantep’te sanayi
alanına yatırım yapan Suriyelilerin Gaziantep’in iş ve çalışma hayatına eklemlenme
süreçleri önem kazanmaktadır.
Bugün Türkiye’nin önemli sanayi merkezlerinden biri olan Gaziantep, aynı zamanda köklü bir sanayi geleneğine sahip olan bir kent olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu gelenek nedeniyle Gaziantep, Suriye sınırında bulunmasının da etkisiyle, sanayi
yatırımcısı olan ve süregiden iç-savaştan dolayı kendi ülkesinde yatırım yapamayan
Suriyeliler için cazibe merkezi olan kentlerin başında gelmektedir. Nitekim sahadan
elde edilen verilere de bakıldığında, Gaziantep ile Halep arasındaki ticari ilişkilerin
ve tarihsel-kültürel bağların, Suriyelilerin Gaziantep’e yerleşmelerinde çok önemli
bir etken olduğu görülmektedir.
Sanayi alanında yatırım yapabilecek kesimin hareket kabiliyetinin, sahip olunan sermaye nedeniyle, oldukça esnek olmasına rağmen, daha açık bir deyişle sermayenin, başka bir kente taşınması son derece kolay olmasına rağmen, yukarıda
bahsedilen tarihsel, ticari bağların etkisiyle Gaziantep’in tercih edildiği görülmektedir. Bir görüşmecinin (G-181) ifadesi, bu bağların önemli bir etken olduğunu açıkça
göstermektedir:
Bizim [Suriye’deki] fabrikada plastik üretim vardı ve Türkiye’de ihracat yapıyorduk Bursa ve
Gaziantep’ten müşterilerimiz vardı. Suudi Arabistan’a ve dünyanın her yerine başka yerlerine
ihracat yapıyorduk. …2013’te Suriye’den çıkmaya karar verdiğimizde Gaziantep, bizim için en
doğru seçim olmuştu. …Türkiye’yi seçtim çünkü eskiden ticari bağlantılarımız, ilişkilerimiz
olduğu için yaklaşık 13 yıldan beri tanıdıklarım var Türkiye’de. Ek olarak da Gaziantep’e
gelme sebebim ilk önce sanayi şehri ve benim çalıştığım sektörün burada aynısı vardı… …ilk
önce ticari bir şekilde başladık ticari bir ofis açtım ve Türkiye ve Türklerle, Türkiye dışında
bulunan Suriyelilerle plastik ticareti yapmaya başladım

Bu kesim, sosyo-ekonomik olanakları nedeniyle eklemlenme sürecini daha az
“sancılı” bir şekilde gerçekleştirmiştir. Çünkü eklemlenmenin gerçekleşmesinde büyük öneme sahip olan iş-ağı kurma ve dil meselelerinin bu kesim için bir engel teşkil
etmediği görülmektedir. Zira bu kesimin, sahip olduğu ekonomik sermaye sayesinde, bir “bariyer” olarak dil meselesini, engel olmaktan çıkarabildiği görülmektedir: “…şirkete Türk personeller aldık, …onlar Türk müşterilere, Türk piyasasına yönelmeye
başladı …” (G-83). Öte yandan bu kesimin, aslında Suriye’deki yatırımlarını Gaziantep’e taşıdıkları için, Suriye’deyken sahip oldukları iş-ağlarını da büyük ölçüde korudukları, dolayısıyla zaten bir iş-ağına sahip oldukları görülmektedir:
Ürettiğimiz halıların birçoğunu Irak’a ihraç ediyoruz. Elbette Avrupa ülkelerine ihracatta bulunuyoruz. Mesela Somali, Kenya; bunlara da ihracat yapıyoruz. …Suriye’deyken bizden satın
alan Iraklı müşterilerimiz buraya geldikten sonra da bizden satın almaya devam ettiler. Afrika’dan satın almaya Suriye’ye gelenler, şimdi Gaziantep’e gelip satın alıyorlar” (G-182, Gaziantep’te halı fabrikası sahibi).
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“Fars, Mısır, Sudan, Pakistan’dan, Endonezya’dan, Dubai’den yani işte olumlu sonuçlar aldık
çok şükür… (G-181, Gaziantep’te halı fabrikası sahibi).

Dolayısıyla Gaziantep’in iş yaşamına eklemlenme bir tarafa, bu kesimin küresel iş yaşamına zaten eklemlenmiş olduğu görülmektedir. Bu açıdan sanayi alanında
yatırım yapmış Gaziantep’teki Suriyelilerin, kentin ekonomik hayatına eklemlenme
sürecinde, büyük bir avantaja sahip oldukları söylenebilir.
“Suriyelilik”, siyasal sınırlarla anlam kazandığı için siyasal-ulusal bir kimliktir.
Siyasal sınırlar, ulusal kimliğin (Calhoun, 2007:5-6) ve aynı zamanda bir ulusal kimliğin inşasında büyük öneme sahip olan “kültürel otonominin” (Deutsch, 1967: 105106) kurucu unsurlarından biridir. Hatta zeminidir. Dolayısıyla siyasal sınırların dışarısı, ulusal kimliğin “kurucu dışarısı”dır ve “dışarıdaki”, yani içeriye ait olmayan,
“yabancı”dır. Hobsbawm’ın ifadesiyle, “dışarıdakiler olmadan, içeridekiler de olmaz” (Hobsbawm, 1996: 40). Zira ona göre, bir kolektif kimliğin üyelerinin, “ötekiler” olmama dışında çok az ortak yönü vardır (Hobsbawm, 1996: 40). İşte bu, yani
ötekilerden ya da dışarıdakilerden farklı olarak “biz” algısının yarattığı toplumsal
realite, ulusal kimlik temelli temkinli yaklaşmın ve/veya ötekileştirmenin siyasal
zeminidir. “Siyasal-ulusal” kimliğe dayalı önyargı meselesinin, üst-sınıfların Gaziantep’in iş yaşamına eklemlenmesi hususunda daha az etkili bir etken olduğu görülmektedir. Mesela “Suriyeli” kimliğinden dolayı kiralık ev bulmakta sorun yaşayan G-137, ev satın aldığını belirtmiştir: “Gaziantep’e geldiğimde 12 gün boyunca ev
aradım ve kimse bana kiralık ev vermiyordu; çünkü Suriyeliyim. …Sonra… Karataş’ta ev
aldım. …Suriyelilere kiralık ev vermiyorlar; ama satın veriyorlar.” Görüldüğü gibi, G-137,
üst-sınıfa mensup olmasının yarattığı olanakları kullanarak, siyasal-ulusal kimliğe
dair önyargıyı bir “engel” olmaktan çıkarabilmiştir. Elbette bu, siyasal-ulusal kimliğin etkisinin, üst-sınıflar için ve bu sınıfların kendi çalışanlarıyla ilişkisinde tamamen etkisiz bir etken olduğu anlamına gelmiyor. Nitekim saha verilerinden de anlaşıldığı üzere, Gaziantep’teki Suriyelilerin kurmuş olduğu fabrikalarda çalışanların, -özellikle ilk zamanlarda- büyük bir çoğunluğunun Suriyeli olduğu görülmektedir. Bu, çalışma ilişkileri bağlamında kimliğin bir anlam ifade ettiğinin göstergesidir. Öte yandan zamanla Suriyelilerin sahip olduğu fabrikalarda Türkiyeli çalışanların oranının artığı görülmektedir. Bu ise, çalışma ilişkileri bağlamında giderek Gaziantep’e “olağanlaşmaya” yüz tutmuş bir eklemlenmenin olduğunun göstergesidir.
Bir diğer bariyer olan dil meselesiyle ilgili de bu kesimin, eklemlenme bağlamında “hissedilir” bir sorun yaşamadığı görülmektedir. Zira ilişkilenme, “kurumsal” bir nitelik kazanmış olduğu için, günümüzde küresel ticaret dili haline gelen
İngilizce konuşabilmenin yanında Türkçe konuşamamanın, iş hayatına eklemlenme
bağlamında bir engel teşkil etmediği görülmektedir. Nitekim sanayi alanında yatırımları bulunan görüşmecilerin kimisi, ticari ilişkiler için doğrudan İngilizceye
vurgu yaparken (G-181); kimisi de “vakti olursa Türkçe öğrenebileceğini” (G-137)

Siyasal ile Ekonomik Arasında | 77

belirtmiştir. Bu ifadeler, sanayi sektöründeki Suriyeli yatırımcılar için, eklemlenme
açısından Türkçe konuşabilmenin, bir “zorunluluk” olmadığını göstermektedir.

Esnaf
Kendi içerisinde farklı sektörleri barındıran esnaflık, genel olarak orta sınıfın
kümelendiği bir iş alanıdır. Bu nedenle de Suriyeli göçmenlerin kentsel ekonomik
hayata “eklemlenme başarısı” açısından en belirleyici iş alanıdır. Zira yukarıda da
görüldüğü gibi üst-sınıflar, hem sayıca çok az bir kesimi kapsamakta, hem de sahip
oldukları sermaye nedeniyle eklemlenme bağlamında zaten büyük bir avantaja sahipler ve bu avantaj sayesinde iş yaşamına çok daha kolay şekilde eklemlenebilmektedirler. Öte yandan 2018 yılında yaptığımız, Gaziantep’teki Suriyeliler (Gültekin vd.,
2018: 30-31) adlı araştırmada da görüldüğü gibi Suriyeli alt-sınıflar, “ucuz iş-gücü”
potansiyeli olarak görüldüğü için iş yaşamına daha kolay şekilde eklemlenebilmiştir. Dolayısıyla hem üst-sınıfların hem de alt-sınıfların, (biri yatırım yapabilecek sermayeye sahip olduğu için, diğeri “ucuz iş-gücü” potansiyeli olarak görüldüğü için)
iş yaşamına eklemlenmesi, daha kolay olmuştur. Oysa esnaflık alanındaki göçmen
kesimlerin iş yaşamına eklemlenmeleri, aynı zamanda Suriyelilerin kentin gündelik
yaşamı içerisinde daha görünür olmaları gibi bir boyuta sahiptir. Zira esnaf sektörü,
sahip olduğu geniş yelpaze nedeniye gündelik yaşam içerisinde, doğal olarak yoğunluğu en çok hissedilen sektördür.
Öte yandan göçmenler, bir ulus-devlete bağlı yerleşik toplum açısından “yabancı” gibi bir kodlamaya tabidir (Wimmer ve Glick-Schiller, 2002: 227-229). Nitekim, Türkiye’de, “Suriyelilerin Türkiye’de kalmasının sorunlara yol açacağına” dair
güçlü bir kanaatin olduğu görülmektedir (Erdoğan, 2014: 30). Bu nedenle de esnaf
sektöründeki Suriyelilerin, yani Suriyeli orta-sınıfların iş yaşamına eklemlenmeleri,
“millete ait” siyasal sınırların dışına ait olan “yabancıların” gündelik yaşam içerisinde bir tür “sabitlik” kazanması anlamına gelmektedir. Billig’e kulak vererek, ulusal kimliğin gündelik yaşam aracılığıyla yeniden üretildiğini hatırlarsak (Billig,
2002: 16), Suriyeli (siyasal-ulusal) kimliğine mensup orta-sınıf yatırımcıların iş yaşamına eklemlenme biçimlerinde kimliğin nasıl bir etken olduğu önem kazanmaktadır.
Yapılan görüşmelere bakıldığında, esnaf sektöründe yatırım yapan Suriyelilerin dört alanda yoğunlaştıkları görülmektedir: Gastronomi, gıda (market, bakkal),
tekstil-giyim ve kişisel bakım (kuaför, parfümeri, güzellik salonu, spor salonu).
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Gastronomi
Gastronomi alanında yatırım yapan Gaziantep’teki Suriyeli yatırımcıların, malzemelerin temin edilmesi hususunda büyük ölçüde kentsel iş yaşamına eklemlendikleri görülmektedir. Zira saha verilerine bakıldığında, Suriyeli yatırımcıların malzemelerini, Gaziantep’in ticaret borsasının merkezi olan Gaziantep Ticaret ve Endüstri Merkezi’nden (GATEM) temin ettikleri görülmektedir. Bu durum, bu alandaki Suriyeli yatırımcıların kentin ticaret iş-ağına (network) eklemlendiklerinin göstergesidir. Fakat “malzemelerin temini” hususunda gerçekleşen ticaret ilişkileri,
kentsel iş yaşamına eklemlenme açısından elbette yeterli değildir. Çünkü kentsel iş
yaşamına eklemlenme açısından asıl önemli olan açılan işletmelerin müşteri kitlesinin kimler (Suriyeli ya da Gaziantepli) olduğu ve bu müşterilerle işletme arasındaki
ilişkidir.
Bu açıdan bakıldığında özellikle gastronomi alanında yapılan yatırımların, Gaziantep’te büyük bir Suriyeli nüfusun bulunmasının da etkisiyle Suriyelilere hitaben
yapıldığı görülmektedir. Restoran sahibi olan G-2’nin ifadesi bu durumu, açıkça
özetlemektedir: “[Gaziantep’i seçmede] ilk sebep, burada Suriyeliler daha fazla. …Suriyelilerin sayısı daha fazla olduğu için seçtim. Yani biz bir yatırım yaratırsak, Türklerle rekabet
edemeyiz; ama hedef kitlesi Suriyeli olursa daha iyi.” Nitekim gastronomi alanındaki Suriyelilerin (24 kişi), ortalama %25 oranında Türk, %75 oranında ise Suriyeli müşteriye hitap ettikleri görülmektedir. Dolayısıyla müşteri-işletme ilişkisi açısından gastronomi alanında yatırım yapan Suriyelilerin kentsel iş yaşamına eklemlenmelerine
bakıldığında, daha çok kentteki Suriyeli nüfus üzerinden bir eklemlenmenin gerçekleştiği görülmektedir.
Bu oranların, Suriyeli yatırımcılar tarafından “…burası Suriyeli lokantası olduğu
için…” şeklinde “doğal” bir durum gibi görülmesi, yatırımın daha çok Gaziantep’teki Suriyelilere hitaben gerçekleştiğinin habercisi niteliğindedir. Nitekim daha
önce Halep’te de restoran işleten bir yatırımcının (G-14), %40 oranında Türk müşterisinin olmasını bir tür “hesapta olmayan gelişme” şeklinde izah ettiği görülmektedir:
…benim ortağımın bu sektörde 28 yıl Halep’te lokantası vardı. Yemek ve tat konusunda yetenekli ve güzel zevke sahip Gaziantep’te bu alanda eksik gördük. Suriyelilere göre yemek konusunda. Çok şükür %40 Türk müşterimiz de oldu; çünkü yemekleri ve baharatları beğendiler.

Hem bu oranlar hem de bu oranların “doğal” bulunması, sosyolojik açıdan bakıldığında güçlü bir temele sahiptir. Çünkü yemek kültürünün kökleri, toplumsal
olanın en derinlerindedir. Bu nedenle de Utanır’ın da ortaya koyduğu gibi, gastronomi, “muhafazakârlığın” ve buna bağlı olarak da ön-yargıların fazlasıyla hissedildiği bir alandır (Utanır, 2019: 197-205). Ayrıca “siyasal-ulusal” kimlik temelli önyargılar, daha açık bir ifadeyle ötekileştirme, “totalleştirici” bir karaktere sahip olduğu
için gastronomi alanındaki önyargıların oluşmasında büyük bir etkendir. Zira
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yemek meselesi, “bizi”, “ötekilerden” ayıran en temel ve en hassas meselelerden biridir. Yemek, “öteki” ile ilgili algı inşasında, Sara Ahmed’in ifadesiyle, “iğrenmenin
bariz ‘nesne’si”dir (Ahmed, 2019: 108). Gastronomi alanında yatırım yapan bazı görüşmecilerin aynı durumdan yakındıkları görülmektedir.
…bazı Türkler gelince ikram ediyoruz alıyorlar. Bazıları sever ama çoğunluk almaz; bazı önyargılardan dolayı. …Temiz değiliz diyorlar (G-62).
…geçen gün bir aile geldi; daha masaya oturmadan Suriyeli lokanta olduğunu fark edip çıktı.
…bugün de biri geldi ‘Suriyeli mi diye sordu’ evet dedik, hemen gitti. …Halk arasında en çok
konuşulan şeyleri görmüşsünüzdür. Suriyeli lokantalar temiz değil diyorlar (G-75).
…Bazıları, geliyorlar işte lokantaya yemek için, Suriyeli olduğumuzu görünce, sırtını dönüp
çıkıyor. Sanki biz Suriyeliler salgınız ya da bakteriyiz (G-94).
…Türk bireyi çözmek çok zor. Özellikle yemek konusunda. Hâlbuki bizim mutfağımız onların
mutfağından daha iyi. Ama geliyor, siparişi veriyor, sonra bakıyor… Suriyeli yemeği; olduğu
gibi bırakıp çıkıyor. Ne yemeğin tadına bakıyor ne de bu lokantanın temiz olup olmadığına
bakıyor. Bazıları da cesaret edip, deniyorlar ve zaten denedikten sonra sürekli dükkânın müşterisi oluyorlar (G-99).

Görüldüğü gibi, siyasal-ulusal kimlik temelli önyargılar, gastronomi alanındaki Suriyeli yatırımcıların eklemlenme biçiminin temel belirleyicisi konumundadır. Zira yatırımcılar, her ne kadar belirli bir Türkiyeli müşteri oranına sahip olsa da,
daha çok Suriyeli nüfus üzerinden kentsel iş yaşamına eklemlenmişlerdir. Bu durumun, elbette zamanla değişebileceğine dair bir beklenti de bulunmakta: “Çok şükür
Türk müşterilerimizin oranı yüksek; %30’u geçti. …Ama bizim alan, sabır gerektiriyor. Yemek konusunda insanların tanıması, tadını denemesi lazım. Bu da sabır gerektiriyor. Mesela
manav olsa, herkes sebze alır zaten; ama tatlıların tadı değişiyor” (G-69, tatlıcı).
Sanayi alanında yatırım yapan kesimin iş yaşamına eklemlenmesinde “Türkçe
bilmenin” önemli bir etken olmadığı görülmüştü. Oysa saha verilerine bakıldığında,
gastronomi alanındaki yatırımcıların iş yaşamına eklemlenmesinde Türkçe bilmenin önemli bir etken olduğu görülmektedir. Bu alandaki görüşmecilerin dil meselesini büyük ölçüde çözdüğü görülmektedir. Örneğin; “Türkçem iyi, insanlarla anlaşabiliyorum” (G-5), “çok şükür [Türkçeyi] %100 biliyorum …” (G-14), “[Türkçem], orta seviyede” (G-37), “Türkçem var biraz. Üç seviye TÖMER okudum” (G-52).

Gıda (Market-Bakkal)
Gastronomi alanında olduğu gibi gıda alanında da (16 kişi) kentin ticaret ağına
eklemlenmenin gerçekleştiği görülmektedir. Ürünlerin temininin GATEM’den yapıldığı belirtilmiştir. Hatta bazı görüşmecilerin Gaziantep’in dışındaki şehirlerle ticaret ağı geliştirdiği de görülmektedir (G-123). Bu, eklemlenme açısından daha ileri
bir “başarıyı” ifade etmektedir. Öte yandan işletme-müşteri ilişkisi bağlamında Türkiyelilerin gastronomi alanındaki “mesafeli yaklaşımının” market ve bakkal alışverişlerinde biraz daha zayıfladığı görülmektedir. Her ne kadar müşterilerinin %95
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oranında Suriyeli olduğunu (G-86) ve %99 oranında Türk olduğunu (G-28) belirten
görüşmeciler bulunsa da, bu alandaki görüşmecilerin çoğunluğunun, %50 Türk,
%50 Suriyeli müşteri oranına sahip olduklarını belirttiği görülmektedir. Dolayısıyla
siyasal-ulusal kimlik temelli önyargıların ve bu önyargılar nedeniyle “mesafe
koyma” biçiminin gastronomi alanına göre biraz daha zayıflamış olduğu görülmekle beraber, hala önemli bir etken olmaya devam ettiği söylenebilir.
Sıradan bir market alışverişinde dil bilmenin önemli bir etken olduğu açıktır.
Bu açıdan esnaflık gibi, yukarıda da belirtildiği gibi, bir kentin gündelik hayatının
şekillenmesinde belirleyici etkiye sahip olan bir sektöre, göçmenlerin eklemlenebilmesi açısından dil bilmek bir zorunluluk niteliğindedir. Dolayısıyla market sahibi
Suriyelilerin Türk müşterisinin olmasında Türkçe konuşabilmek, çok önemli bir
yere sahiptir. Bazı görüşmecilerin ifadeleri, Türkçe bilmenin ne tür avantajlar getirdiğini özetler niteliktedir:
…[Türkçem] …şimdi eskiye göre daha iyi. Bu bölgede çoğu Türk; o yüzden çok şükür işimde
kendimi idare edebiliyorum. …Müşterilerim yüzde 99’u Türk (G-28).
…Belki Türkçe konuştuğum için burada anlaştık. Müşterilerimin %90’ı Türk’tür (G-149).

Görüldüğü gibi, market sahibi Suriyelilerin, Türk müşteri oranının artması, dolayısıyla da kentin iş yaşamına eklemlenmeleri açısından Türkçe konuşabilmeleri
çok önemli bir etken niteliğindedir. Nitekim saha verilerine bakıldığında, gastronomi alanında olduğu gibi, gıda alanındaki yatırımcıların da büyük ölçüde dil ve
iletişim sorunlarının üstesinden geldiği görülmektedir. Örneğin; “[Türkçem], çok iyi”
(G-10), “[Türkçem], yaklaşık olarak %50-%60” (G-18), “[Türkçem], orta seviyede” (G-22),
“[Türkçem], orta” (G-163).

Tekstil-Giyim
Giyimle ilgili alışveriş yapmak, market alışverişi yapmak kadar gündelik yaşamın yoğun bir bileşeni değildir. Giyim, kültürün bedende somutluk kazanmasının
bir ifadesi olduğu için kimlik inşası ve kimlik algısıyla doğrudan ilgilidir. Bu nedenle de her ne kadar “%50 Türk müşteriye” sahip olduğunu belirten görüşmeciler
bulunsa da (G-12, G-77) gıda sektörüyle (market, bakkal) karşılaştırıldığında Türkiyelilerin, Suriyelilerin açmış oldukları giyim mağaza, atölye ve dikim merkezlerine
(toplam, 21 kişi) daha mesafeli bir yaklaşım sergiledikleri görülmektedir. Dolayısıyla işletme-müşteri ilişkisi bağlamında bakıldığında, gastronomi alanında olduğu
gibi, giyim ve tekstil alanında da Suriyeli yatırımcıların, “baskın” bir şekilde Suriyeli
nüfusa hitaben yatırım yaptıkları görülmektedir. Bazı görüşmecilerin bu konudaki
ifadeleri aşağıdaki gibidir:
Bizim mağaza, Suriyeli müşterileri hedefliyor. Ama yine de Türk müşterilerimiz oluyor (G-95).
…Türk müşterilerin oranı çok az; çünkü sattığım malların hepsi Suriye malı (G-98).
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Suriyeli müşteriler, %95. %5 Türk müşterim var” (G-106).
“%10 Türk müşterim var. Diğerleri, Suriyeli (G-118).

Bunda elbette “Suriyeli” kimliğine bakış açısının önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu hususta G-118’in ifadeleri önemli ipuçları sunmaktadır: “…Bazı Türkler, benim dükkânıma girip, ‘siz hala burada ne geziyorsunuz? Hadi ülkenize gidin. Ülkenizde bir
şey yok; burada kalmanızın bir nedeni yok’ deyip, canımı sıkıyorlar.”
Giyim alanında da kentsel iş yaşamına eklemlenme bağlamında “siyasal-ulusal” kimlik, bu kimlikle ilgili sahip olunan algı biçimleri önemli etkenler olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bir esnaf sektörü bileşeni olduğu için, doğal olarak giyim alanında da, kentsel
iş yaşamına eklemlenme bağlamında dil ve iletişim meselesinin çok önemli bir yerinin olduğu görülmektedir. Nitekim bu alanda yatırım yapanların tamamına yakınının Türkçe bildiği ve birçoğunun iş ilişkileri bağlamında dil bilmeye vurgu yaptığı
görülmektedir. Bazı görüşmecilerin ifadeleri aşağıdaki gibidir:
İlk başta sermayenin olması gerekiyor. İkinci olarak Türkçe dilinin olması gerekiyor. Yoksa
iletişim kuramazsın (G-117).
Bir Suriyeli olarak en çok ihtiyaç duyduğumuz şey, dildir. …Ben geldiğimde TÖMER kursu
aldım. Çünkü benim temel düşüncem, eğer iş kuracaksan dilin iyi olmalı (G-120).
…Dil konusunda biraz zorluk çektik. …müşteri ile iletişim kurarken çok zorlanıyorduk. Ama
şimdi bu zorlukları aştık. …Türk müşterilerimizle iletişim kurabiliriz; çünkü Türkçemizi geliştirdik ve iyi bir oranda Türk müşterim var (G-122).
…Bazen Türkleri dükkâna çekmekte zorluk çekiyoruz. Dilden dolayı (G-136).

Kişisel Bakım (Kuaför, Parfümeri, Güzellik Salonu, Spor Salonu)
Giyim gibi, kişisel bakım da doğrudan kültürel kodların ürünü olan beğeni algısının, bedende somutluk kazanmasını ifade eder. Bu nedenle de kişisel bakım,
kimlik inşasının güçlü bir bileşenidir. Kültür ve kimlikle doğrudan ilişkili olduğu
için de giyim alanında olduğu bu alanda da Türkiyelilerin “baskın” mesafeli bir tutum sergiledikleri görülmektedir. Dolayısıyla kişisel bakım alanında da Suriyeli yatırımcıların (14 kişi) “baskın” bir şekilde Suriyeli nüfus üzerinden kentsel iş yaşamına eklemlendikleri görülmektedir. Müşterilerinin %95’inin Suriyeli olduğunu belirten G-124 (parfümeri), yatırım yeri olarak neden Gaziantep’i seçtiğini şöyle ifade
etmiştir: “Çünkü burada çok Suriyeli var ve Suriyeli malını çok almak isterler. Ve aynı zamanda dil sıkıntısından dolayı mağazalara girdiklerinde istediklerini alamıyorlardı. Ama
böyle hem dükkân Suriyeli oluyor, hem de mallar Suriyeli malı oluyor. Çalışır diye düşündüm”
Diğer bazı görüşmecilerin bu konudaki ifadeleri aşağıdaki gibidir:
Çoğunlukla müşterilerimiz, Suriyeli. Türk parfümü, farklı oluyor. Onlar bizim parfümümüze
‘açık parfüm’ diyorlar. …[Suriye (Humus) ile Gaziantep arasındaki] benzerlik, müşterilerin
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aynı olması. Yani burada da Suriyeli müşteri var; zaten Suriye’deyken de müşteriler, Suriyeliydi (G-104, parfümeri).
…Ben Karataş’ta mağazamı açtım; çünkü burada çok Suriyeli var ve bu, önemli bir nokta. Çok
satış yapabilmek için, Suriyelilerin yoğunlukla bulunduğu noktalara gitmen gerekiyor. Ben
evimi bile taşıdım buraya (G-134, güzellik salonu).

Suriyeli olma “siyasal-ulusal” kimliğinin, bu eklemlenme biçiminde, yani Suriyeli yatırımcıların, Suriyeli nüfus üzerinden kentsel iş yaşamına eklemlenmesinde
etkili olduğu görülmektedir. “Suriyeli olma” kimliğinden dolayı dışlanmaya maruz
kalma algısının, Suriyeli nüfus üzerinden iş yaşamına eklemlenme gibi bir stratejiyi
benimsemelerine neden olduğu söylenebilir. Örneğin bazı görüşmecilerin;
…Kötü olan şey, insanların davranışları. Suriyelilerden bıktılar (G-139, kozmetik dükkânı sahibi).
…Bazen yabancı olduğumuzu hissettiriyorlar… (G-146, güzellik salonu sahibi).

şeklindeki ifadeleri, orta-sınıfların kümelendiği esnaf sektörünün yukarıda ele alınan diğer alanlarında olduğu gibi, kişisel bakım alanında da “siyasal-ulusal” kimliğin eklemlenme biçiminde belirleyici etkenlerden biri olduğunu göstermektedir.
Son olarak dil meselesinin, eklemlenme biçimindeki yerine bakıldığında,
Türkçe bilmenin, bu alanda da iş yaşamına eklemlenme bağlamında önemli bir etken olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu alandaki yatırımcıların da büyük ölçüde Türkçe
bildiği ve dil ve iletişim sorunlarının üstesinden geldiği görülmektedir. Ayrıca bazı
katılımcıların iş yaşamına eklemlenme bağlamında;
…mesela ben, bir malzemeyi almaya gittiğimde ya da iş sahibiyle iletişim kurmak için kesinlikle dile ihtiyacım oluyor. Dili biliyor olmam, bana çok yardımcı oldu (G-102, Kuaför).
…ilk başta dil sorunu. Çünkü dükkânın resmi işlemlerini halletmeye gidiyordum; hiçbir şey
yapamıyordum dilden dolayı. İlla tercüman götürmem gerekiyordu (G-104, parfümeri).

şeklinde dil bilmenin önemine vurgu yapması, yine orta-sınıfların kümelendiği esnaf sektörünün yukarıda ele alınan diğer alanlarında olduğu gibi, kişisel bakım alanında da dil meselesinin iş yaşamına eklemlenmede belirleyici etkenlerden biri olduğunu göstermektedir.
Dolayısıyla gastronomi, gıda, tekstil-giyim ve kişisel bakım gibi iş kolları göz
önünde bulundurulduğunda, Suriyeli orta-sınıfların kentsel iş yaşamına eklemlenme biçimlerinde “siyasal-ulusal” kimliğin önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir. Zira orta-sınıf Suriyelilerin kentsel iş yaşamına eklemlenmeleri, daha çok
kentteki Suriyeli nüfus üzerinden gerçekleşmiştir. Bu durum, Suriyeli göçmenlerin
iş yaşamına eklemlenme biçimlerini anlayabilmek açısından, göçmen kimliği ve iş
yaşamı arasındaki ilişki bağlamında, kimliğin yanında, söz konusu kimliğe mensup
“nüfus yoğunluğunun” da hesaba katılması gereken güçlü bir etken olduğunu göstermektedir. Zira bu durum, Suriyelilerin iş yaşamına eklemlenme biçimini, küreselleşmeye bağlı olarak gelişen eklemlenme biçimlerinden farklı kılmaktadır (bkz.
Çağlar ve Glick-Schiller, 2018: 106; Chambers, 2014: 149-151; Adıgüzel, 2018: 21).
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Öte yandan, üst-sınıfların aksine, orta-sınıfların kentsel iş yaşamına eklemlenmelerinde dil meselesi, yani Türkçe konuşabilme, belirleyici etkiye sahip olan bir
diğer etken olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sonuç
Bu çalışmada Suriye iç-savaşından kaçıp, Gaziantep’e gelen ve zaman içerisinde Gaziantep’te yatırım yaparak, kentin iş yaşamına eklemlenen Suriyelilerin eklemlenme biçimleri; sınıf, “siyasal-ulusal” kimlik ve dil değişkenleri bağlamında ele
alınmıştır.
2018 yılında yaptığımız Gaziantep’teki Suriyeliler (Gültekin vd., 2010: 30-31) adlı
çalışmada Suriyeli alt-sınıfların, “ucuz iş-gücü” potansiyeli olarak görülmelerinden
ve dil bilmeyi gerektirmeyen işlerde çalışmalarından dolayı, Suriyeli kimliğine sahip olmalarının ve Türkçe bilmemelerinin çalışma hayatına eklemlenme bağlamında
çok önemli bir etken olmadığı görülmüştü. Bu çalışma ise, “başarı” olarak kabul edilen “hikâyelere” dayandığı için, çalışmada üst ve orta sınıflara odaklanılmıştır. Sanayi alanında yatırımları olan Suriyeli üst-sınıfların kentsel iş yaşamına eklemlenmelerinde, alt-sınıflarda olduğu gibi, “siyasal-ulusal” kimlik ve dil meselesinin eklemlenme biçiminde önemli bir etken olmadığı görülmektedir. Zira üst-sınıfların sahip oldukları sermaye ve iş ilişkileri açısından kurumsallık, üst-sınıflara, kimlik ve
dil temelli sorunları kolay bir şekilde bertaraf edebilme olanağı sunmaktadır.
Orta-sınıfların kentsel iş yaşamına eklemlenmelerine bakıldığında ise, alt ve üst
sınıflarınkinden bambaşka bir hikâyenin olduğu görülmektedir. Zira orta-sınıfların,
kentsel iş yaşamına dâhil olmaları, büyük ölçüde esnaf sektörü üzerinden gerçekleşmektedir. Esnaf sektöründe “mal ya da hizmet” satabilmenin temel kurallarından
biri, doğal olarak “müşteri” ile iletişim kurmaktır. Dolayısıyla esnaf sektöründeki
Suriyeli yatırımcılar açısından “Türkçe bilmenin” büyük bir öneme sahip olduğu
açıktır. Bu nedenle de orta-sınıfların kentsel iş yaşamına eklemlenmelerinde dil meselesinin “belirleyici” etkenlerden biri olduğu görülmektedir.
Aynı şekilde “siyasal-ulusal” kimlik meselesinin de orta-sınıfların kentsel iş yaşamına eklemlenmelerinde önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir. Zira yukarıda da belirtildiği gibi, orta-sınıfların eklemlenmeleri, daha çok esnaf sektörü üzerinden gerçekleşmiştir. Bu ise “Suriyeli” olmanın, kentsel gündelik yaşamın “sabit”
bir bileşeni haline gelmesini ve gündelik yaşam içerisinde daha yaygın olarak “görünür” hale gelmesini beraberinde getirmiştir. Bu “sabitlik” ve yaygın “görünürlük”, aynı zamanda Suriyeli (siyasal) kimliğiyle ilgili önyargılara maruz kalabilmenin de zemini olarak işlev görebilmektedir. Mesela yukarıda da görüldüğü üzere,
“restoranın Suriyeliye ait olduğunu fark edip orayı terk etme” vakası gibi.
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Sonuç olarak kentsel iş yaşamına eklemlenme bağlamında “siyasal” kimlik ve
dil meselesinin, üst-sınıflar açısından çok önemli olmadığı, orta-sınıflar açısından ise
büyük bir öneme sahip olduğu görülmektedir.
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İkili Eşik: Gaziantep’te Suriyeli Göçmenlerin Kentsel Uyum
Süreçlerinin Sosyolojik Bir Değerlendirmesi
Sinan Tankut Gülhan

Giriş
Suriyeli göçmenlerin 2011’de ülkelerinde başlayan toplumsal hareketlerin ve
görüştüğümüz pek çok katılımcının nitelendirmesiyle “devrim”in tetiklediği rejim
kaynaklı şiddet dolayısıyla Türkiye’ye -ağırlıklı olarak Türkiye’ye, ancak ayrıca birçok başka ülkeye de- hareketlilikleri başladığında, kendilerinin de düşündüğü ve ev
sahibi ülke kamuoylarının da tahmini bu göçmenliğin görece kısa süreceğiydi. Bu
yazıda, beklentilerin ötesinde uzun süren göçmenlik örüntülerinin Gaziantep Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nün gerçekleştirdiği alan araştırmasında Gaziantep’te
mukim ve mülakat yapılan iki yüz üç Suriyeli göçmenin kentsel deneyimlerinin bir
sosyolojik değerlendirmesi amaçlanmaktadır. Burada ele alınan değerlendirmede,
iki yönlü bir kavramsal çerçeve izlenecektir; birincil olarak, sosyolojinin esasında
kurucu ilişki kümesini teşkil eden göç ve kent olgusunun ön plana taşınması hedeflenmektedir. Göç ve kent olgusunun irdelenmesi salt konut sorunuyla, kent içinde
kimliksel olarak Suriyeli göçmenlerin kendilerini nasıl tanımladıklarıyla ilgili değildir, aynı zamanda iktisadi faaliyetlerin kesafeti ve farklı örüntüleri -küçük dükkân
sahipliği, ürün tedarik ağları, iş kurma ve sürdürme yönündeki faillikler, işçi-işveren ilişkileri- de içermektedir.
İkincil kavramsal çerçeve, Gaziantep’in kentsel dokusunun geçirdiği hızlı dönüşümle ilintilidir. Her büyükşehir gibi, Gaziantep de 2010’lu yıllara dek hinterlandını oluşturan bölgelerden ciddi ölçekte göç çekmek suretiyle bugün tanıdığımız
kentsel formuna erişmiştir. Öte yandan, 2011-2012’den itibaren, Suriyeli göçmenlerin şehre intibakı, Gaziantep’in temel toplumsal yapılarında hızlı ve etkin değişmelere yol açmıştır. Daha önce belirttiğimiz üzere, Gaziantep’te Suriyeli göçmenler, kamuoyunun tahayyülünün taşıdığı biçimde kendilerine özgü bir altkültür oluşturmamışlar, Gaziantep’in kentsel -ekonomik, toplumsal ve kültürel- makroformuna
uygun bir şekilde uyum göstermişlerdir.
Bu nedenle, Gaziantep’te gözlemlediğimiz gelişmeler, bilhassa kent ve göç meselelerini iki ayrı sosyolojik olgu hâlinde izole olmaktan çıkarmış ve birbiriyle münavebe içinde hareket eden, birbirine içkin tekil bir sorunsal biçimine sokmuştur. Bu
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araştırmanın münhasıran alana katkısı, prekarite ile ilişkilendirilen (Baban vd., 2017;
Danış & Nazlı, 2019; İçduygu & Diker, 2017) ve yasal statüleri gereği belirsiz bir konumda yaşamak zorunda kaldıkları kabul edilen Suriyeli göçmenlerin (Biehl, 2018;
Canefe, 2018; Ilcan vd., 2018), en azından saha araştırmamızın bulguları uyarınca
akademik incelemelerin geldiği noktanın ötesine geçerek kendilerine özgü uyum
güzergâhları çizdiği yönündedir.
Bu uyum güzergâhlarının en önemlisi, kentsel mekânda yerleşimin yegâne
başlangıç noktası olan konut ve ev pratiklerini içerir. Bu yazı, özellikle konut pratikleri, ikincil olarak da iş ve çalışma koşullarının gündelik hayat pratikleriyle ilgilenerek, de facto bir göçmen deneyiminin nasıl kurulduğunu incelemeyi amaçlamaktadır.
Öte yandan, bir ara not olarak, Gaziantep’te zaten Suriyeli göçmenlerin gelmesinden
önce konut sorununun önemli bir husus olduğunun altı çizilecektir. Bu durumun da
2012’den itibaren yüz binlerle ifade edilen rakamlardaki nüfus artışının kentin hâlihazırdaki konut stoğunun üzerinde çok ciddi bir baskı oluşturmuş olduğu da bir
gerçektir.

Göç ve Kenti birlikte sorunsallaştırmak
Göç araştırmaları, sosyolojinin akademik olarak inşasından bu yana birincil
hatta kurucu önemi haiz bir alan oldu. Göç meselesi, ilk sosyoloji bölümlerinin özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nin on dokuzuncu ve yirminci yüzyılın başındaki
gündeminin ciddi bir kısmını teşkil etti. Chicago Okulu’nun ayrıksı bir parçası olarak addedebileceğimiz Florian Znaniecki, Chicago’da Polonyalı göçmenlerin uyum
ve entegrasyon süreçlerini incelediği ve bugünün standartlarında devasa hacimli
görülebilecek The Polish Peasant in Europe and America [Avrupa ve Amerika’da Polonyalı Köylüsü] çalışmasını William Thomas’la birlikte yazdığında, müteakip çalışmaların da temelini atmış oldu (1918).
Znaniecki ve Thomas’ın eseri epistemolojik açıdan bir hayli sorunlu olmasına
ve Chicago Okulu’nun daha sonra epeyi derinlemesine eleştirilen saf natüralist yaklaşımıyla malul olmasına rağmen, metodolojik açıdan bugün çağdaş sosyoloji çalışmalarını hâlâ etkilemeyi başaran bir kapsamlılığa sahipti. Eleştirilerin en başta geleni, sembolik etkileşimciliğin en önemli isimlerinden Herbert Blumer’ın 1930’ların
sonunda ifade ettiği ve 1970’lerin sonuna kadar etkisini sürdüren öznellik/nesnellik
ayrımına dairdir. Znaniecki’nin eserinde göçmenin öznel deneyimini nesnel koşullardan ayrıştırma çabası ve öznelliği metodolojik olarak mektuplar, kişisel anlatılar
ve notlarla tahlil etme başarısının bireyin hareketlerini tanımlayan toplumsal yasalar icat etme hevesiyle gölgelendirmesi, Blumer’ın eleştirisinin başat yönünü teşkil
etmiştir (Blumer, 1979, ss. xii–xx).
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Beş ciltlik bu devasa eserin analiz birimini Polonya köylüsünün Avrupa ve
Amerika Birleşik Devletleri’nde birincil grup ilişkilerinden ayrılarak kurduğu anlam
dünyası oluşturmakta ve üçüncü cilt örneklem grubundan seçilen ailelerin sözlü etnografisinin bir biyografi seviyesine çıkarılmasını içinde taşıyordu. Gaziantep Üniversitesi Sosyoloji Bölümü de, Türkiye şartlarında bir hayli geniş nitel örneklem dağarcığını tarihsel ve mekânsal olarak da sürdürerek, Türkiye sosyolojisi açısından
önemli bir fikrî ve olgusal takip izleği kurmayı umut ediyor.
Kusurları olmasına rağmen, bir metodolojik izlek olarak bu yazıda takip etmeye çalışacağımız Thomas ve Znaniecki’nin yapıtı, sosyolojik olarak kırdan kente
göçün tek bir boyutta -yani kırsal alışkanlıklar ve bağlantılardan, kentsel çevrenin
dikte ettiği alışkanlıklar ve bağlantılara- olmadığının altını çizmiştir:
Burada iki nokta önemlidir: uyumun kolaylığı ve uyum ölçeği. Örneğin, bir [Polonyalı] köylünün bir Polonya şehrinde işçi olarak uyum sağlaması görece kolaydır, ancak ölçeği kısıtlıdır.
Fakat, Amerika’ya göç etmekle veya Toplumsal hiyerarşi içinde yükselmekle uyuma dair çok
daha Zorlu bir sorunla karşılaşır, tabii ölçek de kıyas kabul etmeyecek ölçüde büyümüştür.
Bireyin (ya da evlilik-grubunun) yeni çevresinde karşılaşacağı farkların etkisi yeni aile örgütlenmesi biçimlerinden bağımsız olarak hissedilir (Thomas & Znaniecki, 1918, s. 99).

Znaniecki açısından, bir Polonya köylüsünün Polonya şehrine uyum sağlaması
görece kolaydır. Bir mütekabiliyet analizini inşa etmeye çalışacak olursak, Suriyeli
göçmenlerin Avrupa ve ABD’deki yirminci yüzyıl başı göçüne göre ciddi avantajları
vardır. Yirminci yüzyıl başında Polonya da Alman ve Rus imparatorlukları arasında
paylaşılmış ve 1945’e kadar sürecek bir savaş alanı hâline gelmişti. Bu açıdan, yokluk, yoksulluk ve bilfiil çatışma ortamından etkilenme açısından bir koşutluk çizebiliriz. Ancak, görüşmelerimizden çıkardığımız bir diğer sonuç, Znaniecki ve Thomas’ın karşılaştığı köylülük meselesiyle bizim Gaziantep’te karşılaşmadığımız, mülakatlarımızın dörtte üçünün Halep şehir merkezinden geldiğidir. Bu da aşağıda belirteceğimiz üzere, Suriyeli göçmenler açısından hem bir sembolik kimlik meselesi
hâlinde sarf edilen bir tasvirdir, hem de dışlanma mekanizmalarına karşı bir koruma
kalkanı teşkil etmektedir.
Znaniecki’nin metninde, Gaziantep’i bir olgusal vaka olarak ilgilendiren çok
önemli şu saptama, Suriyeli göçmenlerin Gaziantep kentsel kültürüne uyum sağlamaları açısından değerlendirilebilir. Znaniecki, Polonya şehrinde göçmenlerin, neredeyse gözle görülmez bir silsile hâlinde en aşağıdan en yukarıya doğru toplumsal
bir örgütlenmeye dahil olduğunu iddia eder:
Şehirde alt orta sınıf, işçi sınıfına gözle görülmez fasılalar hâlinde bağlanmıştır…toplumsal seviyede aşağı inildikçe farklar daha da küçülür. Eğitim her takdirde değerini korusa da, mesleğin türü, para, kıyafet daha önemli rol oynamaya başlar. Birini alt orta sınıftan ayırıp onu işçi
yapan kriter niteliksiz emek ve okuma yazma bilmemektir. Ne var ki, bunun tersi geçerli değildir, belirli bir tür nitelikte emek gerektiren işte çalışmak ve okuma yazma bilmek onu işçiden
daha yukarıda kılmaz (Thomas & Znaniecki, 1918, ss. 135–136).
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Alt orta sınıfın, gündelik hayatta kullandığımız deyimle esnafların, küçük dükkan sahiplerinin aynı zamanda, Çağlar Keyder’in küçük meta üreticiliğinin (Keyder, 1988) köylülüğün dönüşümünde oynadığı rolle birlikte düşünülmesi gerekmektedir. Türkiye’nin kendi göç hikâyesi de, Şerif Mardin’in sosyolojik olarak kavramsallaştırdığı merkez-çevre paradigmasını sorunsallaştırmayı unutmadan (Mardin, 1973), küçük toprak sahibi köylülüğün Türkiye’nin 1980 sonrası ulusal kalkınmacılıktan ihracat odaklı büyümesinde odak rolü oynayan aralarında Gaziantep’in
de olduğu bir dizi şehirde küçük mülk sahibi ve esnaflaşmasından geçmektedir.
Başka bir yerde coğrafi düzlemde belirttiğimiz üzere (Gülhan, 2019), Suriyeli göçmenler, Türkiye’nin daha önce deneyimlediği bu kentsel orta sınıflaşma örüntüsünü
tekrar etmektedirler.
Tabii bu orta sınıflaşma örüntüsü içinde, yukarıda da zikrettiğimiz prekarya
olma durumu, yasal belirsizlikler, toplumsal statünün kesinlikten uzak olması gibi
bir seri bilinmez, ciddi engel teşkil etmektedir. Koser Akcapar vd.’nin belirttiği üzere
(2018), Suriyeliler için Türk vatandaşlığı bu belirsizlikten çıkışı sağlaması açısından
önemlidir. Koser Akcapar vd., geçici koruma altındaki Suriyelilerin durumunun
mülteci olarak kabul edilmemekle de ortaya çıkan ciddi bir durum olduğunun altını
çizer ve bu durumu liminalite olarak tanımlarlar. Bir dizi dışlanmaya dayalı problemin yanı sıra, Türkçeye “sınırda olma hâli” olarak çevirebileceğimiz bu liminal deneyim, iş fırsatlarının sınırlandırılmasına yol açmaktadır (2018, s. 179). Liminal deneyimin aşılması, vatandaşlık edinmek gibi legal ve hukuki statünün kazanılmasına
bağlıdır. Koser Akcapar ve diğerlerinin gözlemi, Suriyeli göçmenlerin, bir biçimde
çifte vatandaşlık almayı tercih ettiği yönündedir (Koser Akcapar vd., 2018, s. 179).
Bizim görüşmelerimizde de, çok kısıtlı sayıda görüşmeci, Suriye’yle ilişkilerini sürdürdüklerini ifade etmişlerdir. Hemen hemen bütün görüşmelerde, vatandaşlık
ümidinin -ya da alınmışsa, bunun getirdiği statü sıçramasının- belirtileri barizdir.
Gaziantep, son yıllarda Suriyeli göçünün topladığı akademik araştırma gündeminin ilgisini cezbederken, kentsel mekânda göçmen deneyimlerinin çalışıldığı tek
yer değil. Biehl, örneğin, 2018 yılında, İstanbul’un onlarca yıldır en önemli göçmen
mahallesi işlevini gören Kumkapı semtini çalışmıştır (Biehl, 2018, ss. 169–170). Bu
çalışma, 1990’larda Laleli’ye yönelen Rusya’dan gelen göçten başlayıp 2010’ların ortasında Suriyeli göçüyle şehrin mekânsal bir parçasının nasıl işlev kazandığını inceler (Biehl, 2018). Didem Danış ve Dilara Nazlı ise İstanbul’da, STK’larla devlet ilişkisinin koalisyoner yapısını ve Suriyeli göçmenlerin uyum süreçlerinin artık devletle yakın işbirliği yapmaya odaklanmış ve sivil toplumdan devletin uyum stratejilerinde destekleyici rol üstlenen bu STK’ları çalışır (Danış & Nazlı, 2019). İstanbul,
Türkiye’de Suriyelilerin -ve Afganistan, İran, sahra-altı Afrika’sı başta gelmek üzere
diğer göçmenlerin- göç deneyimleri ve uyum hatlarının çalışılması açısından birincil
önemi taşımaktadır.
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Gaziantep’te yaşamak: sembolik bir düzen inşa etmek
Suriyeli göçmenlerin Gaziantep’e yerleşmeleri, şehrin sanayisinin Türkiye’nin
en büyük altıncı sanayisi olması sebebiyle iş olanakları açısından anlaşılırdır. Ancak,
salt iktisadi sebepler bu göç tercihini açıklamaz, tıpkı şehrin sınır ilişkilerinin bu tercihi tek başına açıklamadığı gibi. Özellikle Osmanlı döneminde Antep’in Halep vilayetinin bir parçası olduğu düşünülürse ve bu yakın ilişkinin cumhuriyetin kurulmasından sonra da devam ettiği göz önüne alınırsa bu coğrafi bağlantının kültürel
yakınlıkla birleşmesi akla yakın görünmektedir (Gültekin, 2011). Ne var ki, görüşmecilerin çok azı, göç etmeden önce Gaziantep’le bağlantısı olduğunu söylemiştir.
Sınır köyünde yaşadığı için hem akrabalık hem de iktisadi ilişki içinde olan G32 dışında ve Gaziantep’te akrabalığı olan G125’in 1980’lerin başındaki ziyareti dışında 24
doğrudan bağlantı sahibi olan hemen hiç kimse yoktur.
Öte yandan, göçmenlik, duygusal bir mekânı inşa etmenin de bir yoludur.
Fransız sosyolog Pierre Bourdieu, bu mekanizmaları sembolik düzenin inşasında en
önemli etkenlerden birisi olarak tanımlar (Bourdieu, 1977; Honneth vd., 1986; Sutterlüty & Neckel, 2006). Göçmenler için toplumsal mekânın yeniden üretilmesinin
hemen hemen yegâne yolu, bir yönüyle mitlerle dolu, diğer yönüyle de ritüelleri
tekrar icat etmeye dönük sembolleri meydana getirmektir. 167 nolu görüşmecinin
şu ifadesi, bu sembolik düzenin kendi içinde ağır ve acılı bir nostalji de barındırdığını göstermektedir: “en önemlisi Halep’ten çok yakın oluyor, çok benziyor. Annem
diyor ki Halep’in ve Suriye’nin kokusunu buradan alıyorum.”
Bir başka belirleyici sembolik tasvir, ülkeye dönmekle ilgili ortaya çıkmaktadır.
Göçmenlerin dönüş isteği, yeni bir mesele değildir; ancak, durumun ciddiyeti, burada çok daha vahim bir trope’u ortaya çıkarmaktadır. Asla dönülemeyecek bir yere
dönüş, 40 numaralı görüşmeci bunu şu şekilde ifade etmiştir: “Halep’e yakın olduğu
için, biz bir iki aya döneriz diye düşündük ama yanılmışız.” Türkiye kamuoyunda,
durumun vahameti pek yakında anlaşılmamakla birlikte, göçmenler, göçmenliğin
getirdiği sembolik iktidar hattında yer alan misafirlik ve istenmemek durumunu çok
derin bir biçimde yaşamaktadırlar. En çok karşılaştığımız trope’lardan birisi, tabii ki,
yukarıda vurguladığımız biçimde, “biz geldiğimizde bir süre kalır, döneriz” biçiminde ifade edilebilecek, geçici bir ziyaret sembolizmidir. Yıllar geçtikçe, zaman
zarfı uzadıkça, bu zamanın yaraları da daha ciddiye binmektedir. 45 numaralı görüşmeci, bu içinden çıkılmaz durumu şu sözlerle tarif etmektedir:

Görüşmeciler, metinde görüşme numarasıyla anılacaktır. Nitel metinlerde görüşmeci numarası kullanmak yeğlediğimiz bir metodolojik tavır değildir, ancak Suriye’deki sorunun güncelliği, Gaziantep’teki
toplumsal yakınlıklar göz önüne alınırsa, görüşmecilerin özellikle güvenliği açısından bu tavırda karar
kılınmıştır.
24
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mecburduk yani başka yerimiz kalmadı ki, keyfi olarak gelmedik, yani bizden su ekmek yemek
kaynakları kesildi, biz Türkiye’ye göçmeseydik açlıktan ölürdük, ama çok şükür Türk devleti
bize çok iyi davrandı halk da iyiydi; ama işte insan yabancı kalır.

Bu alıntıladığımız mülakat parçasının son kısmı, sembolik iktidarın kurulmasına yönelik de içerisinde bir dizi kilit taşımaktadır. “İnsanın yabancı kalması,” bu
yazının ilerleyen kısımlarında işleyeceğimiz muhtemel ayrımcılık mekanizmalarına
karşı bir direnme refleksini içinde barındırır. Anlam dağarcığının sembolik etkileşim
düzeyinde kurulması tabii ki sadece Suriyeli göçmenlerin kentsel uyumunu açıklamak için yeterli değildir. Bu yazının girizgâhı, kent ve konut sorununa dairdir, ancak kent ve konut sorunu hakkında yazılanların en büyük sorunlarından birisi öznel
anlamların ve sembolik mücadele güzergâhlarının unutulmasıdır. Bir sonraki bölümde, Gaziantep’in kentsel ekonomisinin ve konut piyasasının yapısını tartışırken,
göçmenlerin nüfuz etmeye çalıştıkları bu rekabet alanının zorluklarını aklımızın bir
köşesinde taşımamızda fayda vardır.

Gaziantep ekonomisi ve konut piyasasının yapısı:
Gaziantep’in, toplam GSYH payının sanayi üretimi içindeki artışı, kentin iktisadi yapısı ve kentsel gelişim açısından önemlidir. Gaziantep sanayi sektörü, Türkiye sanayi milli hasılasının %2,5’inden fazlasını üretmektedir. Bu oran, ilin toplam
GSYH’dan aldığı paydan %50 kadar daha yüksek olmakla beraber, ilin tarım sektörü, Türkiye tarımsal sektörünün GSYH’sının 2014 itibariyle sadece %1’i kadarını
almaktadır. Neo-Klasik iktisadi kurama göre, sanayileşmeyi tamamladıktan sonra,
verili bir ekonomik birimin sektörleri arasında ılımlı bir dengenin olması beklenirken, Gaziantep özelinde, bu durum, sanayi sektörünün ağırlığının hizmet ve tarımsal sektörlerin ağırlığından katbekat (cari fiyatlarla 10 katla 25 kat arası, nispi ölçüyle, iki katı kadar) fazla olmasıyla sonuçlanmaktadır.
Gaziantep, özellikle hizmet sektöründe 2010’ların başından itibaren bir gelişme
eğrisi göstermeye başlamış; sanayi sektörünün hizmet sektörünü beraberinde taşıması ile il daha dengeli bir ekonomik yapı göstermeye başlamıştır. Gaziantep için
bir diğer önemli iktisadi gösterge, kişibaşı GSYH’da gözlemlenebilen 2004’ten bu
yana gerçekleşmiş olan yükseliştir. Cari fiyatlarla TL cinsinden kişibaşı GSYH Gaziantep’te 2004 yılındaki 6.000 TL’den, 2014 itibariyle 20.000 TL’nin üzerine çıkarak
3,5 katlık, %350’lik bir büyüme göstermiştir (Şekil 1). Dolar cinsinden büyüme de,
2014 yılında 8.000 USD’ı geçerek, 2004 yılının 4.000 USD’ını iki kattan fazla aşmıştır
(Şekil 2) .
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Şekil 1: Gaziantep'te Kişibaşı GSYH, 2009
bazlı, Cari Fiyatlarla, TL Cinsinden (20042014)25

Şekil 2: Gaziantep'te Kişibaşı GSYH, 2009
Bazlı, Cari Fiyatlarla Dolar Cinsinden (20042014)26

Gaziantep’in iktisadi ayrıcalıklarından birisi de yurtdışına ihracattır. Net ihracatçı olan Gaziantep, Türkiye’de bu vasıftaki birkaç şehirden birisi olmakla beraber,
bu sebeple dış pazarlardaki gelişmelerden de etkilenme potansiyeline sahiptir. Türkiye’deki diğer iller arasında Gaziantep’in kişibaşı GSYH değerleri dikkate alındığında son 15 sene içerisinde bu durumun belirginleştiği görülmektedir. 2008-2009
küresel ekonomik krizinin etkileri, Türkiye ekonomisinde hissedilmezken, uluslararası bir ticaret ekonomisine sahip olan Gaziantep’te önemli ölçüde hissedilmiş, fakat
yeni pazar arayışlarının başarılı olması ve yerli girişimcilerin gayretleriyle krizin üstesinden gelinmiştir.
Gaziantep’te, 2016 itibariyle, toplam 400 bine yakın sigortalı bulunmakta olup,
bu sigortalıların %70’ten fazlası 4A statüsünde, %15’i 4B statüsünde, %10’dan biraz
fazlası da devlet memuru olarak çalışmaktadır (Tablo 1). Nüfusun genç olması sebebiyle, aylık alan kişilerin sayısı nispeten düşüktür. Devlet memuru olarak aktif
çalışanların çok olmasının sebebi, şehrin aynı zamanda Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da önemli bir idari, tıbbi ve eğitim-öğretim merkezi olmasından kaynaklanmaktadır.

25

(TÜİK Gelir Dağılımı ve Yaşam Koşulları İstatistikleri, 2016)

26

(TÜİK Gelir Dağılımı ve Yaşam Koşulları İstatistikleri, 2016)
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Tablo 1: Gaziantep'te Sigortalı Çalışan ve Aylık Alan Kişi Sayısı27
Aktif Çalışan Sayısı

Aylık Alan Kişi Sayısı

SGK Kapsamında Bakmakla
Yükümlü Tutulanların Sayısı

2015

2016

2015

2016

284.185

282.358

80.619

85.099

564.069

577.051

Bağ-Kur (4/b)

61.916

59.851

45.257

45.522

278.828

272.608

Emekli Sandığı (4/c)

53.046

53.066

19.842

20.459

130.074

130.755

399.147

395.275

145.718

151.080

972.971

980.414

SSK (4/a)

Toplam

2015

2016

Gaziantep, 1970’lerin başında bile hâlâ geleneksel konut yapı stoğuna dayanan,
betonarme ve çağdaş yapıların çok kısıtlı bir biçimde kendini gösterme olanağı bulduğu bir kentsel iktisadi peyzaja ve inşaat ekonomisine sahiptir (Gaziantep Valiliği,
1969, s. 105). Türkiye’de 1970’li yıllarda başlayan kentleşme ve konut büyümesi,
1980’lerde iktisadi serbestleşmeyle beraber ivme kazanmasının ardından, Gaziantep’teki, şehrin merkezini teşkil eden mahallelerinde gelişmeye başladığı görülmüştür. Bununla beraber sanayileşmeyle artan göçün konut talebini karşılamada yetersiz kalınması üzerine Türkiye’nin bütün büyük şehirlerinde olduğu gibi (Tekeli,
1996) gecekondulaşma problemi Gaziantep’te de ortaya çıkmıştır.
2000’lerin başında, Gaziantep’te konut inşaatı, Türkiye çapında yaşanan iktisadi krizlerin de etkisiyle, durma noktasına gelmiş ve yılda %1’i aşan göç rakamları
ile barınma problemi çıkmaza girmiştir. Bu krizi gösterir şekilde, Gaziantep’te 2002
yılının tamamında sadece 229 konut ruhsatı alınabilmiştir (TÜİK, İnşaat Ruhsatları).
Barınma problemini çözmek adına Türkiye’de atılan adımlara paralel olarak, 20032015 yılları arasında Gaziantep konut yapı stoğuna, tahmini toplam konut yapı stoğunun yarısından fazlası kadar yeni konut eklenmiş, gecekondu mahallelerinde
kentsel dönüşüm çalışmaları gerçekleştirilmiş, Gaziantep büyükşehir yerleşimi
içinde yeni alt merkezler ve uydu kentler ortaya çıkmaya başlamıştır. 2004 yılından
bu yana Gaziantep ilinde inşaatı yapılan 200 bine yakın konutun, 150 bini Şehitkâmil
ve Şahinbey belediyelerinde yer almaktadır.
2017 ADNKS verilerine göre, Gaziantep’in nüfusu 1.66 milyon, ortalama hane
büyüklüğü ise 4,23 seviyesindedir. Bu rakamlardan yola çıkarak Gaziantep’te yaklaşık 400 bin konutun varlığından söz etmek mümkündür. 2012 yılından itibaren
Suriye’de devam eden karışıklıklardan kaçarak Gaziantep’e yerleşen 400 bini aşkın
Suriyeli göçmenin de varlığı göz önüne alındığında, Gaziantep şehrinde en az 150

27

Kaynak: (Gaziantep Sanayi Odası, 2018)
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bini acil kentsel dönüşüm gerektiren 470 bin civarında konut olduğunu varsayabiliriz.
Gaziantep konut piyasasında 2010’da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yayınladığı Konut Fiyat Endeksi’ne göre Türkiye ortalamasına yakın bir seviyede bulunmaktaydı. Şekil 3’te görülebileceği üzere, 2010’lı yılların ilk yarısında
İstanbul’da artan konut fiyat endeksiyle Türkiye ortalaması yükseldi. Fakat Gaziantep-Adıyaman-Kilis konut fiyat endeksinin esas yükselişi 2012’den itibaren özellikle
Suriyeli göçmenlerin yoğun göçü sayesinde gerçekleşmiştir. 2014’te, 2010’daki seviyesinin iki katına çıkan Gaziantep-Kilis-Adıyaman konut fiyat endeksi, 2018 Nisan
ayı itibariyle Türkiye ortalamasına yaklaşmıştır.

Şekil 3: Türkiye ve Gaziantep-Adıyaman-Kilis Konut Fiyat Endeksi Gelişimi 2010-201828

28

Kaynak: TCMB EVDS, 2018
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Gaziantep konut piyasası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından
açıklanan Hedonik Konut Fiyat Endeksi verilerine göre 2017 yılını Türkiye ortalamasının altında bir grafikle tamamlamış, reel fiyat artışı eksi bir büyümeyi işaret
etmiştir. Tablo 2 ve Şekil 3’te görülebileceği üzere, Gaziantep’in merkezinde yer aldığı Gaziantep-Kilis-Adıyaman konut piyasasında fiyat hareketleri 2018 itibariyle
bir yıl duraklama geçirmiştir.
Tablo 2: TCMB Hedonik Konut Fiyat Endeksi 201729

2012’den başlayan hızlı fiyat gelişmelerine rağmen, Gaziantep konut birim fiyat endeksi, Türkiye’de konut alımı için hâlâ en uygun yerlerden birisi olduğunu
göstermektedir. Şekil 4’te görülebileceği üzere, Gaziantep, ekonomik gelişmişlik bakımından yakın olduğu Ankara, Denizli ve Konya gibi bölgelerin benzeri bir konut
piyasası fiyat yapısına sahiptir. Şehre gelen ciddi Suriyeli göçmen dalgasıyla yükselen konut fiyatlarının Suriyeli göçmenlerin şehre entegrasyonuyla bulunduğu seviyenin de üzerine çıktığı gözlemlenebilir.

29

Kaynak: (TCMB, 2018)
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Şekil 4: 300bin TL’ye Türkiye’de Alınabilecek Konut Metrekare Büyüklüğü 30

İstihdam piyasasındaki ve kişibaşı reel gelirlerdeki gözle görülür artış, kendisini başka diğer önemli altyapı ve tüketim kalemlerinde de belli etmektedir. Gaziantep şehrinde 470 bin konut olduğu varsayımıyla, şehrin üçte birinin doğalgaz tüketimine geçtiği görülmekte olup (Tablo 3) bu oran çevresel önlemler açısından
önem arz etmektedir. 2014-2016 yılları arasında meskenlerdeki doğalgaz tüketiminin iki katına çıkması da bu olumlu gelişimin bir göstergesidir. Bununla beraber,
Gaziantep OSB de 300 milyon metreküplük doğalgaz tüketimi; bir kez daha şehrin
sanayi işlevinin altını çizer niteliktedir.
Tablo 3: Doğalgaz Abone Sayıları31
TÜKETİM (m3)

ABONE SAYISI

Mesken
Ticaret
Resmi Daire
Gaziantep OSB

2014

2015

2016

2014

107.739

135.487

158.541

107.577.662

164.019.849

191.530.495

930

1.791

2.012

13.945.146

24.925.971

29.348.523

1.098

1.200

1.163

27.681.178

33.190.764

25.471.973

-

-

-

361.623.856

278.495.225

261.738.404

2.515.654

2.409.783

6.334.604

513.343.495

503.041.591

514.423.999

Diğer
Toplam

109.769

138.481

30

Kaynak ve Görsel: (TCMB, s. 8, 2018)

31

Kaynak: (Gaziantep Sanayi Odası, 2018)

161.720

2015

2016
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İkili Eşiği Kavramsallaştırmak: Gaziantep’te Suriyeli Göçmenlerin Kentsel Konut Deneyimleri
Gaziantep’teki konut piyasasının yapısı, Suriyeli göçü başladığında hâlihazırdaki yükü kaldırmak konusunda ciddi bir sıkıntı yaşarken, tahmini 400bin kişinin
ve en azından 80 bin ailenin şehre göç etmesiyle zorlu bir sorunla karşı karşıya kalmıştır. Yukarıda bahsettiğimiz gibi, tahminen 470 bin konutun mevcut bulunduğu
şehre, 80bin yeni konut talebi eklenmiştir.
Bu durum, Gaziantep’te evsahibi ülkeden insanlardan konut sahibi olmayan
açısından artan kira oranları anlamına gelmekle birlikte, göçmenler için çok daha
akut ve hayati bir probleme işaret etmekteydi. Öte yandan, mevcut konut stoğunun
farklı işlevlere açılması, düşük standartlarda yerleşimlerin kira konutuna dönüştürülmesiyle -bunun en azından fiilen mevcut olan Gaziantep konut stoğunun yüzde
beşi ile onu arasında bir rakama denk geldiğini tahmin edebiliriz- kentsel mekân
imkân dâhilindeki sınırları zorlayacak biçimde genişletilmiştir.
Evin, toplumsal anlamı, beynelmilel bir kararlılık gösterecek kadar yaygındır.
Bu açıdan, Halep’ten gelen göçmenlerin Gaziantep’te deneyimleri büyük bir değişim göstermez. G50’nin belirttiği gibi, ev sahipliği, uyum süreçlerinin içinde en temel sürece işaret etmektedir: “Akrabalarımız aracıyla bulduk evi zorluk çıkmadı 7
yıldır aynı evdeyiz çünkü ev bizim.” Başka bir görüşmeci, yerleşecek konut bulmanın önemini sarih bir biçimde açıklamıştır:
En zor şey bu, ilk önce ev buldum, en temel ve en önemli şey bu, bir şey yapmadan önce, ilk
evin olmalı. Bu yüzden ilk günden tek derdim ev bulmaktı. Arkadaşlarım yardım etti, Binevler’de buldum çok uzun sürmedi çünkü tek hedefim buydu ne olursa olsun. G68

Eve atfedilen bu sembolik iktidar, ev sahipliğini çok seçici ve ayrı bir mertebe
olarak göz önüne sermektedir. G203’ün belirttiği gibi, göç öncesi bağlantılar sayesinde alınan konut, yerleşik olmakta ciddi bir adım atmayı sağlamaktadır: “Çok şükür buradaki ev de bizim kendi eviminiz çok önceden babam burayı almıştı burada
yerleştik biraz sıkıntı oldu tabi ki maddi manevi olarak her insanda olduğu gibi her
Suriyelide olduğu gibi burada çok farklı yeni insanlarla tanışıyorsunuz.” Mülk sahipliğinin toplumsal yapı içerisinde sıçrama yapmayı sağlayan, kentli küçük meta
üreticiliğine geçişi teşvik eden bir özelliği vardır. Örneğin, G160, kiralık evini çok
zor bulduğunu, ev sahibiyle ilişkilerini iyi kurması sayesinde ciddi bir sıçrama gerçekleştirip kiracı olarak oturdukları evi satın alabildiklerini aktarır: “Ev bulurken de
çok zorluk çektik. Suriyelilere ev vermiyorlardı. Bir akraba geldi o kefil oldu. Şimdi
de ev sahibi bizi sevdi. Evini satın aldık.”
G137 ise kiralık ev bulmakla ev sahibi olmanın sembolik -ve iktisadi- gücüne
atıfta bulunması açısından önemli bir tablo ortaya koymaktadır. 12 gün boyunca ev
aradığını -bu diğer görüşmecilerin aktardıklarından daha az bir zaman sürecidirifade eder ve ekler: “kimse bana kiralık ev vermiyordu, çünkü Suriyeliyim. Sonra
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Bülbülzade Mahallesi'nde ev buldum kiraladım ve sonra Turkuaz'da Karataş'ta ev
aldım satın yani Suriyelilere kiralık ev vermiyorlar ama satıyorlar, İbrahimli’de de
aynı şekilde.” Görüşmecinin vurguladığı yerler Gaziantep’in orta ve üst-orta sınıflarının mukim olduğu yerlerdir. Ev sahibi şehrin mülk sahipleri, bir kontrat ilişkisine girmeyi tercih etmezken -ya da bunu ancak piyasa koşullarının üzerinde gerçekleştirmek yanlısıyken- kontrat ilişkisinden ziyade bir mübadele ilişkisi olan ev
satmak konusunda şüpheci davranmamaktadırlar. Suriyeli görüşmecinin gözünden
satın almak bu durumda tercih edilebilecek bir davranış biçimidir.
Ancak, ev sahipliği görüşmelerimiz arasında istisnai bir durumdur, başka bir
araştırmada da gösterdiğimiz üzere, Suriyeli göçmenlerin ezici çoğunluğu kirada
oturmaktadırlar (Gültekin vd., 2018). Bu nedenle, ilerleyen sosyolojik araştırma
gündeminin de gösterdiği üzere, evsahibi ülke nüfusuyla, göçmen nüfus arasındaki
ilişkinin parametreleri gerçekten de “evsahipliği” üzerinden kurulmaktadır. Burada, şunun da altını çizmekte fayda var, Türkçe’ye İngilizce’de ilgili literatürde kullanılan “host country” deyiminin, evsahibi ülke olarak çevrilebilir olması, kentsel
mekânın sosyolojik dinamiklerine dair de tesadüfi olmayan önemli bir veri sunar.
“Suriyelilere ev vermiyorlar” görüşmecilerin en sık tekrarladıkları evsahibi şehir
hakkındaki kanaatlerini oluşturmaktadır. Başta da belirttiğimiz üzere, Türkiye’nin
diğer Suriyeli göçmenlere evsahipliği yapan ülkelerin idari ve yasal düzenlemelerinin göçmenleri yerleşik nüfustan ayıran pratiklerinin aksine, doğrudan kentsel hayata entegre eden nispeten eşitlikçi tutumu, aslında göç sorununu, bütünleşik bir
biçimde göç ve kent sorunsalına dönüştürmüştür.
Konut bulma süreçleri, aynı zamanda göç mekanizmalarına ve uyum koşullarına da ışık tutmaktadır. Örneğin, G129’un belirttiği üzere, 2012’de ilk gelenlerin istikameti geçici koruma kamplarıdır: “2012'den beri kampta oturuyorduk, sonra ben
Gaziantep’i seçtim. Daha yeni taşındık buraya, ben daha kimliğimi bile alamadım.
Kamp kimliğini verip, Gaziantep kimliğini almam gerekiyor.” Ancak, Gaziantep konut piyasası, yukarıda belirttiğimiz nedenlerle, göçmenlerin arzını karşılayacak yetkinlikte değildir, şehrin görece orta ve orta-üst sınıf konut stoğunu barındıran Karataş’ta çalışan bu görüşmeci, Karataş’ta ev bulmayı -en azından, gelir seviyesine uygun ev bulmayı- başaramamıştır ve bu şöyle ifade eder: “Ama hala bekliyorum ama
bizim yaşadığımız sorun ev bulma çünkü ev bulamıyoruz yani ben işimi Karataş'ta
yapıyorum ama evim Cumhuriyet'te çok uzun mesafe var.”
Kiracılık, kiralık ev bulmada karşılaşılan güçlükler, ev sahibiyle yaşanan sorunlar, salt Gaziantep’te konut piyasasının yapısına dair veriler sunmaz, aynı zamanda göçmenlerin aşmakta en çok zorlandıkları kente uyum eşiklerinden birini de
teşkil eder. 2014, 2012’den bu yana sürmekte olan göç dalgasının en yoğun yaşandığı
yıldır ve görüşmecilerden o dönemde göç edenler açısından ciddi bir sorun oluşturmuştur. G200, durumu şöyle açıklar:

100 | Sinan Tankut Gülhan
2014’te geldiğimde bir ev kiralamak çok zordu. Büyük bir göç vardı ve çok zordu… Yaklaşık 1
ay kadar bir arkadaşımın evinde kaldım. Ve bu arada ev arıyorduk. Ve kiraların çok pahalı
olduğunu gördük… Yavaşça gezdik, bulduk oturduk. O zamanlarda kiradan ayrı olarak başka
bir problem daha vardı, o da Suriyelilere ev verilmiyordu. Çünkü bazı huylu olanlar ve kötü
davranış sergileyenlerden dolayı bizlere verilmiyordu.

2014, aynı zamanda Gaziantep’te konut fiyatlarının en hızlı artış gösterdiği dönemeç olarak da belirgindir. Gaziantep’in ve Türkiye’nin Suriye’yle kıyaslandığında
piyasa güçlerine çok daha açık olan gayrimenkul piyasası bu açıdan göçmenlere tek
seviyeli bir eşik değil, iki seviyeli bir eşik sunacaktır. Birinci eşikte, hâlihazırda yukarı yönlü baskı altında olan konut kirası fiyatları yer almaktadır. İkinci eşikte ise
kültürel dışlanma meselesi devreye girer. Bu ikinci eşikte “Suriyelilere ev vermiyorlar” tekrar eden bir kanaat mekanizmasını ortaya çıkardı. Bu ikinci eşik, sadece kültürel mesafeyle ilgili değildir -bir hayli önemli bir parçası olsa bile- aynı zamanda
girişte bahsettiğimiz prekarite ve güvenceden yoksunlukla da ilişkilidir. G28’den aktarıldığı üzere: “Suriyelilere kira[ya] vermiyorlar, kiraya verseler bile memur biri
istiyorlar bu bölgede sadece bu bölgede değil komple Gaziantep aynı şekilde oldu
ev bulmakta çok zorluk var özellikle bu zamanlarda boş ev bulamazsınız.”
Türkiye’nin metropolitan şehirlerinde görülen konut piyasası katmanlaşması,
şehir merkezine yakın konutların değerinin artması ve alt sosyo-ekonomik statü sahipleri veya geçici konumu olanlar (üniversite öğrencileri, seyahat halinde çalışanlar, prekarya, vb.) için şehrin çeperlerinde stüdyo dairelerin yaygınlaşması Gaziantep’te de gözlemlenmiştir. Üniversite kampüsünün hemen doğusunda 1990’larda
kurulan Karataş yerleşmesi, esasında cari olarak Yeditepe, Güneykent, Şahintepe ve
Karataş mahallelerinden mürekkep olup, stüdyo konut stoğunun Gaziantep’te en
canlı biçimde görüldüğü mekânsal özellikler arz eder. Fakat, Gaziantep konut stoğunun Türkiye’nin diğer büyük şehirleriyle kıyaslandığında devasa olarak nitelenebilecek tipik daire büyüklükleri şehirdeki stüdyo daire tanımına da sirayet etmiştir.
Gaziantep özelinde, stüdyo daireler, 50-80 metrekare bandında seyreden 1+1 veya
2+1 dairelere verilen isimdir. Bu nedenle bu dairelerde diğer büyükşehirlerin aksine
çok daha fazla kişi veya aile yaşayabilir. Ve kent merkezinde ortalama yaşı 50-60 yılı
bulan apartman daireleri veya eski merkezi iş alanındaki gecekondulaşmış tarihi
kentsel yerleşme örüntüsüne kıyasla, bu tip stüdyo dairelerin sayısı ve niteliği görece yüksektir. G30, bunu açıkça ifade eder: “ilk geldiğimde stüdyo kiraladım çünkü
onlar çoktu, sonra yavaş yavaş insanlara tanışmaya başladım sormaya başladım o
şekilde ev buldum sonra dükkânı kiraladım.” Bu açıdan, stüdyo daireler, kentsel
uyum eşiğinin aşılmasında önemli bir işlev üstlendiler.
Prekarite, aynı zamanda, sürekli konut değiştirmek anlamına da gelir. G16’nın
belirttiği gibi eşik bir kerede aşılmaz, çalışma koşulları, uyum seviyesi ve evin konumuna bağlı olmakla birlikte sürekli ev değiştirmek durumunda kalınabilir: “bir
süre sıkıntı yaşadık ev kiralana kadar o evde çok oturmadım başka eve taşındım
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daha sonra üçüncü bir eve taşındım şu anki oturduğum evi bulana kadar bayağı
zaman aldı.” Bunun içinde yukarıda belirttiğimiz kanaat mekanizmasının da bir
rolü vardır ve görüşmecimiz bu kanaatinin altını bir kere daha çizer “Suriyelilere
kira vermiyorlar.”
Bizim görüşmecilerden olan örneklemimiz nispeten kentsel piyasa mekanizmalarına ayak uydurmuş sınıfsal kesimlerden geldikleri için dükkân sahipliğinin
oransal mikyası yüksektir. G30 örneğinde olduğu gibi, Halep ve benzeri Suriye şehirleri de dükkân ve ev dengesi içinde bir hayatın hâkim olduğu yerleşmelerdir. Ne
var ki, dükkanlar Gaziantep’te yaya trafiğinin ve toplu taşımayla ulaşımın en yaygın
olduğu yerde yer almakta, kira seviyeleri de buna oranla yüksek seviyede bulunmaktadır. Bu da küçük işletme kurmak için uğraşanlar açısından önemli bir sorundur, G118’in belirttiği üzere “fiyatları[n] çok pahalı olması” bir dezavantajdır ve
“eğer bir kişi çalıştığı dükkânın yanında bir ev tutmak isterse çok zor çünkü fiyatlar
çok pahalı[dır].”
Sosyo-ekonomik statü merdivenlerinde daha aşağıya inildikçe, konuta yerleşme eşiğinin yükseldiğini iddia edebiliriz. Tabii, G19’un belirttiği üzere, bu eşik
Gaziantep’ten ziyade Türkiye’nin en büyük şehri olan İstanbul’da çok daha yüksek
bir yerdedir: “Ben ilk başta İstanbul’a gittim ne iş ne de ev bulabildim buraya geldim
bu bölgede ev buldum ve o zamandan beri o evde oturuyorum.” Ancak Gaziantep’te
de Suriyeli göçmenlerin standartları düşük konutlarla deneyimi belirgindir:
Ev bulmak için çok yoruldum, Suriye'deyken eşim ustası buldu, bulmadan önce vazgeçtik bize
kömür depoları kiraladılar, yani düşünebiliyor musunuz bize nasıl davrandılar, evet yani yoruldum, Suriye'ye dönüyorduk, eşimin ustası bize bu evi buldu, çok şükür. G39
Ev bulmak çok zordu o günlerde, ev yoktu o günlerde zor bir şeklide buldum, ve ilk oturduğum ev çok eskiydi, benle kız kardeşim iki ay aynı evde kaldık. G44

Bu standart altı konut deneyimleri, görüşmelerimizde karşılaştığımız en akut
dışlanma deneyimlerini içinde barındırmaktadır. Bir yandan ikili bir konut piyasasının oluşması -Gaziantepli ev sahipleri açısından Suriyeli göçmenlere kiraya vermek kontrat yükümlülüğünün takibi açısından zorluklar taşımakta, bu nedenle
farklı fiyatlama uygulamaları gelişmektedir- öte yandan, Suriye’nin şehirleriyle Gaziantep arasında ilişkilerin düşük seviyede olması bu dışlanma deneyimlerini daha
da çarpıcı kılmıştır. Örneğin:
Burada hep zorluk var, şimdiye kadar var…mesela fiyatlar, şu andaki değil 2016'da, söyleyelim Türklere verdiği evler 400TL, Suriyelilere 700TL kiralandı, konut için uygun değil bir ev
Suriyelilere verdiler ve onu üzerinde “TUVALET VAR” diyorlar -sanki Suriye'de tuvalet
yoktu. Türkler onu deyince şöyle sanıyorlar, Suriye küçük bir şehir, insanlar ıssızlıkta yaşıyorlar. G22

Benzer deneyimler, özellikle alt sosyo-ekonomik statü gruplarında, prekarite arttıkça
gözlemlenebilir bir sorundur.
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İlk önce bir dükkânda yaşadık bir süre ama dayanamadık çünkü çok rutubet ve kötüydü, Düztepe’de bu dükkan, sonra su borusu patladı, zaten yıkılması gereken bir mahalle, bize uyarı
geldi derhal dükkanı boşaltmamız lazım biz tekrar eşimin kardeşinin yanına döndük. Bir hafta
orada kaldık ama ben dayanamadım, sürekli laf atmasından sıkılmıştım ve bana kötü bir şekilde davranmasından bıkmıştım, sürekli dua ediyordum, bir ev buldum. Bu sırada eşimin
kardeşi patronuyla ev bulmuşlar bize, ev o kadar iyi değildi ama olsun yeter ki bize ait bir
yer… Ama sürekli evin kirasını kaldırıyor biz ilk önce 250 TL di sonra 300 TL tekrar 350 TL
yaptı şimdide 400 yıl istiyor ama [bu] eve değmez. G26

Öte yandan, görüşmecilerden oluşan örneklemimiz konunun tek yanlı olmadığının ayırdındadır. Dışlanma pratiklerinin konut piyasası oluşurken örneklenmesinin yanı sıra, iş piyasasında ve kamusal alanlarda -parklar, otobüsler, tramvay, okullar vs.- bilincinde oldukları gibi, bunu Suriyeli göçmenler, Türkiye’nin son derece
aşina olduğu bir söylemsel trope ile açıklamaktadır: “Şimdi Gaziantep’teki halk iyileri kötüleri de var, bir ata sözü var bizde beş parmak aynı değil, buradaki insan da
aynı şey” (G91). G60 ise, olguya farklı bir yönünden bakmaya çağırıyor, kendisi gibi
aynı deneyimleri yaşamış diğer göçmenleri: “2012'deki durum hakkında sizinle konuşacağım. Tüm Suriyeliler evlerine yiyecek götüremiyordu ve ev mobilyaları bile
Türkler tarafından getirildi. Ama herkes bunun aksini söylüyor. Bu yanlış.” Konut,
dışlanmanın aşılması ve uyum politikaları açısından kilit bir rol oynamaktadır.
Kentsel uyumun bu ikili eşiğinde, Gaziantep’in konut piyasasının hareketliliği
de Suriyeli göçmenler açısından bir sorun teşkil etmiştir. G151’in belirttiği üzere “bir
süre önce evimden çıkmak zorunda kaldım çünkü sattılar.” Burada, iki önemli bariyer görünmektedir göçmenliğin ve uyumun bir mülkiyet ilişkisine dönüşmesinde.
Birincisi, hâlâ dışarıya kapalı bir iktisadî yapıya sahip Suriye’de konut piyasası metalaşmamıştır ve göçmenlerin böylesi yüksek metalaşma ve finansallaşma döngüsünde yer alan Gaziantep konut piyasasına uygun bir deneyimleri yoktur. G79,
bunu ifade etmektedir: “Suriye’de mesela ev vardı kirayı düşünmek zorunda değildik genel olarak her şey daha ucuzdu arzlar daha azdı burada daha fazla.” Ya da,
G41, göçmenlerin sadece ulus-devlet sınırlarını geçmekle kalmadıklarına aynı zamanda bambaşka bir politik iktisadî konfigürasyona ayak uydurmak zorunda kaldıklarına işaret etmesi açısından bariz bir folk bilgeliği taşımaktadır: “Her şey boşa
gidiyor. Sadece zaman kalıp ediyoruz çünkü kazandığımız para sadece ev, faturaları
için. Türk parası tekrar Türkiye’ye döner.”
İkinci bariyer, Halep’te -ve diğer Suriye şehirlerinde- görece üst-orta sınıf sayılabilecek göçmenlerin ekonomik birikimlerinin -dünyanın başka yerlerindeki orta
sınıflar gibi- gayrimenkule dayalı olması ve bu gayrimenkulün özellikle Suriye’nin
içinden geçtiği savaş koşullarında menkul değere, yani transfer edinebilir zenginliğe
tahvil edilmesinin kısıtlı zamanda imkânsız olmasıdır.
Bu ikinci bariyer, aynı zamanda toplumsal tabakalaşma içinde statü bazlı olmasa bile iktisadî temelli bir aşağıya doğru hareketliliğin de temel nedenidir. G98,
bu zorlayıcı koşulları vurucu bir biçimde tarif etmiştir:
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Eski Halep Çarşısı'nda kumaşçılık yapıyorduk. Gelmeden hepsini satmaya çalıştık ama satamadık sonra bomba düştü ve hepsi yandı. Sonra mecbur buraya geldik bizim sıkıntımız ev
değildi, mağazalarımızdı, çünkü 6 tane mağazamız vardı ve hepsi yandı, her şey bir anda yok
oldu. Halep'te hiçbir şeyimiz kalmadı.

Bu toplumsal tabakalarda aşağı doğru hareketlilik, göçün kentleşmesi mevzusunun
en önemli parçalarından birini oluşturur. Sembolik güç aygıtları, “hiçbir şeye sahip”
olunmadığı düşüncesiyle uyumun imkânsız olduğu fikriyle atbaşı bir dezavantaj
meydana getirir.
Türkiye’deki yaşam şartları çok zor, Suriye'deki ise çok kolay, örnek olarak ev ev kirası çok
ağır geliyor. Suriye'deyken ev kirası yoktu evimiz dükkânımız kendi malımız arabamız da var
ama burada hiçbir şeyimiz yok Suriye'den Türkiye'ye hiçbir şeye sahip olmadan geldik. G27

Her göçmen bu kadar şanssız değildir, bazıları sıkıntılı koşullarda Suriye’deki
mülklerini satıp Gaziantep’e gelirken başlangıç sermayesi yapmayı başarabilmiştir:
“Suriye'deki bazı dükkanlarımıza rejim el koydu ve bazılarını da satıp sermaye olarak kullandık bu işi kurmak için (G132). Ancak, belirli bir şekilde sermayeye tahvil
edilemeyen gayrimenkulün yerini, başka bir tür sermaye, sosyal sermaye alır. Yukarıda da saydığımız örneklerin pek çoğunda, “ev bulma” ya Gaziantep’e daha önce
yerleşmiş Suriyeli tanıdıklar sayesinde ya da mesleki bağlar sayesinde gerçekleşen
bir eşik atlama mekanizmasıdır. G193 örneğin, İngilizce konuşabilmesi sayesinde
Türkçe bilmediği hâlde önemli bağlantılar kurmayı başarabilmiştir:
Elbette engellerden birisi Türk dili bilmediğimiz idi. Ve kız İngilizce konuşuyordu çok yardımcı oldu Allah razı olsun ondan bir ev bulduk ve bize kefil oldu öylece de ev bulduk hala
da o evde yaşıyoruz bize dedi ki ev sahibi dedi ki Türk kefiliniz varsa ben size ev veririm biz
de kızla konuştuk tamam dedi ve öylece ev sahibinin yanına gittik bize kefil oldu, evi verdiler.
Ve dört yıl oldu o evde oturuyoruz ev sahibinden memnunuz kız da kefilimiz oldu gerçekten
en ufak bir şey ihtiyacımız olduğunda gelip yardımcı oluyor iş bulma konusunda ise ben İngilizce bildiğim için hiç zorlanmadım yani insani yardımda da İngilizce bilen birisi olarak hemen
iş buldum. G193

Öte yandan, orta sınıflaşmanın mülkiyetle ilişkisi, dünyanın farklı politik iktisadî yapılanmalarında bile -Suriye ve Türkiye- aynı güzergâhı izler. Orta sınıf hayatına adım atmanın en güvenilir yolu bir ev sahibi olmak ve öyle biriktirmeye başlamaktır.
biz hayatımızı geliştirmek zorundayız çünkü her şey kirayla, ev olsun dükkan olsun ve biz
Suriyeliler kiraya alışkın değiliz. Sahip olduğum tek şey arabam. Suriye'de iken bir genç kariyerine çalışmaya başladığından itibaren ev satın almak için birikim yapar ve sonra zaten evlenir ve hayatını sürdürür. Onun için en azından evimiz olsun diye uğraşıyoruz zaten ev senin
mülkün olduktan sonra dertlerin yarısı bitmiş olur. G99

Görüşmeciyi, birçok diğer orta sınıf olarak tanımlayabileceğimiz görüşmeciyle
ortak noktaya taşıyan, yeni bir kentsel mekânda artık geriye dönüşün olmadığının
farkına varılmasıdır: “yani biz artık dönemeyeceğimizi düşünmeye başladık, şimdi
yeni bir iş açtık, aynı ortağımla aynı çalışanlar bu projede lokantalara servis ediyoruz yani lokantaların ihtiyaçlarını satıyoruz.”
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Sonuç
Znaniecki ve Thomas, Polonyalı göçmenleri çalışırken bizi metodolojik bir hataya karşı uyarırlar. Hâlihazırda gelenekleri, değerleri ve kurumları olan göçmenleri
kendi değer yargılarımızı kıstas kabul ederek nitelendiremeyiz. Nitekim, sosyologlar olarak,
Her adımda başka bireylere onların genelde hâkim değerleri veya verili bir anda baskın kanaatleri nedir diye durup sorgulamadan belirli kanaatleri empoze etmeye uğraşıyoruz, her
adımda hâlihazırda orada bulunan değerlerin ne olduğunu, hesaba katmadan belirli toplumsal
değerler üretmeye uğraşıyoruz kaldı ki [sosyolojik] çabalarımızın sonuçlarını olduğu kadar
amacımız ve çalışmamızdaki sebatkârlığımızı da bunlar belirleyecektir (Thomas & Znaniecki,
1918, s. 52).

Biz bu yazıda, hâlihazırdaki değerleri dikkate almaya çabaladık. Bu nedenle,
Suriyeli göçmenin konut sorununu salt iktisadî bir sorun olarak değil, yahut salt
uyuma yönelik sembolik anlam dizgelerini kavrayan bir sorun olarak da değil, veya
salt sosyal sermaye edinimine dair bir mesele olarak da değil; bütün bunların bir
bileşkesi olarak anlamak gerektiği düşüncesindeyiz. Suriyeli göçmenler, ikili bir
eşikten geçerek göçmenlerin toplumsal uyumunun en önemli -hattâ kurucu parçası
olan- konut mekanizmasına giriş yapıyorlar.
Birinci eşiğin parametreleri, Gaziantep’in mevcut konut piyasası, gayrimenkul
sektörünün aktörler ve geleceğe yönelik şehir-bölge ölçekli planlama ekseninde çizilmekte. İkinci eşikte ise sembolik değerler, anlamlar dünyası, dışlanma ve içerilme
pratikleri yer almaktadır. Bu iki eşiği geçse bile, göçmenler, iki engele daha maruz
kalmaktadırlar. Bu engellerden birincisi, Türkiye ve Suriye arasındaki ekonomi-politik yapının temel farklılıklarına dayanmaktadır. İkinci engelse, orta sınıflaşma yolunda en önemli mesafe kat etmeye yarayan araç olan gayrimenkulün değerinin erişilmez kılınmasıyla ilgilidir.
Sonuç olarak, Gaziantep’te Suriyeli göçmenler, hem bu ikili uyum eşiğinin ötesine geçmeye başlamış, hem de kendilerinden kaynaklanmayan bariyerleri aşabilmişlerdir. Bu nedenle, kent sorununu, mülkiyet sorununu ve bunlara özgü sembolik
değerler sorununu anlamak meselesi, göçü bir olgu olarak çalışmayı amaçlayan sosyolojinin temel gündem maddelerini oluşturmaya devam edecektir.
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Başarı ve Yaşama Tutunma Arasında
Gaziantep’teki “Suriyeli Kadınlar”ın Deneyimleri
Şenay Leyla Kuzu

Giriş
Gaziantep Suriyeli nüfusun yoğun olduğu iller arasında yer almaktadır. Suriye
krizinin ardından Suriyelilerin Gaziantep’e yerleşme nedenleri arasında yakınlık,
akrabalık, kültürel benzerlik gibi faktörler bulunsa da özellikle Gaziantep’in çevre
illere kıyasla sanayisinin gelişmiş olması önemli bir etkendir. Kentin değişik alanlarda sunduğu iş imkânları ile birlikte hem enformel sektörün varlığı hem de son
dönemlerde yeni istihdam olanakları (adeta bir sivil toplum kuruluşları merkezi)
nedeniyle farklı sosyo ekonomik geçmişe sahip Suriyelilerin yöneldiği merkezlerden biri haline gelmiştir. Gaziantep’e yerleştikten sonra geçen süre henüz bize kapsamlı bir mesleki ve ekonomik hareketliliği takip edecek veriler sunmamakla birlikte
“başarı” ve “başarısızlık” hikâyelerini tartışmak için haylice fırsat tanımaktadır.
Kaya’nın (2008: 47) belirttiği gibi “başarı” da “başarısızlık” da “melez”dir. Bu bölümde Suriyeli kadınların farklı sektörlerdeki iş deneyimlerinden iş kurma motivasyonlarına, işi geliştirme çabalarından iş yaşamında karşılaştıkları güçlüklere ve vasıflanma arayışlarına dair bir tartışma hedeflenmektedir.
Göç, şüphesiz ulusal ve uluslararası alanı yeniden şekillendiren bir süreç olarak görülebilir. Bununla birlikte özellikle mikro alanlarda yaşanan süreç ve bu sürecin analizi dikkat çekicidir. Suriye’den Türkiye’ye göçün üzerinden geçen dokuz yıllık sürede aile yapıları başta olmak üzere toplumsal cinsiyet ilişkileri, iş yaşamına
katılma motivasyonları ve gelecek beklentileri değişmektedir. Özellikle yaşam öykülerinden hareketle kadınların deneyimlerinin farklılaştığı gözlenmektedir. Kadınların çalıştıkları alanlar farklılaştığı gibi çalışma yaşamına katılma süreçleri, çalışma
yaşamından beklentileri ve karşılaştıkları güçlükler de birbirinden farklılaşmaktadır. Gaziantep’te yaşayan farklı sektörlerde çalışan 59 kadınla yarı yapılandırılmış
derinlemesine görüşmelerde bu farklılıkların izini takip etmek mümkündür. Kadınların yaş, eğitim, dil bilme özellikleri başta olmak üzere tanıdıkları olma, Gaziantep
hakkında ön bilgi (savaş öncesi iş ilişkileri ve turistik geziler veya daha önce buraya
yerleşenlerden elde edilen bilgiler), Suriye’de iş yaşamında bulunmuş olma ve burada işine devam etme, yeni bir işe girme veya iş yaşamına burada başlamış olmak
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gibi özellikler nedeniyle deneyimleri farklılaşmaktadır. İşte bu bölümde kadınların
göçle birlikte değişen çalışma yaşamlarına, fırsatlara ve zorluklara yakından bakarak “başarı” yı tekrar konuşmanın önemi vurgulanmaktadır.
Görüşme32 yapılan kadınların yaptıkları işlere bakıldığında değişiklik göstermekle birlikte bazı sektörlerde yoğunlaştıkları görülmektedir. Görüşme yapılan kadınların görüşmenin yapıldığı sırada 11’i STK sektöründe, 5’i öğretmen, 6’sı esnaf,
5’i butik sahibi, 5’i kuaför, 5’i parça başı iş, 1’i parça başı satış, 3’ü aşçı, 2’si terzi, 4’ü
medya sektörü ve 1’i de özel bir şirkette tercüman olarak çalışmaktadır. Bunlara ek
olarak, 1 hattat, 1 ressam, 1 spor salonu işletmecisi, 1 kreş sahibi, 1 akademisyen ve
6 öğrenci ile de (kısa sürelerle de olsa çalışma deneyimleri bulunmaktadır) görüşmeler yapılmıştır. Görüşme yapılan kadınların yaş aralıkları 20 ile 52 arasında değişmektedir.

Suriye’deki İstihdam Yapısının İzinden: Yeni Yerde Benzer İşler
Suriye’deki istihdam oranları, istihdam alanları ve işsizlik gibi rakamlar genel
olarak istihdam yapısının kademeli olarak ancak 1990’larla birlikte değişmeye başladığı, belli bir takım reform programlarının sonucu olduğu tartışılmaktadır (Sever,
2004: 209; Salık, 2016: 57, 59). Bu reformların etkisiyle daha yakın döneme bakıldığında inşaat ve hizmetler sektöründeki büyüme örnek olarak gösterilmektedir. Örneğin hizmetler sektörü 2001’de %22,6; 2005’te %27,1 ve 2010’da %24,8 olmuştur.
Tarım sektöründe çalışanların oranları ise 2001’de %30,4’ten 2005’te %20,1’e ve 2010
yılında %14,3’e düştüğü görülmektedir (Syrian Economic Sciences Society &
UNDP,2018: 17).
Suriye’deki sektörel dağılımdaki değişim kadar ülkedeki kayıt dışı ekonomide
kadınların oranı ve kayıt dışı işlerin Gaziantep’te de sürekliliğinin olup olmaması
(özellikle alt gelir grubundan Suriyeli kadınlar için) önemli olmaktadır. Örneğin Suriye’de enformel sektörde erkeklerin oranı 2000 yılında %40 iken 2008’de bu oran
%35’e, kadınların oranı 2000’de %33 iken 2008’de %26’ya gerilemiştir. Buna rağmen
enformel sektöre dair oranlar her zaman tartışmalıdır. Örneğin Moghadam (2005:
111-112) MENA bölgesinde genel olarak kadınların üretici ya da ekonomik katkılarına yönelik verilerin azlığını tartışmakla birlikte kırsal bölgelerde ve kentlerde otoritelere ya da rakamlara yansımayan enformel işlere dikkat çekmektedir. Enformel
ekonomiyle birlikte Moghadam, bu ülkelerde özellikle kültürel alanda toplumsal
cinsiyet rollerine ilişkin “patriarkal cinsiyet sözleşmesi”nden bahsetmenin mümkün
olduğunu belirtmektedir. Öyle ki erkekler genel olarak aileyi geçindirme
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Görüşmeler Ekim 2018 ile Kasım 2019 tarihleri arasında yapılmıştır.
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sorumluluğunu yüklenmektedirler. Kadınlar ise bazı sektörlere ve düşük çalışma
rakamlarına sıkışmış görünmektedir.
Suriye, Mısır ve Türkiye’de enformel sektörde kadınların yaptığı işler arasında
evde parça başı işler, terzilik ve kuaförlük yer almaktadır (Moghadam, 2010:26). Gaziantep’teki Suriyeli kadınlar arasındaki farklılıklara rağmen kadınların yoğunlaştıkları işleri birbirinden ayırt ettiğimizde birkaç grupta toplayabiliriz. Kadınların yoğunlaştıkları işlere bakıldığında bunlardan ilki evde yapılan parça başı işler gelmektedir. Gaziantep, hali hazırda evde parça başı işlerin yoğun olarak yapıldığı illerden
birisidir. Özellikle boncuk işleme, perde kenarı süsleme, terlik dikme ve ayakkabı
süsü takma, parça başı yapılan işler arasındadır. Alt gelir grubundan Suriyeli kadınların da geçim sıkıntısı ile birlikte bu ağa katıldığı ve bu işlerin önemli bir parçası
haline geldikleri anlaşılmaktadır. Parça başı işler yapan Suriyeli kadınlarla yapılan
görüşmelerde kadınların hemen hepsi eğitimin ilk kademesini bitirdikleri ancak
ikinci kademeyi bitirmedikleri33 tespit edilmiştir. Bununla birlikte Suriye’de bulundukları süre içinde çalışma deneyimlerinin, kendilerine ait küçük tarım arazilerinin,
aile bireylerine ait işyerleri/atölyelerin işletilmesi veya evde parça başı işlerle sınırlı
olduğu anlaşılmaktadır. Bu çalışma alanları haricinde kadınların ev dışında çalışma
deneyimleri olmamıştır. Gaziantep’te aile geçiminin gittikçe zorlaşması ve özelikle
hanenin geçiminin tek kişi tarafından karşılanmasının yeterli olmadığı durumlarda
kadınların çalışma arayışları başlamaktadır. Dedeoğlu’nun (2020:27) belirttiği gibi
kadınlar dil ve beceri özellikleri bakımından dezavantajlı olsalar da ekonomik yaşamın içine dahil olmaktadırlar.
2013 yılında Gaziantep’e gelen G38, Suriye’de herhangi gelir getirici bir işte çalışmadığını Gaziantep’e yerleştikten dört yıl sonra ise eve parça başı işler almaya
başladığını şöyle ifade etmektedir:
“Suriye’de hiç çalışmadım. Gerek yoktu. Burada maddi durumumuz zor, çalışmak zorunda
kaldık yani Suriye'deyken her şeyimiz vardı, bir kişi çalışırsa yeterliydi, burada durum aynı
değil” (G38, 38 yaşında).

Gaziantep’e yerleşir yerleşmez parça başı işler almaya başlayan G44, Suriye’de
de benzer bir iş yaptığını, Gaziantep’te de bu işi yapmaya devam ettiğini ifade etmektedir. G44, aynı şekilde tek gelirle geçinmenin mümkün olmadığını ve evde
parça başı işler almaya başladığını şöyle ifade ediyor:
“Genel olarak oranın [Suriye’nin] yaşamı ucuz ve çalıştığımız zaman iyi bir gelir oluyordu.
Tabi son zamanlar savaş ilk başladığında iş kalmadı bize, maddi durumuz çok kötü oldu… İlk
geldiğimde çalışmaya başladım… Benim [eşinden bahsediyor] yorulmamı istemez, her zaman
bana destek oluyor, çalışmama hiçbir şey söylemez. O kimsenin yorulmasını istemez ama evde
tek bir kişinin çalışması ve her şeye yetişmesi zor” (G44).
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Görüşme yapılan parça başı iş yapan beş kadından biri, hiç eğitim hayatına katılmamıştır.
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Hanelerin kalabalık olması, tek gelirle geçinmenin giderek zorlaşması gibi nedenlerle kadınların evde parça başı işler almaya yöneldiği bilinmektedir. Daha önce
Gaziantep’te yapılan araştırmalarda da tek kişinin gelir getirici olduğu aile sayısının
yüksek (%61,6) olduğu, gelir getirici kişinin baba olduğu (%48), kadınların ise çok
az katkı (%3) sağladığı tespit edilmiştir (Gültekin, vd, 2018: 32). Kadınların çalışmasının beklenmediği veya istenmediği daha çok kadınlardan ev içinde hanenin ve çocukların bakımıyla ilgilenmesinin beklendiği geleneksel ataerkil ilişkiler yaygındır.
Bununla birlikte geçimin zorlaştığı hanelerde kadının evde çalışması (işin geçici, ertelenebilir, diğer işleri ihmal etmeden ve evde yapılıyor olması gibi niteliklerinden
dolayı) çalışacak yaşta çocukların yokluğunda bir seçenek olarak görünmektedir.
Evde parça başı işler yapan kadınların hemen hepsinin eşleri, ilk dönemlerde
kadınların bu işleri yapmalarına karşı çıktıkları, bazı örneklerde de kadınların bu
işleri gizli yaptığı ifade edilmiştir. Erkeklerin evde parça başı işlere karşı çıkmasının
birden çok nedeni bulunmaktadır. Kadınların çocuklara yeterince zaman ayıramayacakları, ev işlerini aksatacakları, işlenen parçaların kötü kokması ve evin dağınık
olması, çok yorucu ve zaman alıcı olması gibi nedenlerle birlikte bazı durumlarda
işin sömürü boyutu ifade edilerek bu işlere karşı çıkılmaktadır. Parça başı işler çok
düşük ücretlerle yapılmasına rağmen Suriyeli kadınların yerli kadınlara göre daha
az ücret aldıkları da (mahalleye eski ve yeni yerleşmekle ilgili olarak) karşılaşılan
bir durumdur (Uçar, 2020: 45). Bütün bunlarla birlikte kadınlar bu işleri yapmaya
devam etmektedirler. Kadınların evde parça başı iş yapmaya başlamalarında; çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak (çocukların istediği herhangi bir şeyi almak) ve
evin temel ihtiyaçları dışında para harcama imkânlarını artırmak önemli bir motivasyon oluşturmaktadır.
Boncuk dikme işi yapan G43, parça başı çok düşük bir ücret aldığını belirtmekle birlikte bu paranın hem kendisi için hem de çocukları için önemli olduğunu
şöyle ifade ediyor:
“İlk başta bir buçuk lira ücret alıyordum, sonra tartıştık, iki lira oldu. İstersen çalış istersen
çalışma diyor. Benden daha düşük ücret alanlar var. İki haftada veya ayda ücretimi alırım,
ücretim yüz lira. Çocuklarımın bazı şeylerini alıyorum… Kabul etmedi [eşinden bahsediyor],
hala kabul etmiyor, diyor yazık gün boyunca çalışıyorsun ve sonunda beş lira kazanıyorsun”
(G43, 31 yaşında)

Parça başı işlerin getirisi kadınlar açısından önemli olmakla birlikte göçmen
kadınlar açısından önemli konulardan biri bu işlere nasıl ulaştıkları olmaktadır.
Parça başı işlerde çalışan kadınların bu işleri bulmalarına komşular ve arkadaşlar
(Suriyeli ya da yerel sakinler) aracılık etmektedir. G44, bu durumu şöyle ifade etmektedir:
“Arkadaşımdan buldum, onlar söyledi bana ve işi Facebook’ tan bulmuşlar, numarayı almışlar
ve iş eve geliyor evden de alınıyor. Her zaman adam mahalleye geliyor işi kadınlara veriyor
bende onlardan alıyorum” (G44).
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Görüldüğü gibi parça başı işler hem getirisi çok az hem de kadınların hane içi
sorumluluklarını ve iş yüklerini artırsa da evde yapılabilen bir iş olması, hanede çocukları veya kendileri için az da olsa harcama imkânı sağladığı için yapılmaya devam edilmektedir.

Yeni Sorunlar Yeni Fırsatlar ve Yeni Çalışma Alanları
Gaziantep’te Suriyeli kadınların yoğunlaştığı sektörlerden bir diğeri sivil toplum örgütleri (tam zamanlı, yarı zamanlı veya proje bazlı) olarak görülmektedir. Gaziantep’te gerek ulusal ölçekte gerek uluslararası ölçekte birçok sivil toplum örgütü
bulunmaktadır. Yıllara göre sivil toplum kuruluşlarında çalışan kişi sayısında artış34
gözlenmekle birlikte, faaliyetlerine izin verilen uluslararası ölçekteki sivil toplum
kuruluşlarının faaliyet yerleri arasında Gaziantep’in35 önemli bir merkez olduğu anlaşılmaktadır. Sivil toplum kuruluşlarının faaliyet alanları insani yardımdan güçlendirmeye hedef grupları da kadınlardan çocuklara ve engellilere kadar çeşitlenmektedir. Bütün bu faktörler dikkate alındığında sivil toplum kuruluşları göçmen veya
mülteciler için yeni bir istihdam alanı, bir araya gelme ve toplumsallaşma alanı olarak ön plana çıkmaktadır (Körükmez, Karakılıç ve Danış, 2020: 22; Sunata ve Tosun,
2018: 15).
Üniversitenin İngilizce bölümünden mezun olan G193, Suriye’den ayrıldıktan
sonra Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde tercümanlık yaptıktan
sonra Gaziantep’te hem bir sivil toplum kuruluşunda çalışmakta hem de Suriyelilere
yönelik spor salonu işletmektedir. G193, Gaziantep’e yerleşmesinde etkili olan sebepleri sıralarken özellikle insani yardım alanında çalışmak istemesini şöyle ifade
etmektedir:
“2013’te Suriye’den çıktığımda Umman’da yaşadım. Bazı durumlar yüzünden orada yaşamımı
sürdürmem çok zorlaştı imkânsızlaştı. Ben İngilizce eğitimi almış olduğum için Abu Dabi’de
kitap fuarında tercümanlık yapıyordum o yüzden de Avrupa’ya gidip gelebiliyordum. İşte
tekrar gitmek istediğimde izin vermediler ülkeye giriş yapmama. Zaten ben de çok önceden
karar vermiştim Türkiye’ye gelmeye. Çünkü Türkiye’ye geçme şartları kendini güvende hissetme arkadaşlarım ve kardeşim burada yaşadıkları için her zaman buranın güvenli olduğunu
söylüyorlardı. İşte ben de Türkiye’ye gelme planım vardı. Ben de Lazkiye’den Trablus’a deniz
yoluyla gittim Trablus’tan da Mersin’e geldim. Deniz yoluyla geldim. Kaçak değil Avrupa’ya
giden mülteciler gibi illegal yollarla değil resmi olarak geldim. Gaziantep’e geldim erkek kardeşim vardı burada. O yüzden buraya geldim… Doğruca Gaziantep'e gelmeyi planlamıştım.
Gaziantep’te yıllara göre sivil toplum kuruluşlarında çalışan sayısı göçle birlikte 2016 ve 2018 yılları
arasında anlamlı bir şekilde artmıştır. 2015 yılında tam zamanlı çalışan sayısı 390, 2016 yılında 657, 2017
yılında 907, 2018 yılında ise 1011’e ulaşmıştır https: //www.siviltoplum.gov.tr/illere-gore-derneklerdeki-calisansayilari Erişim Tarihi: 03.06.2020.
34

Özellikle mültecilik ve insani yardım konularında faaliyetlerine izin verilen sivil toplum kuruluşları
içinde faaliyet alanı tüm Türkiye dışında il bazında en fazla adı geçen il Gaziantep’tir. https: //www.siviltoplum.gov.tr/kurumlar/siviltoplum.gov.tr/istatistikler/YabanciSTK/izin_verilen_listesi_tr.pdf Erişim Tarihi 03.06.2020
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Çünkü benim tercihim insanı yardımda çalışmak. Biraz olsun Suriye’deki mültecilere yardım
etmek Suriye’de olan Suriyelilere yardım etmek istiyordum. Gaziantep’in bu konuda iyi bir
şehir olduğunu düşünüyordum” (G193, 48 yaşında).

Üniversite mezunu Suriyeli kadınlar için sivil toplum kuruluşlarında çalışmak
hem mültecilik konumları hem de gelir açısından diğer işlere göre tercih edilmektedir. G194, Hama olaylarıyla Suriye’den ayrılıp Ürdün’e yerleşen üniversite mezunu
bir kadındır. Ancak 2011’deki Suriye olayları ile birlikte Ürdün’den ayrılıp hem Suriye’de hem de Türkiye’de yaşayan Suriyelilere yönelik insani yardım projeleri geliştirmek için Gaziantep’te insani yardım derneğinde çalışma kararı verir. G194, genel olarak Türkiye’de insani yardım alanında bir sivil toplum kuruluşunda çalışmanın bazı zorlukları üzerine konuşurken (en önemli sorunun çalışma izni olduğunun
altını çizmektedir) neden Gaziantep’in sivil toplum kuruluşları tarafından tercih
edilen bir merkez olduğunu şöyle belirtmektedir:
“Gaziantep'i tercih etme sebebimiz Birleşmiş Milletlerin bulunması ve Gaziantep’in gelişmiş
bir il olması. Çok hizmet var yani muhtaç olduğum bütün lojistik desteklerin bulunması. Sadece biz insani dernekler değil hatta şirketler ticari mekânlar için. Suriyeli ticaret yerleri hepsi
çok memnun, hepsi çok mutlu. Çünkü Türk hükümeti onlara çok fırsatlar sundu ve neden
Ürdün’ de kalmadığımı söyleyecek olursam burada elde edebildiğim rahatlığı bana sunulan
fırsatların hiçbiri Ürdün’de bana sunulmadı. O yüzden biz burada devam etmeye çalıştık. Birinci konu fon desteği ikinci konu ise kendi has işimiz biz bir aile olarak bundan 30 yıl önce
göç ettik. Mülteci hissini taşıyan bir aile olarak ve çok şükür iyi bir gelirimiz varken. Biz bu
ülkeye bir ağırlık olmayalım bazı fakir Suriyeli aileler gibi tam tersi biz de bu ülkede bulunalım
ve bu ülkede bize kol açanlarla beraber olup bizler de bir şeyler üretmeyi deneyelim. Üretken
bir aile haline gelmek istedik. Bizim annemiz bizi böyle büyüttü” (G194, 48 yaşında).

Saha araştırmasında sivil toplum kuruluşlarında çalışanlarla yapılan görüşmelerde hem profesyonellerin çalıştığı hem de mültecilere yönelik projelerde tercümanlık gibi geçici işlerin (yoğun olarak genç kadınlar tarafından) yapıldığı görülmektedir. Görüşme yapılan Suriyeli kadınlardan biri olan G54, üniversite eğitimine
devam etmekle birlikte insani yardım alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşunda proje bazlı tercümanlık yapmaktadır. G54, 2011 yılında Gaziantep’e geldiğinde ilk önce bir tekstil atölyesinde çalıştıktan sonra sivil toplum kuruluşunda
çalışmaya başlamıştır. G54, sivil toplum kuruluşunda çalışmanın ekonomik olarak
belli bir hareket alanı sağladığını belirtmekle birlikte ailesinin çalışmaya yönelik tutumunun zaman içinde nasıl değiştiğini şöyle ifade etmektedir:
“İlk başta karşı çıkmadı [babasından bahsediyor]. Çünkü ihtiyacımız vardı. Evde altı kız bir
erkek var. Yaşamak için çalıştık o zaman babam bir şey demedi. Ama sonra bir şeyler demeye
başladı. İşte siz kızsınız evde oturun gibisinden. Ama tabi ben kabul etmedim. Çünkü ben kimseden para almak istemem kendi kendime bakarım…Suriyeliler de baban sizin yemek paranızı
bulamıyor mu? Seni çalıştırıyor gibi şeyler söylerdi. Ama ben size ne? derdim ben babamdan
para almak istemiyorum derdim bazen sorun çıkardı… Aslında bilmiyorum annem işimi sevmiyor çünkü çalıştıktan sonra bende panik krizleri başladı ve ciddi sorunlar yaşadım… Annem
razı değil çıkmamı istiyor babam kalsın diyor harçlığı çıkıyor diyor”

Sivil toplum kuruluşları yukarıda da ifade edildiği gibi bir istihdam alanı yaratmanın yanında mültecileri bir araya getiren güçlendirici bir işleve de sahiptir.
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Suriye’de Arapça öğretmeni olan Gaziantep’te ise dernek yöneticisi olan G169, Gaziantep’teki ilk günleri ve dernekleşme sürecini bir araya gelmek, üretmek ve diğer
kadınlara destek olmak olarak özetlerken kadınlarla bir araya gelme sürecini şöyle
anlatmaktadır:
“2012’nin sonunda geldik. 32 kişi geldik ve hiç zannetmiyordum Türkiye’de yaşayacağımı hiçbir yerimiz yoktu hepimiz bir evde oturduk… Sokaklara biraz çıktım yürüyüş yaptım sonra
herkese baktım derneklerde yardım kuruluşlarında sırada durmuşlar ekmek veya süt almak
için ve bu beni çok üzdü… ev sahibinden 1000 TL istedim ihtiyacım olduğunu düşündü…Çarşıya gittim örgü ipi aldım. 18 kadınla birlikte yapıp satacaktık. Bu iş ev sahibi sayesinde kermese dönüştü…Artık hafta sonları buluşmaya ve sorunlarımızı da konuşmaya başladık. Eğitimimden dolayı [psikoloji eğitimi aldığını belirtiyor]… sayımız 45 oldu. Toplantılar, bir araya
gelmeler… faaliyetlerimiz çeşitlendi. Meslek kursları, dil eğitimi. Medyada haberlerimiz yapılıyordu… Ve bu ilk kadın derneği olarak Türkiye de bir iş yapıyorduk ve Türkiye bize bu konuda çok yardım etti açıkçası bize her şeyden önce güvendi (G169).

Gaziantep’te mültecilere yönelik hem ulusal hem de uluslararası çok sayıda
dernek bulunmaktadır. Kadınlar, çocuklar, yetimler, engelliler ve gençler başlıca hedef grupları olarak karşımıza çıkmaktadır. Faaliyet alanlarının çeşitliliğine ek olarak
sivil toplum kuruluşlarının profesyonelleşme dereceleri ve çalışma politikaları da
farklıdır. Sivil toplum kuruluşlarında çalışanların bir kısmı Suriyelilerden oluşmakla birlikte hepsinin konumu farklıdır. Özellikle üniversite mezunu dil bilen kadınlar yönetim ve tercümanlık gibi işlerde yoğunlaşırken bazıları da sekreterlik ve
aşçılık gibi işler yapmaktadır. Özetle Suriyeli kadınların sivil toplum kuruluşlarındaki pozisyonlarına bağlı olarak gündemleri de farklılaşmaktadır. Örneğin bir tarafta çalışma izni, bürokratik engeller, diploma denklikleri, yasaları anlama, yabancı
dili mükemmelleştirme ya da çeşitlendirme gibi meseleler yer alırken diğer tarafta
geçim sağlama gibi pratik sorunlar yer almaktadır. Ama genel olarak projenin veya
işin devam etmesine yönelik temel bir kaygıdan söz edilebilir.
Uluslararası ilişkiler mezunu olan G162, Suriye’de faaliyet yürüten bir sivil
toplum kuruluşunun Gaziantep biriminde lojistik sorumlusu olarak çalışmaktadır.
Yaklaşık 2500 TL maaş alan G162, iki yıldır ailesine para yardımında bulunduğunu
belirtmekle birlikte çalışma durumunun projenin devam edip etmeyeceğine bağlı
olduğunu şöyle ifade etmektedir:
“Bu dernekler yardımlaşma dernekleri şu an yeni bir projeye başlamak üzere zaten benim işim
de kalacağım bu projeye bağlı orada bulunanlar bana söylediler. Eğer iş devam ederse benim
iş devam edecek ama etmezse işten ayrılma ihtimalim var. Yani ben istemiyorum ama onlar
çıkarabilirler beni işten. Ama oradaki kadın bizim müdür devam etmek istiyor benimle” (G162,
26 yaşında).

Görüldüğü gibi sivil toplum alanı bütün zorluklara karşın yarattığı imkânlar
açısından hem genç eğitimli çoğu Suriye’de çalışma yaşamına katılamadan Gaziantep’e gelen Suriyeli kadınların hem de üniversite mezunu çalışma deneyimi olan kadınların tercih ettiği sektörlerden biri konumundadır.
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Mevcudu Korumak: İstikrarlı İtibarlı Düşük Ücretli İşler
Suriye’de eğitim imkânlarından yararlanan kadınların yoğunlaştığı sektörlerden biri, diğer sektörlere göre daha güvenceli olan kamu sektörüdür. Özellikle son
yirmi yılda güvenli bir istihdam alanı olarak ön plana çıkmıştır. Kamu sektöründe
istihdam edilen gruplara bakıldığında kadın ve erkekler arasında belirgin farkların
olduğu görülmektedir. Örneğin kamu sektöründe istihdam edilen erkeklerin oranı
2000 yılında %24,3 iken 2010 yılında bu oran %22,6 olmuştur. Kadınlar açısından
bakıldığında 2000 yılında %34,5 iken bu oran 2010 yılında %56,2’ye yükselmiştir.
Özellikle yüksek eğitimli kadınların %73,6’sı, erkeklerin de %35,8’i bu sektörde oldukları görülmektedir (Syrian Economic Sciences Society & UNDP,2018: 18).
Suriye’de eğitim kurumunda çalışan kadınların benzer şekilde Gaziantep’te de
öğretmenlik mesleğini devam ettirdikleri söylenebilir. Suriye’de otuz yıldır öğretmenlik yapan G91, Gaziantep’te de öğretmenlik yapmakta ve geleceğe dair beklentilerini şöyle anlatmaktadır:
“Ekonomik olarak zor bir durum çünkü burada çalışmak ve para kazanmak zor bir şey. Benim
de yaşım emeklilik yaşına yakın. Eşim de aynı durumda. Saatlerce çalışamayız. Şimdi eşim bir
dükkân açtı kendisine, her türlü iş yapamaz ve yaşı ilerledi. Onun gibi bir adamın daha iyi
koşullarda olması lazım. Tekrar başvuru yaptık Türk vatandaşlığı için, umarım kabul olur
çünkü biz artık burada iyi bir şekilde hayatımıza devam etmek istiyoruz” (G91, 48 yaşında).

Gaziantep’te Suriyeli kadınların yoğunlaştığı mesleklerden biri Suriye’deki
eğitimleri ile paralel olarak öğretmenlik olmaktadır. Fakat Suriye’de bu mesleği yapmakla Türkiye’de bu mesleği yapmak arasında bazı farklar bulunmaktadır. Bu farklar arasında öğretmenliğin güvenceli bir meslek olmaması, ücretlerin düşük olması
ve çalışma saatlerinin uzun olması sıralanmaktadır. Mavi Kalem Derneği’nin (Suriyeli Çocukların Araştırma Raporu, 2019: 23) alan araştırmasında kadınlardan çok
erkeklerin büyük bir oranda (%74,2) ücret düşüklüğünü ifade ettikleri görülse de
kadınların da ücret düşüklüğünü dile getirdiği tespit edilmiştir. Görüşme yapılan
Suriyeli öğretmenlerden G40, Gaziantep’te tek bir kişinin aileyi geçindirmenin
mümkün olmadığını belirttikten sonra öğretmen olarak çalışmanın zorluğunu şöyle
anlatmaktadır:
“…Ailede bir kişi çalışmakla olmuyor. Ailede birden daha fazla kişinin çalışması lazım çünkü
burada geçinmek zor. Hayat genel olarak pahalı. Çalışma saatleri fazla, aylık da az. Yani Türk
çalışanın çalışma saatleri daha az ve aylığı daha iyi ama Suriyeli bir elemanın çalışma saatleri
daha çok ve daha az bir ücretle. Yani şimdi biz öğretmen olarak ilk başladığımızda 600 TL
alıyordum… Şimdi bizim aylığımız 2000 TL, Türk öğretmenlerin 4000 TL…Çünkü bize gönüllü ayılığı belirlemişler ama Türk öğretmenleri kayıtlı bir öğretmen” (G40, 51 yaşında)

Çalışma koşulları, ücretlerin düşüklüğü ve güvencesizlik gibi sorunlar Suriyeli
kadın öğretmenlerin üzerinde durduğu konular olsa da ileriye dönük birçok plan
yapılmaktadır. Özellikle Arapça diline vurgu, gelecek kuşakların Arapçayı unutmaması için birçok projenin önerilmesine yol açmaktadır. İşte G48 hem GEM’de (Geçici
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Eğitim Merkezi) hem de GEM sonrası okullarda çalışmış bir öğretmen olarak, Arapçanın Gaziantep’te büyüyen nesillere aktarılması projesinden şöyle bahsetmektedir:
“…diye bir dernek küçük bir projeden bahsetti. Yani kadınlar için ya da kültürel olarak ben de
onlara kendime has bir proje takdim ettim Hikaya al jaddat [nenelerin masalları] diye. Hem
kültürel hem sanatsal. Çocukları toplayıp onlara hikâyeler anlatmak ve onlara sorular sormak
yani ne anladılar kafalarında kalan görüntüyü sormak ve o görüntüyü çizmelerini istemek.
Sonra biz bu resimleri toplayıp sergi açacaktık” (G48).

Suriye’de öğretmenlik mesleğini yapıp Gaziantep’te de devam eden öğretmenlerin yanı sıra Gaziantep’te üniversite öğrencisi olup özel ders veren kadınlar da bulunmaktadır. Bu kadınların temel motivasyonları arasında para kazanmanın yanı
sıra çalışma deneyimi ve bir kadın olarak güçlenmenin izleri görülmektedir. G81,
Halep’teki yaşamıyla Gaziantep’teki yaşamını karşılaştırdığında çalışmanın kendisini nasıl güçlendirdiğini şöyle ifade etmektedir:
“Kişilik bakımından tabi ki daha iyi oldu (Gaziantep’ten bahsediyor). Çünkü burası bizde (Halep’teki yaşantısından bahsediyor) olduğu gibi değil. Burada ailem tek çıkıp gitmeme izin veriyor. Şu an dedikleri gibi evin erkeğiyim diyebiliriz. Eşyaları almak, gidip gelmek hepsini
kendim halledebiliyorum. Eve 7-8 gibi dönüyorum. Ama kendimi güvende hissediyorum her
yer güvenli olmayabilir ama burada kendi başımın çaresine bakabiliyorum. Buradaki yaşam
bunu gerektiriyor. Suriye’deki yaşam gibi değil. Orada her şeyi ailemize yüklüyorduk. Orada
tek çıkıyor diye insanların laf etmesinden de korkuyorduk. Burada tüm insanlar aynı hayat
tarzında yaşıyor” (G81, 22 yaşında).

Öğretmenlik bazı kadınların Suriye’deki mesleklerinin devamı şeklinde yapılırken özellikle üniversite öğrencisi genç kadınlar tarafından kısa süreli çalışma deneyimi olarak ihtiyaç duyulduğunda yapılan geçici işler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yeni Yerde Girişimcilik: Yeni İşler Kurmak
Gaziantep’in sanayisi ve sanayiye bağlı sektörlerin iş imkânlarını artırdığı söylenebilir. Gaziantep Ticaret Odası’na kayıtlı Suriyeli firma sayısı 2019 yılı rakamlarına göre 2000’in üzerindedir.36 Buna karşın Suriyeli kadınların çalışma yaşamına
katılımlarının ve haneye ekonomik katkılarının düşük olduğu görülmektedir
(AFAD,2017:67: Gültekin vd., 2018: 32). Bu bakımdan iş yaşamına katılan Suriyeli
kadınların deneyimlerinin değerlendirilmesi, Gaziantep’teki ekonomik yaşamın potansiyel ve sınırlılıklarını tartışmak açısından önemli görünmektedir.
Görüşme yapılan küçük işletme sahibi kadınların işletmelerini açmaları, işlerine devam etmeleri, karşılaştıkları zorluklar ve başarı hikâyeleri birbirinden farklıdır. Bununla birlikte Suriyeli kadınların hemen hepsi eşi, veya aile bireyleri tarafından desteklenmekte ve sorumluluklar paylaşılmaktadır. Bazı örneklerde destek
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vermeyen eş veya aile bireylerinin daha sonra işe dâhil oldukları ifade edilmektedir.
Bazı örneklerde eşlerin sahip olduğu şirketlerin kadınların işyeri açmasını kolaylaştırdığı görülmektedir. Çalışma deneyimi olmayan ve Suriye’deyken inşaat mühendisliği bölümünde okuyan G11837, önceleri online satış yaparken daha sonra kendi
butiğini açmaya nasıl karar verdiğini şöyle anlatmaktadır:
“Ben internet üzerinden satış yapıyordum ama sonra arkadaşlarım beni teşvik etti ve getirdiğim malları beğendiklerini söylediler. Böylece dükkân açmaya karar verdim…Eşimin ticari bir
şirketi var. Geçen yıl kurdu ve eşimin şirketinin adına dükkânın ruhsatını ve diğer işlemlerini
hallettik. Çünkü başka bir şekilde zor oluyor. Ya bir Türk bulup dükkânı üzerine kaydedeceğiz
ya da ruhsat işlerine gireceğiz ve onlar çok zor en mantıklısı ve en kolayı şirketin üzerine
dükkânın ruhsatını yapmaktı. Bu şirket sayesinde sigorta işlemleri ve çalışma izni çıkartması
daha kolay oldu” (G118, 34 yaşında).

Suriyeli kadınlar iş yaşamına girerken, iş yeri açma ile ilgili yasal prosedürleri
takip etmede zorluk, yeterli sermayenin olmaması, evdeki iş yükünün artması, uzun
çalışma saatleri ve müşteri profilini çeşitlendirememe gibi zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Kadınlar bu zorluklarla baş edebilmek için, online satış, arkadaş ve akraba
bağlantılarını ve aile desteğini kullanma gibi yollara başvurmaktadırlar.
Suriye’de muhasebeci olarak çalışan G85, Gaziantep’te de üç yıl bir sivil toplum kuruluşunda muhasebeci olarak çalıştıktan sonra evinden devam edeceği bir iş
yapmaya karar verir. G85 İstanbul’daki farklı butiklerden sipariş ettiği ürünleri hem
Gaziantep’te satmakta hem de Gaziantep’te bir tanıdığı vasıtasıyla Hama’ya göndermektedir. İşteki başarısını ve ailesindeki dengelerin nasıl değiştiğini ise şöyle
ifade etmektedir:
“Başta kocam çok karşıydı istemiyordu. Sonra ben ısrar edince bana özel işim olsun istediğimi
söyleyince bir şey diyemedi. Kızımı annemde bırakıp çarşılara giderdim. O başta hiç destek
vermedi sonra iş ciddiye binince bana yardım etmeye başladı artık kargo işi onda o götürüyor
sahiplerine bırakıyor kargodan bir şeyler getiriyor. Benimle cumartesi günü çarşıya gidiyor
arabayla kızımı anneme bırakıyoruz ürünleri arabayla getirmek bana çok kolaylık sağladı…Gaziantep’ten ayrılmayı daha önce düşündük ama vazgeçtik. Çünkü biz hayatımızı burada kurduk. Yani ilk iki yıl çok zordu sıfırdan başladık o [eşinden bahsediyor] burada benden
önce olmasına rağmen. Sonra durumlar iyi gitti araba aldık evimizi tamamladık. Yani bu şeyler
yeni gelmiş Suriyeliler için çok zordu. Herkes yapamaz bunu yani çoğu elindeki diplomayla
çalışamıyor. Bence biz çok şeyler başardık” (G85, 29 yaşında)

Suriyeli kadınların işletmelerini açmadan önce sermaye eksikliklerini gidermek ya da piyasa hakkında bilgi edinmek için bir süre online satış yaptıkları görülmektedir. Bazı durumlarda kadınlar geleneksel birikimlerini, altınlarını kullandıkları, bazı durumlarda aile içinde borçlandıkları da görülmektedir. G95 online satışı
niye tercih ettiğini ve gelecek planlarını şöyle anlatmaktadır:
“Bir tane arkadaşım var ve onun İstanbul’da böyle bir iş [online satış] yaptığını öğrendim. Ve
o beni teşvik etti ve bana destek olacağını söyledi. Hem firmalarla tanışmak adına hem de ürün
almak adına. Yani dediğim gibi o beni teşvik etti ve aynı zamanda benim iki tane çocuğum var
G118, Gaziantep Ticaret Odası’na kayıtlı bir işletme olarak faaliyetlerini yürütürken hedefini markasının tanınırlığını artırmak ve başka şubeler açmak olarak özetlemektedir.
37
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sürekli bir işe girip çıkmamdan daha iyi olacağını düşündüm…Şimdi bu mağazayı açalı bir
buçuk yıl oldu. Durum daha iyi oldu ve bana mağazada yardımcı olan bir genç kız var o yükümü hafifletiyor ve durumlar iyi çok şükür…[gelecek hedefleri sorulduğunda] ya mağazamı
çarşı bölgesine taşımak ya da orda bir şube açmak. Belki bir gün açtığım bu küçük mağaza bir
markaya dönüşür biz bunun için uğraşıyoruz Allah kerim” (G95, 28 yaşında).

Görüşme yapılan kadınların iş yerlerinde belli bir gelir elde ettikten sonra yanlarına bir eleman aldıkları böylece evdeki sorumluluklara daha fazla zaman ayırdıkları görülmektedir. Kadınların bir kısmı Suriye’de üniversite eğitimi almış olmalarına rağmen çalışma yaşamına Gaziantep’te başlamışlardır. Öğretmenlik olan mesleğini Suriye’de hiç yapmamış ve başka sektörde de iş deneyimi olmayan G77, Gaziantep’e geldikten sonra ilk önce öğretmenlik, kısa bir süre muhasebecilik yaptıktan sonra şu sıralar dördüncü yılını dolduran bir butik işletmecisidir. G77 işinde başarılı olmasının nedenlerini ve gelecek hedeflerini şöyle ifade ediyor:
“İşinin başında olacaksın kimseye güvenmeyeceksin. Sadece kendine güven tüm işe kendin
bakacaksın. Benim başarı nedenlerimden biri borçla hiçbir şey almıyorum. Her şeyi nakit parayla alıyorum. Hiçbir zaman biri dükkâna girip benden para istememiştir. Bu başarımın nedeni diye düşünüyorum ve müşterilerim memnuniyeti çok önemli 4 yıl devamlı gelen müşterilerim var…[gelecek hedefleri sorulduğunda] Araba alabilirim daha önceden de arabam vardı
ama amacım ev almak. Çünkü bazen insan sağılığı ve bedeni yardımcı olmayabiliyor ilerde
Allah korusun böyle bir şey olursa sağlığımı kaybedersem kimsenin yardımını almak zorunda
kalmayayım” (G77, 31 yaşında).

Göçmenlerin ülkelerinde aldıkları eğitimlerin göç ettikleri yerlerde ne kadar
etkili olduğu ya da eğitimleri doğrultusunda iş bulup bulamadıkları ya da diplomalarının tanınırlığı önemli bir tartışma konusudur (Sert, 2016: 109). Suriye’de eczane
sahibi olan G59, Gaziantep’te mesleğini yapamadığını ve yeni iş arayışına nasıl başladığını şöyle anlatmaktadır:
“Ben eczacıyım. Ülkemden çıktım buraya geldim ve okuduğum alanda çalışmak istiyorum.
Yani alanımdan ayrılmak istemiyorum ya da başka bir işte organizasyon ya da idari bir işte
çalışmak istemedim. Halepli olduğum için ilk aklıma gelen fikir Halep sabunuydu. Çünkü
kimyasal maddeler ve doğal sabunlarla ilgileniyorum. O yüzden araştırmaya başladım. Sabun
nasıl yapılıyor diye. Bu şekilde işe başladım doğal sabun üretimine. Küçük üretimlerle başladım… Üç yıl önce evde çalışıyordum, denemeler aşamasındaydım… bir yıl önce ruhsat aldık
ve resmi bir şekilde işe başladık (G59, 33 yaşında).

Görüşmelerden de anlaşıldığı gibi kadınların çalışma yaşamına girişlerini etkileyen birden çok faktör bulunmaktadır. Suriye’deki eğitimleri, çalışma deneyimleri,
aile yapıları ve genel olarak sahip oldukları ekonomik ve sosyal sermayelerinin yanında yerleştikleri yerin yapısal koşullarının da etkili olduğu görülmektedir.

Sonuç
Suriye krizinin ardından 448,860 Suriyelinin Gaziantep’e yerleştiği belirtilmektedir (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 2020). Gaziantep, gerek sınıra yakınlık gerekse
kültürel yakınlık ve iş fırsatları nedeniyle yoğun nüfuslu illerin başında gelmektedir.
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Suriyeli kadınlarla görüşmelerde kültürel benzerlik, mesafenin yakınlığı, akrabaların varlığı, iş fırsatları ve çocukların geleceğini kurabileceği bir mekân olarak Gaziantep’in tercih edildiği görülmektedir.
Proje kapsamında farklı sektörlerde çalışan 59 kadınla yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmış olup Gaziantep’te geçen süre içinde başarı hikâyelerine, yeni yerleştikleri bir mekânda mevcut durumlarına ve beklentilerine odaklanılmıştır. Suriyeli kadınların homojen bir grup olmadıkları farklı sosyal ve ekonomik özelliklere
sahip oldukları görülmekte ve kadınların eğitimlerinin de başarı hikâyeleri üzerinde
etkili olduğunu gösteren birçok deneyim bulunmaktadır. Suriyeli kadınların çalışma alanları sivil toplum alanından esnaflığa, öğretmenlikten parça başı işlere kadar çeşitlenmiş durumdadır. Kadınlar işlerini kurarken ya da işlerine ulaşırken, birçok güçlükle karşılaştıkları gibi birçok fırsatla da karşılaşmaktadır. Çoğu örnekte bir
kadın için güçlük olan unsur diğeri için fırsat olmaktadır. Örneğin çocuk bakımı ve
hanenin organizasyonu neredeyse bütün sosyo ekonomik sınıflarda kadınların sorumlu olduğu bir alan olarak ön plana çıkmaktadır. Parça başı iş yapan kadınlar
çocuk bakımı ve hane sorumluluklarına ek olarak bu işleri uzun saatler yapmaktadır. “Çocukların ihmal edilmesi” kadınlar için güçlü bir kaygıya ve çalışma konusunda erkeklerle girdikleri pazarlıkta ellerini zayıflatmakla birlikte kadınların çözüm yolları buldukları görülmektedir. İş yaşamına katılan kadınların, ailenin desteğini aldığı çoğu örnekte, iş yerinin gelir getirmesiyle birlikte yanlarında eleman çalıştırarak çocuk ve aileye zaman ayırdıkları görülmektedir. Bazı örneklerde erkeklerin, kadınların çalışma yaşamına katılma deneyimlerinde farklı davranışlar (engelleyici, destekleyici veya ilkin nötr) sergiledikleri görülmekle beraber birçok örnekte
göçle birlikte cinsiyet rollerinde aşınmaların yaşandığı görülmektedir.
Genç kadınlar açısından özellikle Suriye’de çalışma deneyimi olmamış kadınlar için Gaziantep’in anonim ortamı görece bir özgürlük alanı olarak tanımlanmaktadır. Kadınların çalışma yaşamına dâhil olma isteği, ekonomik güçlenmenin yanı
sıra kadınların hareket alanlarının genişlemesi ve özgüven için talep edilmektedir.
Bazı örneklerde kadınların çalışması ve geç saatlere kadar ev dışında olmaları aile
bireyleri tarafından erkekleşme olarak tanımlanmaktadır. Çoğu kadın için ise iş yaşamı ve iş yaşamının yarattığı değişim Gaziantep’te deneyimlenmektedir.
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Gaziantep’teki Suriyeli Göçmenler ve Sanat İlişkisi
Çağrı Aslan

Giriş
Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaşla birlikte milyonlarca insan yurdunu
terk ederek başka ülkelere göç etmiştir. Bu göç dalgasının en çok etkilediği ülke şüphesiz Türkiye’dir. Bugün resmi rakamlara göre, üç buçuk milyon kişi Türkiye’de
ikamet etmekte ve Gaziantep’te yaşamakta olan 450 bin Suriyeli göçmen ise şehirdeki her beş kişiden birine tekabül etmektedir.
Gaziantep Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nün İpekyolu Kalkınma Ajansı ortaklığıyla gerçekleştirdiği “Gaziantep'teki Suriyeliler: Başarı Hikâyeleri” adlı proje kapsamında Suriyeli 203 göçmenle gerçekleştirilen görüşmeler, öncesi ve sonrasıyla birlikte göç olgusunu özne bakışıyla anlamlandırmamıza olanak sağlamaktadır. Bir savaş ortamından kaçan binlerce insan, hayatta kalma güdüsüyle sahip oldukları
maddi ve manevi birçok şeyi geride bırakmıştır. Göç süreci öncesinde, sırasında ve
sonrasında ruh sağlığını olumsuz etkileyen muhtelif stres etmenleri bulunmaktadır.
Göç öncesinde travmatik yaşantılar, ailevi kayıplar, şiddetin mağduru veya tanığı
olma durumları söz konusu olabilirken, göç sırasında psikolojik şiddet ve tacizin
yanı sıra zorlu yaşam koşulları buna eklenmektedir. Göç sonrasında ise geleceğe
dair belirsizlik, barınma, beslenme ve yalnız kalma korkusu, maddi imkânsızlıklar
ve işsizlik, geçmişe dair hissedilen özlem, güvenlik güçlerinin ayrımcı tavırları,
zorlu kamp yaşantısı, kültürel engeller, dil sorunu ve ortaya çıkan yeni rol ve sorumluluklar (Demirbaş ve Bekaroğlu, 2013; 13) göçmenleri psikolojik olarak olumsuz etkileyen unsurlar olarak öne çıkmaktadır. Suriyelilerin başarı hikâyeleri, temelde bir “öteki” olarak kabul edilen, birçok bakımdan dezavantajlı durumda olan
ve yaşamakta olduğu ülkede asgari yaşam standardını sağlayabilmiş insanların
dünyalarına bir pencere açma amacıyla girişilen bir çalışmadır.

Başarı Hikâyeleri ve Sanat
Başarı, göreceli bir kavramdır. Bir insanın sosyal yaşamdaki başarıları hem nicelik hem de nitelik olarak değerlendirilebilir. Erich Fromm’un bahsettiği üzere, nicelik bir insanın sahip olduğu nesneler, nitelik ise insanın varoluşu üzerinden ele
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alınabilir. Sahip olduğu maddi varlıklar onun hayattaki başarıları açısından bir fikir
verebilir. Diğer yandan insanın varoluşunu tamamlayan, özniteliklerinin çeşitliliği
ve zenginliği de onun hayattaki başarılarının bir göstergesi olabilir. Kaldı ki
Fromm’un vurguladığı nokta tam olarak budur (Fromm, 2003). Bizim başarı anlamındaki bakışımız da ne kadar çok şeye sahip olunduğundan öte ne kadar çok şey
olunduğu üzerine şekillenmiştir. Savaş, göç yolculuğu, yeni bir mekân, yeni bir
dünya, öteki olmak, hayata tutunmak, mücadele etmek ve kazanmak. İşte bunlar
göç ve başarı hikâyesinin yapı taşlarıdır.
Savaş başladıktan sonra farklı sanat dallarından uluslararası bilinirlikte yüzlerce Suriyeli göçmen sanatçının yolu Türkiye’den ve özellikle Gaziantep’ten geçmiştir. Ancak bu sanatçıların büyük çoğunluğu devam eden süreçte Türkiye’den ayrılmışlardır. Proje kapsamında, profesyonel veya amatör olarak resim, tiyatro, müzik, hat, grafik tasarım ve seramik gibi muhtelif dallarla alakadar, sanatla ilişkisi Suriye’de yaşadığı dönemden beri olan veya ilgisi Türkiye’de başlayan Suriyeli göçmenler ile görüşülmüştür. Kimisi alaylı kimisi mektepli bu sanatçılardan bazıları
hayatlarını meslek edindikleri sanat dallarından kazanmakta, bazıları ise geçinmek
için buldukları iş ile hayatlarını idame ederken sanatlarını özgürce icra edecekleri
zamanı yaratmaya çalışmaktadır.
Ontolojik olarak sanat, hayatla olduğu kadar ölümle de girift bir ilişkiye sahiptir. Sanat hem hayatı anlamlandırmak için amaç hem de hayatta kalabilmek için araç
olabilmektedir. Onun için, insan eylemleri içinde, hayatı estetik bir biçimde anlamlandırma tarzıdır diyebiliriz. Varoluşu manalandırmak için öncelikle ölümü aşmak
gerekmektedir. Sanat ölümle halleşme çabasının ürünüdür. Ölüm, insanlığın en iptidai korkusudur. İnsanın onunla yüzleşmek için sanatı yarattığı söylenebilir. Mitoloji, resim, heykel, şiir, müzik ve dans yaşamı yeniden yaratmak, ölüm gerçekliğiyle
yüzleşmek ve onun üzerinde tahakküm kurmak adına gelişmiştir. İsmail Gezgin,
mağara resimlerinin, soyut olan ölümü kavramak, somutlaştırmak, bilmek ve mücadele etmek gibi sosyal bir amaca sahip olduğunu dile getirmiştir. Ellerinde silahlarıyla dev bir boğayı avlamaya çalışan insanların tasvir edildiği Çatalhöyük’teki
duvar resmini bu bakış açısıyla, “büyük ve güçlü olan ölümün karşısında küçük ve
güçsüz; ama çoğu zaman silahlı ve kalabalık. İnsanın kültür dünyasındaki yolculuğu aslında bu mitosun içeriği hakkında yeterince bilgi veriyor; ölüme karşı kültüre
sarıl ve asla yalnız olma. Burada silahla simgeleştirilen kültür, insanın doğaya karşı
kullandığı en önemli güç olan alettir” (2014; 30) sözleriyle yorumlamıştır.
İnsanın, ölümün yok ediciliğine direnmek için kültüre ve sanata yaklaşmasının
tarihi mağara dönemlerine kadar uzanmaktadır. Etimolojik olarak kökeni tarıma dayanan kültür kelimesinin, ortak töre ve sembolleri niteleyecek bir biçimde dönüşmesinde, toprağa kök salmak, tutunmak, savrulmamak ve yeniden doğmak gibi metaforların etkili olduğu düşünülebilir. Kültürün derinliği, tarihsel bağlarının
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kuvvetini simgeler ve sanatın özgün olmasını sağlar. Kültürün genişliği ise farklı
kültürler ile olan alışverişini ifade eder ve sanatın zenginleşmesine imkân verir. Göç
sürecinde insanlar farklı bir coğrafyada bulunmaları nedeniyle farklı kültürler ile
temas ederler. Karşılaşan iki kültür arasında bir etkileşim olması kaçınılmazdır. Birbirlerini etkileme düzeyleri farklı olmakla birlikte her iki taraf da belirli bir oranda
farklılaşacaktır. Göçmenlerin kendi kültürel unsurlarına ve sanatlarına olan bağlılığında, yaşadıkları büyük değişimden korunma içgüdüsünün yattığı söylenebilir.
Göç, bireyin kişisel evreninde önemli değişimlere neden olmaktadır. Eski toplumsal normların, değerlerin, ahlaki yargıların ve anlam dünyasının olumlu veya
olumsuz olmak üzere farklılaşması, kişinin bu değişime ayak uyduramaması ile
kendisini dışa kapatmasına ve toplumdan izole bir ruh haline bürünmesine neden
olmaktadır. Kaldı ki, yeni dünyaya adapte olmasıyla birlikte eski ve yeni mana evrenini sentezleyerek olumsuz olan koşulları yaratıcı bir sürece dönüştürebilme potansiyelini taşımaktadır. Göç ve sanat ilişkisi üzerine iki boyutlu bir durum söz konusudur. Figen Girgin’in bahsettiği üzere ilkinde, göç, savaş, mülteciler, yer değiştirme, sınır dışı gibi kavramlar aracılığıyla sanata konu olurken diğer boyutunda
sanatçılar, atalarının ve kimliklerinin ekseninde eserlerini biçimlendirmekte, yerel
dili ve anlayışı ile göç ettiği yer arasında bir sentez kurmaktadır (Girgin, 2017; 56).
Sanata antropolojik yaklaşım bu tarz bir fonksiyonu olumlamaktadır. “Sanatın insan
ihtiyaçlarını gidermedeki […] veya ayrı kökten gelen gruplar arasında birlik yaratmadaki işlevleri” (Zolberg, 2011; 28) göz ardı edilemez. Bununla birlikte bir kültürel
üretim unsuru olarak sanatın, aynı grup üyeleri arasındaki bağları kuvvetlendirmenin yanı sıra kültürel çoğulculuğu, aynı zamanda asimilasyon veya ayrımcılığın ötesine geçen hakiki bir entegrasyonu sağlayacak bir aidiyeti geliştireceğine” (Baban
ve Rygiel, 2018; 48) dair fikirler de bulunmaktadır.
Göçmen Suriyelilerin sanat ile olan ilişkisine muhtelif birkaç açıdan yaklaşılabilir. Sanatın farklı fonksiyonları bulunmaktadır. Sanatın tarihsel boyutu geçmişe
dair eleştiri yapmayı, toplumsal gerçekçi yönü güncel tartışmaları yansıtmayı, siyasi
yönü ise bir gelecek tasarımını oluşturmayı sağlamaktadır (Tezcan, 2011; 35). Sanatla ilgilenen bazı Suriyeli göçmenlerin mevcut koşullarında sanat, G36’nın bahsettiği üzere geçmişe yönelik nostaljik bir bağ kurma, kültürel öğeleri koruma ve genç
nesle aktarma türünden bir işleve sahiptir. Güncel olarak ise hem içinde bulundukları sosyal gerçekliği yansıtarak onu estetize bir biçimde kültürel alana adapte etmektedirler, hem de sanatın travma sonrası psikolojik olarak tedavi edici yönünden
faydalanarak yaşamlarını normalleştirmeye çalışmaktadırlar.
Savaşın yıkıcılığına şahit olmuş, evinden, ailesinden, akrabalarından, yurdundan ayrılmak ve yabancı bir yerde yeni bir hayat kurmak zorunda kalmış insanları
düşündüğümüzde sürekli olarak onların fiziksel ve güvenlik ihtiyaçlarını göz
önünde bulundurmaya meyilliyizdir. Bunalım ve kriz dönemlerinde sanatın lüks
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olarak algılanması bu duruma paraleldir. Buna karşın nasıl algılandığından öte gerçeklik payının olmadığı da aşikârdır. Nitekim insanın sanatla kurduğu ilişki yalnızca bolluk dönemlerine ait bir haz duygusu ile açıklanamaz. Sanat, hem toplumsal
hem de bireysel birçok fonksiyonu yerine getirir. Söz konusu göçmenler olduğunda
toplumsal adaptasyonu sağlamada sanatın önemli bir yeri vardır. Sanatın yerel kültürler üzerinde sahip olduğu birleştiricilik özelliği nedeniyle, bunu amaçlayan kültürel ve sanatsal projelerin sıklıkla gerçekleştirildiğini söyleyebiliriz. Elaine McGregor ve Nora Ragab’ın ortaklaşa çalışması olan Mülteci ve Göçmenlerin Entegrasyonunda Kültür ve Sanatın Rolü başlıklı raporda, Avrupa genelinde yapılan kültürel ve
sanatsal projeler incelenmiştir. Entegrasyona katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen neredeyse her beş projeden birinin tiyatro olduğuna vurgu yapılan raporda, geleneksel eğitimdeki öğretmen-öğrenci ilişkisinin tiyatroda aktör ve seyirci arasında
kurularak taraflar arasında fikirlerin aktarılabileceğinin üzerinde durulmuştur
(McGregor ve Ragab, 2016). Proje kapsamında görüşülen G80, Türkiye’ye geldikten
sonra eğitiminin yarıda kaldığını belirtmiştir. Sanayide yedi farklı işte çalıştıktan
sonra yerel halk ile Suriyeliler arasında tiyatro yoluyla toplumsal uyumu sağlamayı
amaçlayan bir proje kapsamında, küçük yaşlarda başladığı oyunculuğa geri dönme
fırsatı bulduğunu dile getirmiştir. Sanayide zor şartlar altında çalışan 14 yaşındaki
kardeşinin durumuna şahit olduktan sonra çocuklara yardım etmeye karar verdiğini ve gönüllü işlerde yer almaya başladığını bildirmiştir. O, sevdiği ve kendini ait
hissettiği sanatını, ailesi ve dezavantajlı grupta yer alan başka çocukları önceleyerek
toplumsal bir faydaya hizmet edecek biçimde icra etmektedir.
Anavatandan ayrı bir ülkede yaşayan toplulukların sahip oldukları özgün kültürün korunması ve değişmesi söz konusu olduğunda iki farklı yönelimin olduğunu
görmekteyiz. Bunlar özgül kültür ve evrensel kültür yanlısı eğilimler olarak ayrılmaktadır. Bunlardan belirli bir topluluğa ait kültürel özgünlüğü önceleyen eğilim
ile sık karşılaşılmaktadır. Bu tür yönelimde nostaljik unsurlara odaklanılarak kültürel hafızanın tazelenmesi ve kültürün korunması önceliklidir. Diğer eğilimde ise evrensel bir tarz hâkimdir. Kültürel dönüşüm, adaptasyon ve yeni kültüre eklemlenme
isteği söz konusudur (Öğüt, Beşiroğlu ve Reigle, 2014; 145). Her iki eğilimin merkezinde de sanat yer alır. Sanat, teorik olarak kurgulananların pratiğe dökülmesidir.
Sanat, aynı kültürü paylaşanların bir arada olmalarına ve kültürel aidiyetlerini pekiştirmelerine katkıda bulunduğu gibi farklı kültürler arasında da estetik bağlamda
bir ilişki kurmanın yolunu açar. G200, işte bu daha az karşılaşılan evrensel türde bir
kültürel buluşma için çabalayanlardan birisidir. Bir müzisyen olarak, Suriyeli nüfusun fazla olması nedeniyle Gaziantep’te yaşamayı seçtiğini dile getirmiştir. Suriye’nin kültürel olarak birbirinden ayrılan şehirlerinde yaşayan öğrencilerinin müzik söz konusu olduğunda beraber hareket edebildiğini, ancak savaşın ırkçılığı körüklediğini söylemiştir. Türkiye’deki öğrencileri arasında Arap, Türkmen, Kürt ve
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Türkiye vatandaşı olanların birbirlerinin müzik kültürünü öğrenmeye çalıştığını,
kendi deyimiyle her şeyden arınmış çocuksu masum bir dil olan müziğin dilini konuşarak birbirlerinin kültürlerine uyum sağladıklarını vurgulamıştır. Bu durumun
kendisinde farklı etnik kültürlerden oluşan öğrencilerini müzik ile bir araya getirme
fikrini doğurduğunu söylemiştir. Kürtçe, Arapça, Türkçe ve İngilizce bilen, İran ve
Irak’ta birçok kez sahne alan müzisyen, dört dili kapsayacak ve insanlığı önceleyecek bir projenin hayalini kurduğunu ifade etmiştir. Nitekim sevgi ile eş anlamlı olarak gördüğü müziğin, ırkçılığa ve aşiretçiliğe karşı bir mücadele aracı olarak kullanılabileceğini dile getirmiştir. İnsanları müzikle buluşturarak kafalarındaki at gözlüğünü çıkarmayı, farklı bakış açıları sunarak evrensel bir perspektif kazandırmayı
düşünmektedir.
Sanatla ilgilenen Suriyeli göçmenlerin Gaziantep’teki durumlarını anlamlandırmaya çalışırken, göç çalışmalarında uzun zamandır kullanılmakta olan, Bourdieu’nün sermaye kavramından faydalanabiliriz. Onun sözünü ettiği sermaye üç
varyasyonda belirmektedir:
Anında ve doğrudan paraya çevrilebilir ve mülkiyet hakları biçiminde kurumsallaştırılabilir
olan ekonomik sermaye; belirli şartlar içinde ekonomik sermayeye çevrilebilir olan ve eğitim
vasıfları biçimlerinde kurumsallaştırılabilir olan kültürel sermaye ve toplumsal yükümlülüklerden / bağlantılardan oluşan, belirli şartlar içinde ekonomik sermayeye çevrilebilir ve bir
soyluluk unvanı gibi biçimlerde kurumsallaştırılabilir olan sosyal sermaye (2010; 46).

Bu çerçeveden baktığımızda, katılımcıların göç sürecinden önce sahip oldukları
veya Türkiye’ye geldikten sonra edindikleri sermaye türünün onların toplumsal
gerçekliğine tesirini görebiliriz.
Çeşitli dallardan sanatla bağı olan katılımcıların bazılarının Suriye’deki yaşamlarında sanatın geniş bir yeri olmakla birlikte sanatın değer gördüğü, belirli bir eğitim seviyesine sahip bir aileden geldiklerini söyleyebiliriz. Bunlardan birisi olan
G190’nın sanata dair yöneliminde aile faktörünün önemli bir yeri bulunmaktadır.
Ev hanımı olan annesinin, araştırmaya yatkın, yeniliklere açık bir karaktere sahip
olduğunu, kendisinin müziğe yönelmesinin temel nedeninin, sanatın önemini bilen
ve her çocuğun öğrenmesi gerektiğini savunan annesi olduğunu ifade etmiştir.
Hatta ev ortamını müzikle alakalı olarak hazırladığını, böylelikle sürekli olarak çocuklarını seslere odaklayarak müziği duymalarını sağladığını dile getirmiştir. Annesinin bu çabaları sonucu içine işleyen müziğin onun için her zaman bir cazibeye
sahip olduğunu, farklı bir işte çalışmaya başladığı zamanlarda dahi aklından çıkaramadığını, mimarlık ve İngilizce edebiyat diplomalarına sahip olmasına rağmen
içindeki müzik sevgisini bastıramadığını söylemiştir. Mimarlık yaptığı sıralarda
müzikle ilişkisini koparmayan, konservatuarda eğitim vermesinin yanı sıra konserlere çıkan ve festivallerde yer alan katılımcı birtakım nedenlerden bunlara ara verdiğini belirmiştir. Her zaman hayali olan atölyesini Gaziantep’te kuran katılımcı,
enstrüman üretimi ve kullanımı üzerine ders vermekte ve konserlerine burada da
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devam etmektedir. Gaziantep Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirilen, Türk ve Suriyeli 20 öğrencinin yer aldığı, Arapça ve Türkçe şarkıların söylendiği kültürler arası
kaynaşmayı amaçlayan ve 2 yıl süreyle devam eden bir projede yer almış, konserler
vermiştir. Tıpkı onun gibi aktif olan Suriyeli müzisyenlerden birisi de G107’dir. Türkiye’ye gelmeden evvel Suriye’de bir müzik grubu olan ve Halep’te bir şarkı yarışmasında birincilik elde eden sanatçı, Gaziantep’teki Türk ve Suriyeli birçok sanatçı
ile sıkı bağlar geliştirmiş durumdadır. Türkiye’deki Suriyeli sanatçıların popülaritelerini kaybetmelerini, sanat dışı çalışma yaşamlarının yoğunluğuna bağlamıştır. Bu
durumun aksine Türkiye’ye geldikten sonra daha da meşhur olan sanatçıların ise
dil konusundaki sıkıntıları aşmalarının, sanat çalışmalarına devam edebiliyor olmalarının ve Türk sanatçılarla iyi bir iletişim kurmalarının oldukça faydalı olduğu tespitinde bulunmuştur. Zira bu şekilde hem Türk müziği hem de Arap müziği dinleyebilen bir dinleyici kitlesine hitap edebilme olanağına kavuşarak müzik alanında
kendilerini yenilediklerini belirtmiştir.
Kültürel sermaye sahibi diğer bir Suriyeli göçmen olan G36 da eğitimin ve kültürlü olmanın önemli kabul edildiği bir ailede büyüdüğünü söylemiştir. Zamanında
çocukların eğitimi konusunda sıkıntıların yaşandığını ve birçok ailenin çocuklarını
okula göndermeyi tercih etmediği bir dönemde babasının bütün çocuklarını okuttuğunu, kendisinin lise mezunu olmasına rağmen bazı kardeşlerinin üniversite eğitimi
aldıklarını dile getirmiştir. Eşinin hattat olması nedeniyle ev ortamında her zaman
sanatla iç içe bir yaşam olduğunu belirtmiş, Türkiye’ye gelmesiyle birlikte, ilerlemiş
bir yaşta başlamasına rağmen kısa bir zamanda öğrendiği bu sanat dalındaki başarısını çok sevmesine bağlamıştır. Arapça hat sanatını Gaziantep’te öğrenen ve belediyenin desteğiyle birlikte eşiyle ortak bir biçimde sergiler yaptığını söyleyen sanatçı, ulusal ve uluslararası 10’dan fazla sergiye katıldığını dile getirmiştir. Hat sanatını hayatı olarak gören ve bu sanata başladığı günü doğum günü olarak addeden
sanatçı, Suriye’de her şey için imkânı olduğunu, ancak burada cüzi miktarlardaki
ücretler karşılığında ders vermek için iki saat yol kat ettiğini belirtmiştir. Türkiye’deki tek Suriyeli kadın hattat olduğunu dünyadaki bin hattatın içinde yer aldığını ifade eden sanatçı, yaptığı işin manasını ve hedefini, Arapça yazısını unutmamak ve yeni nesle aktarmak olarak dile getirmiştir. Artık tarihlerini kaybettiklerini,
dillerini, adetlerini, geleneklerini ve geçmişlerini yeni nesle öğretmek gerektiğini
vurgulayan sanatçı, belirsiz bir gelecekte memleketlerine döneceklerine dair güçlü
bir inanca sahiptir. Öğrencilerini motive ederken, gelecekte dönecekleri memleketlerini yeniden inşa etmenin sorumluluğunu ve umudunu onlara aşıladığını dile getirmiştir. Onun geleceğe dair beslediği inanç ve hat sanatına yaklaşımı, Stendhal’in
“sanat, bir mutluluk vaadini sinesinde barındırdığı için sanattır” (Dellaloğlu, 2003:
29) sözünü çağrıştırmaktadır.
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Çalışmada görüşülen Suriyelilerin geneli, görsel sanatlarla ilgilenmektedir.
Bunların küçük bir kısmı yalnızca resim sanatıyla alakadar olurken, geri kalan büyük bir kısmının ise grafik tasarım dalıyla direkt veya dolaylı yoldan bağlantısı bulunmaktadır. Kimisi resim eğitimi almış olmasına rağmen emeğini grafik tasarım
sahasına sunmakta, kimiyse grafik tasarım eğitimi alarak bu mesleği icra etmeyi arzulamaktadır. Temelde ilgilendikleri alana dair beceri ve isteğe sahip olmakla beraber yabancı bir ülkede sosyal sermayeden yoksun olmaları onları daha da mutsuz
kılmaktadır.
Yalnızca resim sanatıyla uğraşan G53, çizim konusundaki yeteneğinin genetik
olarak aileden geldiğini, 2 yaşında başladığı resim uğraşı için ayrıca bir eğitim almadığını söylemiştir. Babası hukuk eğitimi almış olan görüşmecinin annesi ise güzel
sanatlarda eğitim görmüştür. Bu durum onun sanatsal faaliyetlerle küçük yaşta tanışmasına olanak sağlamıştır. Özgüveni yerinde olan bir genç olarak önce lokantada
çalışmış ama ortamın iç açıcı olmaması nedeniyle ayrılmış, sonrasında ise çalıştığı
kuaförde patrondan daha özenli giyinmesi ve kendine bakması nedeniyle işine son
verildiğini söylemiştir. Sonra bir firmada çizim yeteneğini gerektiren bir işte çalıştığını, 17 yaşında olması nedeniyle sigortasının yapılmadığını ve işten ayrılmak zorunda kaldığını belirtmiştir. Sanatından maddi kazanç elde etmek söz konusu olduğunda, yalnızca sipariş üzerine yaptığı resimlerin satılabileceğini, kendi fikrini yansıttığı eserlerini asla satmayı düşünmediğini dile getirmiştir. Suriyeli sanatçıların
memleketlerinin dışında tutunamamasına ilişkin yöneltilen soruya, sanatçıların hayatlarını idame ettirmeye çabalamaktan sanatlarını icra etmeye zamanları kalmadığını ve kendilerini bıraktıklarını söylemiş ve Türkiye’de görsel sanatların değil müziğin değerli olarak görülmesinin de bu duruma sebebiyet verecek bir diğer önemli
etken olduğunu eklemiştir. Ondan çok daha fazla hayat tecrübesine sahip bir sanatçı
olan G198, Arapça dışında Türkçe, Kürtçe ve biraz da Farsça bilmektedir. Gaziantep’e ilk geldiği zamanlarda işlek bir parkta portre yaparak hayatını kazanmaya çalışmış, sonrasında ise bir süre belediyede gönüllü olarak yer alıp ardından eğitimci
olarak belediyenin meslek edindirme kursunda çalışmaya başlamıştır. Gönüllü olarak çalışırken, çoğunluğu Suriyeli, yaklaşık 500 çocuğa eğitim vererek onların, savaşın travmatik etkisinden kurtulmaları için yoğun bir çaba sarf ettiğini dile getirmiştir. Psikolojik açıdan bakıldığında, çocuklar tamamen saf duygularla resim yaparken
kullandıkları renkler, çizgi tarzları ve çalışmanın konusu onların duygu ve düşüncelerinin göstergesi olarak ele alınabilmektedir. Nitekim çocukların bu çalışmaları,
bir öğrenme ve eğitim sürecinden geçmeden, müdahale olmaksızın ve gelişim aşamaları göz önünde tutulduğunda belirli bir değişimi ifade eden içgüdüsel bir edimin
dışavurumudur. Resim sanatına, bilinç düzeyi ile bilinçaltının ortak bir ifadesi olarak bakıldığında, çocukluk dönemi resimlerinde sıklıkla endişelerin tasvir edildiğine rastlanmaktadır (Filiz, Cancan ve Çelik, 2018; 520). Çocuklar yaptıkları

128 | Çağrı Aslan

resimlerle iç dünyalarını dışa vurmaktadırlar. “Her sanat eseri bir ‘deformasyon’a
dayanır. Yani biçimler, iç anlatım ve iç denge amacıyla değiştirilir. Bu biçim değiştirme sırasında kullanılan yöntemler, diğer bütün psikoterapi yöntemleri gibi birer
iletişim türüdür” (Akhan, 2012; 134). Katılımcının bulunduğu derneğe gelen göçmen çocukların savaş uçakları ve bombardıman anı gibi savaş sahnelerini resimlerine sürekli yansıtmaları ciddi bir probleme işaret etmiştir. Yakın zamanda İstanbul’da yaşayan Suriyeli çocukların resimlerinde seçtikleri konu ve renkleri inceleyen
bir araştırmadaki bulgular da benzer sonuçları vermektedir. Nitekim çocukların
%70 oranında bir kısmının savaşı konu edindiğini, %50’sinin sınırlı renk kullanırken
%10 gibi bir oranın hiç renk kullanmadığını ortaya koymuştur (Filiz ve diğerleri,
2018: 526). Katılımcı, çalıştığı dernekteki çocukları parklara ve açık alanlara çıkarıp,
tabiatı resmetmeye yönlendirerek zihinlerindeki savaş imgesini ortadan kaldırmayı
amaçladıklarını söylemiş, 8 yıl sonra o çocukların büyük oranda değişerek artık
farklı imgeleri resimlerinde kullanmaya başladıklarını, emeklerinin faydasını nihayet görebildiklerini belirtmiştir.
Türkiye’ye geldikten sonra sosyal sermayesini geliştiren ve hem Türk hem de
Suriyeli sanatçılarla bağlantıları kuvvetli olan G198, onlarla Gaziantep’te ve İstanbul’da, ulusal ve uluslararası olmak üzere genel sergilerde yer aldığını ayrıca kişisel
sergiler açtığını ifade etmiştir. Yakın zamanda gerçekleştirdikleri, ülkelerin ve halkların birliğini konu alan bir sergi ile günümüzde farklı amaçlarla ve farklı isimler
altında doğal ve meşru hale getirilmiş olan öldürme eylemine vurgu yaparak önce
insan sonrasında ise sanatçı olarak barıştan yana koydukları tavırdan bahsetmiştir.
10’dan fazla ülkeden katılan sanatçıların eserleriyle yer aldığı sergi ile ufak da olsa
bir değişim sağlamaya çalıştıklarını ve hayallerinin, tüfek kokusunun olmayacağı ve
aralarındaki sınırları görmeyecekleri bir ortam sağlamak olduğunu dile getirmiştir.
Sanatıyla vermek istediği mesajı, tıpkı bir şair ya da yazarın eserlerinde tarihi anlatması gibi içinde bulunduğu koşulları ve gözlemlerini eserlerine yansıtarak gelecek
nesillere ulaştırmaya çalıştığını söylemiştir. Günün birinde toplumunun mutlu bir
topluma dönüşebilme veya eserleriyle barışı yayabilme ihtimaline katkıda bulunmak adına bir sanatçı olarak bütün mesaisini resim yapmaya adadığını ifade etmiştir.
Güzel sanatlarda resim eğitimi alan Şam doğumlu G164, ressamlığının yanı
sıra profesyonel bir grafik tasarımcı olarak hayatını kazanmaktadır. Sanatçı, daha
önceki sanatla iç içe bir ev ortamında, eğitimli ve eğitime önem veren ailelerde yetişen alaylı sanatçıların yanında okullu örneklerden birisidir. Babası da bir sanatçı
olan katılımcı, öğrencilik yıllarında resimle sürekli iştigal halinde olduğunu ancak
iş hayatının yoğunluğu nedeniyle resimden uzun yıllar ayrı kaldığını ifade etmiştir.
Yirmi senelik bir aradan sonra yeniden suluboya çizimleri yapmaya başladığını söyleyen sanatçı yakın zamanda bir sergi açmanın planlarını yapmaktadır. Sosyal
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medya üzerinden bağ kurduğu uzak mesafeli sanatçı çevresini, açmayı planladığı
sergiyle birlikte yüz yüze tanışma imkânı bulduklarıyla daha da genişletmeyi ve çeşitlendirmeyi hayal etmektedir. Çocukları yurt dışında olan ve burada yalnız yaşayan sanatçı, başta sanatçılar olmak üzere Suriyelilerin genelinde bir kararsızlık ve
bir tür arafta kalmışlık hissi gözlemlemektedir. Ressam, heykeltıraş, fotoğrafçı ve
daha birçok Suriyeli sanatçını farklı coğrafyalara dağıldığını, birbirleriyle irtibatlarını kopardıklarını belirten sanatçı, halkı adına taşıdığı umutsuzluğu sanat yoluyla
aşmayı düşünmektedir. Resimleri aracılığıyla farklı insanlarla tanışacağına ve sanatın ona yeni dünyaların kapılarını açacağına dair bir inanç taşımaktadır. Sanat, yine
umudu besleyen bir uğraş haline gelmiştir.
Benzer bir durumdaki başka bir isim de G177. Ailesindeki bireylerin hepsinin
eğitimci olduğunu ifade eden katılımcı, üniversitede İngilizce bölümü okumuş
alaylı bir ressam olarak grafik tasarım alanında çalışmaktadır. Kültürel sermayesi
sayesinde, sanatını mesleğine dönüştürmüştür. Grafik tasarım işini Suriye’deki bir
Türk firmasında 14 sene yaptığını belirten sanatçı, savaş nedeniyle sürekli olarak
internet ve elektrik kesintileri nedeniyle işlerini yapamaz hale geldikleri için Gaziantep’e geldiğini dile getirmiştir. Gaziantep’e geldiğinde imkânsızlıklar içinde olduğunu söylerken aynı anda üç iş yapabilecek kadar özverili bir çalışma hayatına sahip
olmuştur. Çok yönlü bir sanatçı olarak ressamlık ve tasarımcılığının yanı sıra fotoğrafçılık ve animasyon film üzerinde çalıştığını dile getirmiştir. Gaziantep’te çalıştığı
firma, burada sanatla ilgilenen diğer Suriyeli göçmenlerin özel sanat eğitimi aldıkları kurumdur. Grafik tasarım alanında çalışan bir başka katılımcı ise moda ve tekstil
tasarımı eğitimi alan G176’dır. Gaziantep’te üniversitede eğitim alıyor olmasının
yanı sıra belediye kurslarında çizim, kalıp tasarım, photoshop ve İngilizce dersleri
görerek farklı alanlarda sertifikalar edinmiştir. Buna karşın herkes onun kadar şanslı
değildir. Nitekim okuduğu lisans dalını tasarım eğitimi sunması sayesinde sanatsal
yeteneğini mesleki olarak icra edebilme imkânına erişmiştir. Oysaki G178 Halep’te
güzel sanatlar eğitimi alıyorken Türkiye’ye göç etmiş ve grafik tasarım bölümünde
okumak için başvurmasına karşın yabancı öğrencilerin alınmaması nedeniyle seramik alanına yönelmiştir. Resim, heykel ve özel sektörde aldığı kurs ile montaj işi
yapmakta, sanatsal yeteneğini mesleki anlamda geliştirmek ve bir kazanç sağlayabilmek için kendi atölyesini açmayı planlamaktadır.
Sanatla ilgilenen Suriyeliler içinde, sanata ilişkin bilgi ve birikimlerini göç ettikten sonra edinen gençler bulunmaktadır. Hayatlarının baharında kendilerini böylesine sıkıntılı bir sürecin içinde bulan ve yabancı oldukları bir ülkede bir biçimde
hayata tutunmaya çalışan gençlerin bazıları sanatı bir meslek olarak devam ettirmeye, bazıları ise çalışma hayatlarındaki yoğunluğa rağmen sanatla ilgilenmeye çalışmaktadırlar. Bunlardan G80, yaşadığı yer abluka altına alınıp eğitimi aksayınca
Türkiye’ye gelmiş ancak burada devam edebilme şansı bulamayınca Halep’e
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dönmüştür. Ardından Halep’in DAİŞ tarafından ele geçirilmesi sonrasında diğer
gençlerle birlikte henüz çocuk denecek yaştayken tutuklandığını ve ellerinden kaçarken açılan ateşte kafasını sıyıran bir mermi ile yaralandığını belirten katılımcı birkaç başarısız deneme sonrasında annesi ile birlikte Türkiye’ye gelebilmiştir. Babası
da yanlarına gelinceye kadar ailenin geçimini üstlendiğini ve aynı zamanda arta kalan zamanında eğitim hayatına devam ettiğini ifade etmiştir. Resimle ilgilenmeye
küçük yaşlarda başladığını belirten katılımcı, çizimin günah olduğuna dair edindiği
bir bilgiye dayanarak bütün resimlerini yaktıktan sonra biraz araştırıp taş ve ahşap
üzerine çizim yapmanın günah olduğunu, kâğıt üzerinde çalışmanın ise dini açıdan
bir olumsuz karşılanmadığını öğrenmesiyle resim alanında kendini geliştirmeye
başladığını ifade etmiştir. İslam’ın ilk ortaya çıktığı dönemlerdeki putperest inanç
çerçevesinde putların taş ve ahşabın yontulmasıyla yapılması nedeniyle bunları çağrıştıran her eylem günah olarak addedilmiştir. İslam inancında resim yapmak konusunda da karşıt bir anlayışın olduğu bilinmektedir. Öyle anlaşılıyor ki, katılımcının
referans aldığı kültürde ikisi arasında belirgin bir ayrım bulunmaktadır. Daha önce
hiçbir sergiye katılmadığını söyleyen ve yakın zamanda katılmayı planladığı bir sergide, Suriyeli çocukların savaş mücadelesini konu edinen savaş ve barış temalı bir
resim yapacağını dile getiren katılımcı, maddi bir getirisi olması durumunda ressamlığa devam edebileceğini, aksi durumda tıp okumak istediğini ifade etmiştir.
Sanat, huzurun ve güvenliğin olmadığı, açlığın kol gezdiği bir ortamda belki
de akla son kertede gelecek unsurlardan biridir. Savaşın hâkim olduğu bir ortamda
sanat pratiğinin ekonomik olarak bir karşılığı yoktur. Buna karşın sanatçı, yaşadıklarını estetik bir biçimde sunmakla mükelleftir. Bir sanatçı için şartların zorluğu,
imkânların kısıtlı olması ve baskının had safhada yoğunlaşması bir engel değildir.
Onun yaratma edimi zamanın ve mekânın üstündedir. Sanat, insana düzenin bozukluğunu görme, ifade etme ve değiştirme yetisini verir. Sanatçı bu gücüne dayanarak zorluklara karşı durma cesaretine sahiptir. Ressam olan G49, DAİŞ kontrolündeki köyünde yaşadıkları buna güzel bir örnek teşkil etmektedir. Zira köyde
DAİŞ’in verdiği eğitim ve okuttukları kitaplarda matematiğin ölüm içeren türde bir
anlatımla öğretilmesi ve din eğitiminin beyin yıkamaya yönelik verilmesi üzerine
köyün çocuklarına gizlice eğitim vermeye başlamıştır. Onlara Arapça, İngilizce, matematik ve din eğitimini resim çizerek vermiştir. Öğrettiklerinin günah olarak addedilmesi yaptığı işin ne denli tehlikeli olduğunun kanıtıdır. Zira yakalanmış olsa
belki de hayatını kaybedebilirdi. Sanatçı duyarlılığı, çocukların böylesi bir savaş ortamında dünyaya dair fikirlerinin ölümle iç içe bir biçimde gelişmesine göz yummamış, dahası bunu resim yoluyla, işin içine estetiği katarak yapmıştır.
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Sonuç
Genel olarak proje kapsamında görüşülen iki yüzü aşkın katılımcının en çok
sözünü ettikleri sorunlardan birisi dil sorunu olmuştur. Bu durum onların iş bulmalarını ve sosyal yaşantılarını etkileyerek yeni bir kültüre uyum sağlamalarını zorlaştırmıştır. Buna karşın sanatla ilgilenen göçmenlerin orta yaş ve üzerinde olanları sahip oldukları kültürel sermaye ile birden fazla başka dile sahip oldukları için bu durum çalışma hayatına katılmaları yolunda bir engel teşkil etmemiştir. Genç olan sanatçılar ise hem yaşları itibariyle yabancı bir kültüre ve dile adapte olabilme açısından hem de sanatsal yeteneklerinin iş sahasında ekonomik sermayeye katkıda bulunması sayesinde daha avantajlı bir konuma sahip olmuşlardır. Sanatla iştigal eden
görüşmecilerin ekonomik sermayeye sahip olanlarının, Türkiye’ye geldikten sonra
sahip oldukları maddi imkânlar sayesinde göçün olumsuz etkilerini asgari düzeyde
yaşadıklarını, Suriye’deki iş ortamlarına benzer yerlerde çalıştıklarını ve yaşam
standartlarına yakın bir şekilde hayatlarına devam ettiklerini söyleyebiliriz. Kültürel sermayeye sahip olan katılımcıların genellikle orta yaş ve üstü oldukları, göç ettikten bir müddet sonra yetiştikleri aile ortamı, aldıkları eğitim ve kültür sayesinde
edinimlerinin muadili olabilecek işleri yaptıkları ve göç sürecini nispeten daha az
sıkıntı ile geçirdikleri çıkarımında bulunmak mümkündür. Bunların dışında kalan
kesim ise genel olarak gençlerden oluşmaktadır. Bu genç sanatçıların Suriye’deki
yaşantılarında sanatla olan ilişkileri oldukça zayıftır. Sanatsal faaliyetlerinin göç ettikten sonra başladığını ve sonrasında belirli sanat dallarına yoğunlaşmış olduklarını söyleyebiliriz. Bu gruba girenler genel olarak ilgili oldukları sanatı ekonomik
sermayeye çevirme konusunda zorluk çekmektedirler. Bu süreci, ekseriyetle uzmanlık alanlarının dışındaki mesleklerde çalışarak, bir yandan hayatlarını idame ettirmeye diğer yandan sanatla olan bağlarını canlı tutmaya çaba sarf ederek geçirmektedirler.
Katılımcıların, Gaziantep’e göç eden Suriyeli sanatçıların eski faaliyetlerini sürdüremediklerine ilişkin görüşleri sorulduğunda, genel olarak Türkiye’de geçim sıkıntısı nedeniyle sanatlarını icra edemedikleri, dil konusundaki sıkıntılarının bir engel teşkil etmesi, kültürel olarak içe kapanık olmaları ve görsel sanatların Gaziantep’te değer görmemesi gibi nedenlerle ilişkilendirirken, başarılı olan Suriyeli sanatçıların ise farklı bir kültürle kendi kültürlerini sentezleyebilme yeteneklerine, dil konusundaki yetkinliklerine, kendi müziklerini sevdirmek için ısrarcı olmalarına, yoğun çabalar sarf etmelerine, temel yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamak için farklı bir
işte çalışmak zorunda kalmayışlarına ve doğru insanlarla temas ederek sosyal sermayelerini genişlettiklerine vurgu yapmışlardır. Görüşülen sanatçılar arasında sanatı hobi olmaktan öte bir çalışma sahasına dönüştürebilmiş olanlar Türk ve Suriyeli
diğer sanatçılarla iletişim ağı kurduklarını ve hem ortak bir biçimde ulusal ve
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uluslararası sergilerde birlikte çalışabilme imkânına kavuştuklarını hem de ortak
konserler ve müzik çalışmalarında yer aldıklarını dile getirmişlerdir.
Gaziantep’e göç eden Suriyelilerle yapılan görüşmelerden, sanatla ilgilenenlerden alınan küçük bir kesit bize sanatın ontolojik olarak sahip olduğu fonksiyonların
neredeyse tamamını sunmaktadır. Sanatın tarihe tanıklık etmek ve sosyal gerçekliği
estetize ederek ona sonsuzluk katmak işlevine, sahip olunan kültürel değerlerin saf
bir biçimde korunması işlevine, acıların ve zorlukların gelecek nesillere aktarılması
ve geçmişteki anıların anımsanarak geleceğe dair bir çentik atılması işlevine, yaşanılan derin acıların ifadesi ve tedavi edilmesi işlevine, gelecekte saklanan mutlu
günlere dair umudu taze tutma işlevine bu sınırlı sayıdaki göçmen hikâyelerinde
oldukça değerli örnekler bulunmaktadır.
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ZORLUKLAR, İMKÂNLAR & UYUM

Yerli Kapitalizm, Akrabalık-Gelenek ve Gaziantep’te Suriyeliler
Yücel Karadaş

Giriş
Klasik sosyoloji düşüncesi, gelenek- akrabalık ile medenileşme-kapitalizm arasında bir karşıtlık görür. Medenileşme- kapitalistleşmeye geçiş, daha ilkel toplumsal
formların özelliği olan gelenek ve akrabalığın terk edilmesini beraberinde getirir.
Dolayısıyla alt toplumsal formların özelliği olan gelenek-akrabalık; üst toplumsal
formlar açısından bir patolojiye dönüşür. Örneğin İbni Haldun, akrabalığı bedevi
topluma dair bir unsur olarak görür, şehirleşme ve hadarilikte bu geleneksel ilişki
formu terk edilir.
Söz konusu bedevi Araplar develere ve deve yavrularına bakarak ve bunları otlatarak geçimlerini temin ederler. Onları çöllere açılıp vahşileşmeye sevk eden deve olmuştur. Çünkü evvelce de söylediğimiz gibi deve çölün bitkisi ve ağaçları ile beslenir, kumluklarda yavrular. Çöl
ise hayat şartlarının zor olduğu ve kıtlığın hüküm sürdüğü bir yerdir. Böylece çöl şartlarında
yaşamak, çöldeki insanların da adeti ve alışkanlığı haline gelmiştir. Nesilleri bu şartlar içinde
yetişe yetişe, bu hal onların huyları ve tabiatları olmuştur. Onun için diğer milletlerden hiçbir
fert bu hallerinde onlarla ortaklaşa yaşamı göze alamaz, diğer toplumlardan hiç kimse onlarla
bağdaşamaz. Buna karşılık onlardan bir şahıs, halinden kaçıp kurtulmanın yolunu bulsa ve bu
durum kendisi için gerçekten mümkün olsa, yine de kendi hayat tarzını terk etmez. İşte bundan dolayı neseplerinin karışmasından emin olmuş; nesepleri arasında sarih (ve soyları başka
kavimlerle karışmamış bir şekilde muhafaza edile gelmiştir (İbni Haldun, 2016: 336).

Nesep diye tabir ettiği akrabalık ve ırk saflığının sebebinin çöldeki zorlu yaşam koşulları olduğunu belirtmiştir. Bu zor koşulların aşılmasına sebep olan koşullar ortaya çıkınca nesep saflığı bozulmuştur. Bu süreci başlatan etmen, Acemlerle karşılaşıp onlarla karışmaktır. Aynı zamanda hadarilerle karşılaşmalar, kaynaşmalar, nüfus artışı ve hadarileşme soy saflığını bozmuştur.
Otu bol meralarda ve güzel beldelerde üst üste yığılı bir şekilde yaşayan halkla içli dışlı bir
hayat süren söz konusu Araplar işte bu hale maruz kalmışlardır. Bu yüzden karışıklık artmış
ve nesepleri birbirine girmiştir… Daha sonra Acemler ve Arap olmayan diğer hadarilerle karışık olarak yaşama hali ortaya çıktı, nesepler tamamen bozuldu, nesebin semeresi olan asabiyet de ortadan kalkmış oldu. O yüzden neseb meselesi bir kenara itildi. Daha sonra kabileler
sağa sola dağıldı ve silindi. Onun silinmesiyle (hadarileşen Araplar arasındaki) asabiyet de
ortadan kalkmış oldu (İbni Haldun, 2016: 337).

Benzer görüş Fredrich Engels tarafından da ifade edilir. Antik Atina Şehir Devleti üzerinden şehirleşme ile akrabalık bağlarının belirsizleşmesi arasındaki bağa
özel vurgu yapar.
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Kendi gensleri, kendi kabile ve aşiretleri içinde kendi içinde bizzat kendini koruyan gerçek
‘silahlı halk’ yerine, devlet otoriteleri hizmetinde, öyleyse halka karşı kullanabilmesi olanaklı
silahlı bir ‘kamu gücü’ geçerken gentlice örgüt organların ya dönüşmüş ya da organların ortaya çıkması yüzünden geri plana sürülmüş olmaları, ve sonunda yerlerini tamamen gerçek
devlet otoritelerine bırakmaları olgusundan ötürü devletin nasıl geliştiğini, en eski Atina’da…
izleyebiliriz (Engels, 2010: 128).

Şehirleşme ve devlet otoritesinin gelişimi, akrabalık ilişkisinin aleyhine olmuştur.
Değişiklik, özellikle, Atina’da bir merkezi yönetim kurulmuş olmasından, yani o zamana kadar aşiretler tarafından özerk bir biçimde yönetilen işlerden bir bölümünün kamu işleri olarak
ilanı ve Atina’da toplanan ortak konseye devredilmesi olgusundan ibaretti. Bunu yapmakla
Atinalılar, Amerika’da hiçbir yerli halkın atamadığı adımı atıyorlardı: Yan yana yaşayan aşiretlerin basit bir konfederasyonu yerine onların tek bir halk biçiminde kaynaşması gerçekleşti.
Böylece, ulusal bir Atina hukuku, aşiret ve genslerin yasal töreleri üstünde bulunan bir genel
hukuk doğdu (Engels, 2010: 129).

Akrabalığın toplumsal gelişmeyle etkisini kaybedeceği görüşü hem Spencer’da hem
de Durkheim’da vardır (Turner, Beeghley, Powers, 2015: 92-3; 356-8).
Gelenek ve akrabalığın kapitalizm- medenileşmede yok olacağı önermesine tamamen zıt bir önermeyi P. Bourdieu, İngiliz ve Japon kapitalistleşmesi üzerinden
iddia eder. Bu iki örnek, geleneksel unsurların pekâlâ kapitalistleşmeyle var olabileceğinin ispatıdır.
… İngiliz geleneklerinin arkaik addedilebilecek vasıfları ile İngiltere’nin, sanayi devrimi esnasında İngiliz mucizesinin taşıyıcısı olması arasında çatışkı yoktur. Genelleyerek, Japonya’nın
kültürel arkaizmiyle Japon mucizesi arasında bir çatışkı olmadığını da söyleyebiliriz. Japonya
üzerine literatürün en sık tekrarlarından biri, bir yandan teknolojik mucizeye, bir yandan da
bu devlet folkloruna; turistleri ve sıklıkla gözlemcileri bunca büyüleyen bu kültür bütününe
sahip olmanın nasıl olabildiği sorusudur… 19. Yüzyılın İngiliz ekonomik mucizesi de, bugünkü Japon mucizesi de her türden arkaikliğin mevcudiyetiyle tezat oluşturmaz. Akademik
doxa’dan kopuş niteliğindeki bu paradoksal tez, Weberci rasyonalizasyon teorisinin karşısındadır (Bourdieu, 2016: 186-7).

Bourdieu’nun ‘akademik doxa’ dediği şey, gelenek- akrabalık ile kapitalizm-medenileşme arasında bir ters orantı olduğu şeklindeki sosyolojik ön kabuldür. Ve kendisi bu ön kabulün sorgulanmasını önermektedir.
Bourdieu’nun İngiltere ve Japonya ile ilgili öne sürdüğü tezin bu iki ülkeyle
sınırlı olmadığı, Türkiye’nin 1980 sonrasında girdiği kapitalistleşme sürecini ve bu
sürece 2011 yılından sonra gelen Suriyelilerin entegrasyon sürecini anlamak için de
işlevsel olduğu söylenebilir. 1980 sonrasında Türkiye’de işleyen kapitalistleşme biçimi, daha öncesinden farklı olarak, geleneğin ve onun değişik görünümlerinin dışlandığı bir süreç olarak işlememiştir. Bilakis gelenek ve akrabalığın kapitalistleşme
sürecine entegre olduğu bir yapıdan bahsetmek daha doğru olur. Aynı zamanda,
kapitalist işletmenin ihtiyaç duyduğu organizasyon, pazar, işgücü, hammadde gibi
girdilerin ilk elden akraba- hemşeri- dindaş- etnik bağ gibi premodern unsurlar harekete geçirilerek sağlandığı da söylenebilir.
Benzer durum, Gaziantep’e göç eden Suriyeli girişimcilerin kurdukları işletmeler için de geçerlidir. Bu makalede ilk önce Türk kapitalizminin gelenekle ilişkisine
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değinilecektir. Ondan sonra, Gaziantep’te Suriyeliler: Başarı Hikâyeleri projesinde elde
edilen verilerin ışığında, Suriyelilerin Gaziantep’te değişik sektör ve alanlarda girişimde bulunurlarken akrabalık bağları ve geleneğin nasıl bir rol oynadığına odaklanılacaktır.

Akrabalık ve Geleneğin Kapitalizme Eklemlenmesi
Türkiye’de ve Dünya’da geleneksel halk İslam’ını 38 temsil eden kesimlerin 20.
yüzyılın son çeyreğinden itibaren aktif şekilde kapitalizmle yüzleşmeye ve çoğu zaman özümsemeye başlaması, sosyal teori alanında yoğun bir tartışmanın yaşanmasına vesile oldu. İki zıt düşünürden hareket eden kesimler aynı noktaya ulaştı. Bu
nokta, sosyal hayatta yaşanan şirketleşme olgusuyla beraber geleneksel toplum değerlerinin odağındaki İslam’ın kapitalizmle uyumlu bir teolojisinin geliştirilmeye
başlandığı, bu nedenle protestanlaştığı şeklindeydi. Bu iki zıt düşünür, Marx ve Weber’dir. İster Marx’ın iddia ettiği alt yapı-üst yapı önermesinde olduğu gibi İslami
kesimin kapitalistleşmesinin dinsel-teolojik dünyayı dönüştürdüğü –dolayısıyla alt
yapının üst yapıyı belirlediği; ister Weber’in kapitalizme ilham veren dinsel teolojideki dönüşümdür önermesini kabul edin, iki yorumun da vardığı ortak nokta, geleneksel halk Müslümanlığının taşıyıcısı olan kitledeki ekonomik dönüşüme ve şirketleşmeye İslami teolojideki dönüşümün eşlik ettiğidir. Bu yaklaşımın meşhur bir
savunusunu Patrick Haenni yapmıştır. Haenni dört madde halinde sıraladığı argümanlarında kısaca İslami kesimin kapitalizmle girdikleri ilişki sonucunda içlerindeki radikalliği terk edip bunun yerini piyasa ruhunun aldığını, kitle içinde mücahitten çok rasyonel kapitalist tipolojinin ön plana çıktığını iddia eder (Haenni, 2014:
20-1).
Böylesi bir bakış açısının Türkiye’de İslami- mütedeyyin kesimin kapitalistleşmesi açısından işlevselliği olsa da yanlış anlaşılmalara da yol açabilir. Nitekim Weber’in ifade ettiği İslam’ın ekonomik etkinliği ve birikim yapmayı önleyen savaşçı
bir din olduğu şeklindeki iddiası da bazen farkında olarak ya da olmayarak sahiplenilebiliyor. Yani İslam’ın kapitalizmle karşılaşması yalnızca kapitalizme entegrasyonu değil, aynı zamanda bu süreçte İslam’ın ekonomik etkinlik ve birikim anlayışıyla da tanışması olarak algılanabilmektedir. İslami kesimin kapitalist üretim ilişkileriyle tanışması yalnızca özgül olarak kapitalizmle tanışmak anlamı taşımamakta,
aynı zamanda bu kesimin ticaret, üretim vb. gibi kavramlarla tanışması anlamına da
gelebiliyor. Yine Haenni’nin kitabından devam edersek: “Dinsel ve ekonomik alanların artan karşılıklı etkileşimlerinin, siyaset merkezli İslamlaşma süreçlerinin yerini
alması. Ekonomik alanı yeni dinselliklere, boy gösterecekleri ve gelişecekleri somut
Bu kavramı, Şerif Mardin’in Din ve İdeoloji (2014, İletişim Yayınları) kitabındaki ‘volk İslam’ kavramsallaştırmasına ithafen kullanıyorum.
38
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sahayı (piyasa) sunmakla kalmaz, dinsel olanın kişisel gelişim, mutluluk ve başarı
gibi, protestan ahlakının temel ilkelerini andıran, ekonomi yönelimli bir lügat dâhilinde düşünülmesini de sağlar. Bütün bu karşılıklı etkileşimler hem cihadist bir silahlı mücadele olasılığını hem de tam zıddını, yani kendi içine kapanmış pasif bir
koyu dindarlık ihtimalini ortadan kaldırır” (Haenni, 2014: 20-1). Bu paragrafta yazarın niyetinden bağımsız olarak, okuyucunun anlayacağı şey, kapitalizmle tanışmadan önce geleneksel İslam’ın cihadizme ya da içe kapanmaya yol açan bir zemine
sahip olmasının yanında ekonomik etkinliği önlediğidir. Tarihsellikten uzak bu İslam okuması İslam’ın baskın olduğu coğrafyalardaki şehir merkezlerinde Müslümanların yüzlerce yıldır ticaret yaptıkları ve işletmeler açtıkları gerçeğini görmezden gelir. Zaten son 50 yılda kapitalizme entegre olan kesimler, Türkiye özelinde
Anadolu’nun taşra şehir merkezlerinde eşraf denen, yerel ekonomik işletme sahipleridir.
Dolayısıyla 19. yüzyılda genelde Müslüman coğrafyanın özelde Osmanlı’nın
kapitalizmle karşılaşması sürecinde Müslümanların ticaret ve birikimden uzak bir
zihniyete sahip olduğunu iddia etmek yanlıştır. Kanımızca Müslüman kesimin özellikle şehir merkezlerinde gayrı Müslimlerle beraber bir ekonomik etkinlik alanına
sahip olduğu ancak kapitalizme entegrasyon sürecinde bu alanın tasfiye olduğudur.
Osmanlı’da süreç Müslüman eşrafın tasfiyesi ve bu muhit içinden çıkabilecek girişimcinin engellenmesi şeklinde yaşam bulmuştur.39 Gayrimüslimler, kapitalistleşmeden Müslüman kesim kadar olumsuz etkilenmemişlerdir. Nitekim Kapitalizmin
merkezi konumundaki ülkelerle sahip oldukları din birliği, Batılı şirketlerin

Antep şehri özelinde Özlü’nün aktardığı veriler 18. yüzyılda Müslüman eşrafın ekonomik etkinliğinin
Ermenilere ve diğer gayrimüslim gruplara nazaran daha yüksek olduğu göstermektedir (Özlü, 2004: 304; 52; 75). Antep’in kapitalist ekonomiye entegrasyonu Müslüman eşrafı yavaş yavaş piyasadan silerken
Özellikle Ermenilerin ekonomik alana hâkim olmasını sağlamıştır. Başka bir örnek, on altı ve on yedinci
yüzyıl Batı Akdeniz’den Müslüman tüccarların tasfiyesi ile geçerlidir. Gürkan, 16. Ve 17. yüzyılda Batı
Akdeniz’deki Müslüman korsanlığının temelinde, Avrupalıların bu süreçte gemi ve askeri teknolojilerini
geliştirmeleri, ayrıca merkantilizm sayesinde ekonomik ilerlemelerin olduğunu yazar. Bu sayede Akdeniz’de abluka oluşturan Avrupalılar, dini saiklerle kendi limanlarını Müslümanlara ait ticaret gemilerine
kapatmışlardır. Normal denizaşırı ticaretten dışlanan Müslüman tüccarların korsanlığa yöneldiğini yazar. “Buna Hristiyan limanlarının Mağrip gemilerini dışlayan stratejisi ve Müslüman tüccarların Avrupa
limanlarında karşılaştıkları düşmanlık ve engellemeler eklenince Kuzey Afrikalılar uluslararası ticaretten
tümüyle dışlanacaktı. On sekizinci yüzyılda artık mallarını Fransız gemileriyle taşımak durumunda kalmışlardı. Bu çıkmazdan kurtulmak ve ticaretten payını almak ancak silah zoruyla mümkündü… Kısacası
korsanlık hem Avrupa toplumunda hem de dünya ekonomik sisteminde marjinalize olmuş çaresiz aktörlerin bir son dakika atağı, 40 metreden çekilmiş umutsuz bir 90. dakika şutu olarak nitelendirilebilir”
(Gürkan, 2018: 372-3). “Korsanlığın Kuzey Afrika limanlarının normal şartlarda uluslararası ticarete katılamamasından kaynaklandığının bir başka kanıtı da on dokuzuncu yüzyıl başında Napoleon Bonaparte
Kıta Avrupa’sını ithalata kapatınca Tunus’un fırsattan istifade edip korsanlığı bırakması ve Batılı tüccarların yerini almak üzere hemen ticarete atılmasıdır” (Gürkan, 2018: 377-8). Yani Müslüman tüccarlığının
kaybolmasının sebebi, onların mesleki basiretsizliğinden değil, dinsel saiklerle denizaşırı ticaretten dışlanmalarındandır.
39
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Osmanlı piyasasına girerken bu kesimi aracı olarak kullanmasına vesile olmuştur.
Keyder’in süreci açıklarken kullandığı Haçlı kavramı ilgi çekicidir:
Gayrimüslim tüccar ve tefecilerin geleneklerinin, dinlerinin ve dillerinin Avrupalı işadamlarına yakınlığı sayesinde ayrıcalıklı olduğu doğruydu…19.yüzyılda Avrupa’nın Osmanlı İmparatorluğuna bakışı kendisine uygarlaştırıcı misyonlar vehmeden kolonyalist bir kisveye bürünmedi. Ama amacını boyunduruk altındaki Hıristiyan halkları kurtarmak olarak ilan eden
romantikleştirilmiş bir haçlı perspektifinin belirgin izlerini hep taşıdı. Böylece Hıristiyan bir
burjuvazinin oluşumu kültürel bir misyonla çakıştı; Avrupalı kapitalistlerle Hıristiyan burjuvazinin işbirliği ‘Doğu Sorunu’nu halletmeye yönelik global bir projeye dönüştü (Keyder, 1995:
51-2).

Bu ilişki, gayrimüslim Hıristiyan veya Yahudi eşrafın zenginleşmesine, Müslüman eşrafın konumunun sarsılmasına vesile olmuştur.
Osmanlı’nın kapitalist dünyaya entegrasyonu yalnızca geleneksel Müslüman
eşrafın darbe yemesine yol açmadı, aynı zamanda Osmanlı tebasına mensup olanların bağımsız kapitalist şirketleşme potansiyeli taşıyan girişimcilerin çabalarını da
engelledi. Bu konuda Müslüman veya gayrimüslim ayrımı yapmak doğru değildir.
Çünkü Batılı kapitalist şirketler, Müslüman veya gayrimüslim olsun, Osmanlı’daki
pazar paylarını sınırlayacak herhangi bir ekonomik dinamiği baştan boğarak öldürüyorlardı. Bu konuda iyi bir örnek, Müslüman bir girişimci ile Batı Avrupa’da eğitim görmüş gayrimüslim bir eczacının mum üretmek için kurdukları fabrikanın başına gelenlerdir. Kıvılcımlı’nın aktardığı örnekte Müslüman bir bürokrat, girişimci
ruhuna güvenerek kamu görevinden istifa eder ve özel girişim yapmaya yönelir. İlk
olarak Osmanlı padişahı II. Abdulhamid’in Kudüs’teki Mescid-i Aksa’nın restorasyon işini alır. Kütahya’dan, Bursa’dan çini ustaları getirerek süslemeleri yapar ve
çok iyi bir iş çıkarır. Oradan kazandığı parayla bir mum fabrikası kurmak ister. Ama
mum üretimiyle ilgili yaptığı bütün denemelerde, kendisinin ürettiği mumun fitili,
Avrupa’da üretilenler gibi yanıp yok olmamaktaydı. “…yaptırdığı mumlar yanarken, ortasındaki fitillerin Avrupa’da yapılanlar gibi erimeyerek yerli yağ mumlarında görüldüğü gibi uzamasından pek çok üzülür, buna bir çare arar, dururdu”
(Kıvılcımlı, 1974: 156). Sonradan Avrupa’da eczacılık eğitimi almış Alfred Zani ismindeki bir gayrimüslimle ortak olup Avrupa standartlarında mum üretmeyi başarıp onları satmaya başlar. İstanbul piyasasında iş yapan Avrupalı mum firmaları,
Müslüman ve gayrimüslim girişimcilerin ortaklığında üretim yapan bu yerli mum
işletmesini batırmak için ittifak yapar ve İstanbul’da sattıkları mumların fiyatını %40
indirimle zararına satmaya başlarlar. Mum şirketlerinin ittifakı ve uyguladıkları
yöntem yüzünden yerli firma bu kirli rekabette ayakta duramayarak iflas eder (Kıvılcımlı, 1974: 155-7).
20. yüzyılın son çeyreğinde ivme kazanan, 1980 sonrasında hızlanan İslami kesimin kapitalistleşmesini, belki de kendi kodlarını da sürece katarak, hem Batı dünyasındaki hem de Türkiye’deki kapitalist sınıflaşmayla benzerlikleri ve farklıkları
bağlamında ele almak gerekir. Kapitalistleşme ile beraber işletme rasyonelliğinin
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artması, zenginleşen kesimlerin zenginlikleriyle bağlantılı bir yaşam standardı tutturması, lüks tüketim gibi olgular İslami burjuvazinin özellikleri haline gelirken,
aynı kesime mensup olan işçi sınıfı; aylık ücretle yaşama, kendi yaşamını rasyonalize etme, belli ölçülerde bir işçi kültürü oluşturma gibi meselelerde genel işçi sınıfı
davranışı göstermektedir. Ancak hem bu kesime mensup olan burjuvazide hem de
işçi sınıfında diğer benzerleriyle uyuşmayan bazı geleneksel aidiyet kodları mevcuttur. Bu kodlar Türkiye ve Dünyada modern işçi sınıfı ve burjuvazinin reddedip premodern olarak kabul ettiği akrabalık, hemşerilik, hayırseverlik, geleneksel taşra değerleri ve patron-işçi arasında patrimonyal ilişkilerin varlığı, dinin gereklerinin hayata geçirilmesi, mütedeyyin kesimi modern hayatta kendilerini kendi dışındakilerden farklılaştıran bir işlev görürler. Yani dini olsun olmasın geleneksel kodlar, kapitalist sisteme entegre olan İslami kesimin grup aidiyet kodlarının merkezinde yer
alır. Ayrıca din, sınıflar üstü kabul edilen bir kimlik olarak grup içi sınıflar arası çelişkilerin manipüle edilmesinde, bu çelişkileri bertaraf etmede önemli bir role sahiptir.
Bu kesime mensup burjuvazinin sosyal profiline bakıldığında çoğunun taşra
şehirlerinin yerel eşraf ailelerine mensup oldukları ve şirketleşme-büyüme süreçlerini sonradan göç ettikleri sanayileşmiş şehirlerde yaptıkları görülür. Geleneksel
burjuvaziye entegre olmak isteyen geçmiş taşra eşrafının yaptığı gibi taşra değerlerinden sıyrılmak yerine İslami ve muhafazakâr ideolojinin de etkisiyle taşra değerlerini yeni burjuva kimliğinin temel kodlarına dönüştürürler.
Türkiye’de 1980 sonrası süreç siyasal ya da ekonomik olsun, İslami kesim için
altın çağ olmuştur. Bu süreçte neoliberalizm ve ihracat odaklı ekonomik-sosyal tercihler, İslami sosyal ve ekonomik argümanlarla örtüştü. Dolayısıyla zaten modern
refah devletinin ailenin ve geleneksel cemaatlerin rolünü sınırlayan yapısıyla sorunları mevcuttu. Ayrıca Fordist sistemin işçi ve patron ilişkileri de İslami şirketleşme
zihniyetiyle çok uyuşmuyordu. Fordist iş ilişkilerinin tasfiye edilip esnek çalışma
süreçlerinin tercihi, İslami patrimonyal ilişkinin işletmelerde uygulanmasını kolaylaştırdı. Bunun yanında, sosyal haklar alanında devletin boşalttığı alanı hızlı biçimde İslami dernek, vakıf ve hayırseverlik örgütleri doldurdu.
1980 sonrasında ve özellikle mütedeyyin kesime yakın duran Turgut Özal’ın
Başbakanlığı dönemindeki dışa açılma ve ihracat odaklı büyümenin en çok yaradığı
şirketler, bu kesime mensup şirketlerdi.
Özal hükümeti ve onun liberal açılımları, İslam’ın kamusal alanda varlığını hissettirmesi yönünde yeni imkânlar sundu… MÜSİAD’ın temelleri 1980 sonrasında söz konusu hükümetin
yarattığı ekonomik serpilme döneminde atıldı. Açık piyasaya adım atan bu topluluk üyelerinin
mesleki hayatlarında 1980’ler son derece önemli rol oynadı. Araştırmamız kapsamında görüştüğümüz 64 girişimci arasından 48’i, 1980 sonrasında kendi şirketini kurmuş ya da aile şirketini
devralmıştı; 1995 yılında MÜSİAD üyesi olan 1770 şirketin %75’i 1980 sonrasında kurulmuştu
(Yankaya, 2014: 75).

Yerli Kapitalizm, Akrabalık-Gelenek ve Gaziantep’te Suriyeliler | 143

Dolayısıyla ekonomik ve sosyal alandaki liberalleşmenin meyvelerini en çok mütedeyyin işadamları ve onların tepe örgütü olan MÜSİAD toplamıştır. Liberalleşmeyle
ortaya çıkan fırsatları değerlendirebilmelerinde bu kesime mensup girişimcilerin becerileri kadar, İslami kesimin modern refah devleti ve ekonomik devletçilikle aralarındaki tarihsel gerilimin de payı vardır. Çünkü modern sosyal devletin aile kurumu
ve geleneksel bağları zayıflatıp bireyleri bağımsızlaştırdığı düşüncesi günümüz mütedeyyin kesimin teolojik argümanlarından biridir. Dolayısıyla İslam, modern sosyal uygulamaların, hak sahibi vatandaş imgesinin altının oyulmasına ideolojik bir
meşruiyet zemini yaratmıştır. Bütün devlet kurumları özelleştirilirken toplumun
buna ciddi bir tepki göstermemesinin temel sebeplerinden biri, günümüz İslam yorumunun özelleştirme dâhil ekonomik ve sosyal liberalleşmeye sağladığı ideolojik
meşruiyettir. Zaten AK Parti iktidara geldiğinde yaptığı ilk işlerden biri, 2003’te çıkarılan 4857 sayılı İş Yasası olmuştur.
…4857 Sayılı İş Kanunu kamuoyunun ciddi bir itirazı olmaksızın kabul gördü. Bu düzenleme
şu andaki çalışma ilişkilerinin ve kültürel hegemonyanın salahiyetini sağlaması bakımından
fevkalade bir öneme sahiptir. Bu düzenleme ile Türkiye’de esnek istihdam yapısına yönelik
yapılanmalar olgunluğa erişmiş, sözleşmeli çalışma, taşeronluk, geçici iş ilişkileri, çağrı üzerine
çalışma gibi biçimler garanti altına alınmıştır… 4875 Sayılı İş Kanunu’nun görünmeyen yüzü
ise AKP Hükümeti’yle siyasal temsiline kavuşan neo-liberal İslamcı iktidar bloğunun kültürel
hegamonyasını pekiştirecek çalışma koşullarını onamış olmasıdır: İş hukukunun ‘sözleşmecilik’ esasına oturtulması yoluyla çalışma alanındaki birçok eşitsizlik devletin demokratik sorumluluk alanının dışına çıkarılmıştır (Durak, 2013: 72-3).

Devletin bu liberalleşme sürecinde boşalttığı sosyal alanı İslami vakıf ve dernekler
doldurdu.
Bu yardım mekanizması yalnızca vakıflar aracılığıyla işlemez. Bizzat devlete
bağlı kurumlar da dev bir sosyal yardım ağı oluşturmuşlardır. 2014 yılı itibariyle
devletin değişik kurumlarından yardım alanların sayısı, bir yıl içinde 13 milyon kişidir. Bu yardımların yıllık toplam tutarı yaklaşık olarak 20 milyar dolardır (2014 yılı
verileri).40
Günümüz Türkiye’sinde İslami sermaye ve onunla bağlantılı olan siyasal akım
Osmanlı modernleşmesinin başından beri uygulanan maddi alan-manevi alan ayrımını değişik biçimlerde yeniden üretmektedir. Bu akım, kültürel alanda oldukça
muhafazakâr olmasına rağmen ekonomik hayatta da bir o kadar liberal veya kapitalisttir. Protestanlığın çalışma kültürü, İslamileştirilerek sahiplenilmiştir:
İslami burjuvazinin ruhunda çalışmak başlı başına övgüye layık ve maddi karşılığı da olan bir
değerdir. Çalışmaya atfedilen değer çok boyutludur: Hem ekonomik hem toplumsal hem milli
hem de psikolojik ve manevi bir değer olarak görülür. Çalışmak öncelikle bir geçim kaynağı
yaratır. Yüksek kazanç, bir işin ‘iyi’ olarak değerlendirilmesindeki ilk kriterlerdendir. Şirket
sahipleri genellikle gelirleriyle rahat bir yaşam sürdürdüklerini söylerler. Buna rağmen çalışmaya atfettikleri önem ve değerin, parayı ve onun maddi getirilerini yüceltmek anlamına gelmediğini savunurlar. Zenginleşmeyi çalışarak para kazanmakla bir tutmayan bu işadamlarına
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göre çalışmadan para kazanmak da insan onurunu kırıcı bir durumdur. Yani azimle çalışmak
kazanılan parayı meşrulaştırır, ‘helal’ kılar (Yankaya, 2014: 185).

Ekonominin liberal kapitalizme entegrasyonunun toplumda yaratabileceği sarsıntıda denge işlevi gören İslami sivil toplum kuruluşları ve dini cemaatler aracılığıyla dengeleme amacı güdülür.
Ayrıca modern kapitalizmin dışladığı akrabalık ilişkileri geleneksel değerler, iş
piyasasında ve işçi-patron ilişkilerinde merkezi birleştirici kodlara dönüşür. Örneğin Orta Anadolu’daki bir sanayi kentindeki işçilerle yapılan görüşmelerde işçiler
patronlarını formel değil, informel sıfatlarla tanımlamaktadırlar. Bu konuda bazı işçiler patronlarından abi, bazıları da amca diye söz etmektedirler (Durak, 2013: 41-2;
50-2). Patron ile işçi arasında kişisel ilişkilerin iş yaşamında önemli olduğu bu örneklerden görülmektedir. İslamcı patronlar, modern iş yaşamının dışladığı bu tür
kişisel- yüz yüze ilişkileri, premodern aidiyet bağlarını canlı tutmak için özel çaba
sarf eder. Canlı tutulmaya çaba gösterilen bu aidiyet bağlarına örnek olarak hemşerilik, akrabalık, komşuluk, tanışıklık, arkadaşlık ya da dini cemaatler verilebilir (Durak, 2013: 75). Bu informel ilişki ağları hem patrona hem de işçiye avantajlar ve dezavantajlar üretmektedir. İşçi bu sayede daha kolay iş bulabiliyor ve işten atmak da
bu nedenle daha zor olabilmektedir.
İşletmecilerin birçoğunun ifadelerine bakılırsa tanıdıklarının çocukları ya da akrabalarına iş
sağlamanın ‘omuzlarında bir yük’ haline geldiği, çalışanların genellikle iş ilişkisi öncesinde
tanıdıkları insanlar olmasının esas nedeninin işçilerin bu referanslarla kendilerine gelmesidir.
Bu bakımdan kaba bir ampirizmle enformelliğin burada bizzat işçilerin yönelimleriyle oluştuğunu hatta iş yaşamında öncelikle işçilerin davranışlarının enformel ilişki ağlarını teşvik ettiğini iddia edebilmek dahi mümkündür (Durak, 2013: 74).

Ayrıca bu ilişkiler nedeniyle patronlar işçilerin gündelik sorunlarıyla, evlilikleriyle,
ev satın almak için kredi bulmalarıyla uğraşmak zorunda kalmaktadır (Durak, 2013:
79). Başka bir örnekte patron, ölen bir işçinin ailesine hayatları boyunca maaş bağlamıştır (Durak, 2013: 76). Enformel ilişkilerin işçiler kadar patronlar açısından da
avantajları vardır. Bu ilişkiler sayesinde patronlar ‘biz’ duygusunu yaratıp sınıf farklarını manipüle edebilmekte, fabrikayı işçiyle patronun bir arada olduğu bir gemiye
benzetebilmektedir. Durak’ın bir işçiyle görüşmesinde işçi, akrabalık ilişkilerinin
fabrika içindeki itaati sağlayan en önemli unsur olduğunu ifade eder (Durak, 2013:
58). Ayrıca bu sayede işçiler bariz bir şekilde sendika ve grev düşmanıdırlar. Görüşmelerin yapıldığı 2009 yılında etkisi tüm Türkiye’de hissedilen TEKEL Grevi’ne görüşmelere katılan işçilerin hemen hemen tamamı şiddetli bir tepki göstermişler,
greve katılan işçilerle sendikayı kınamışlardır (Durak, 2013: 90-5).
Geleneksel ve dini olanın bu şekilde araçsallaştırılması, evrensel bir kapitalist
gelişim fikri ve davranış kalıpları kümesinin olup olmadığını sorgulama fırsatı verir.
Nitekim burada söz konusu olan, rasyonellik gibi bazı evrensel davranış kalıplarının
yanında, sisteme yerel motiflerin de eklendiğidir. Aynı süreç, değişik biçimlerde
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Hindistan ve Çin’de de yaşanmıştır (Adaş, 2008: 169-170). Dolayısıyla, Türkiye’de
mütedeyyin sermayedarın gelişim süreci Çin’de Konfiçyüsçülük, Hindistan’da Hinduizm’in kapitalizme eklemlenmesi, İslam’ın da kapitalist sistemle uyumlu hale gelmesine benzerdir. Nasıl ki Avrupa ve Amerika’da Protestanlık, sermaye birikiminin
oluşumu açısından motive edici bir güç olmuşsa, mütedeyyinlerin şirketleşme sürecinde İslam’ın da aynı işlevi olmuştur. MÜSİAD üyesi mütedeyyin sermayedarlarla
yapılan görüşmelerde İslam’ın böylesi bir motivasyon aracı olduğu açıkça görülmektedir (Yankaya, 2014: 41-3;48). Ancak İslam ve geleneğin bu süreçte kapitalizm
bağlamında dönüştürülüp araçsallaştırıldıkları doğru olsa da gerçek bununla sınırlı
değildir. Aynı zamanda kapitalizmi kendilerine benzetip ona farklı bir yorum kattıkları görülmektedir. Bu yorum, çalışma hayatından patron-işçi ilişkilerine, fabrika
dışındaki hayata kadar her alanı içine almaktadır.

‘Başarılı Suriyeliler’ ve Akrabalık
Yapılan görüşmeler akrabalık odaklı olarak ayrıntılı incelendiğinde, bir iki istisna dışında, Gaziantep’teki Suriyelilerin başarılarında akrabalık ilişkilerinin oldukça önemli yeri vardır.
Akrabalık ve geleneksel ilişkileri devreye sokma durumunun oldukça sınırlı
olduğu bazı istisnalar vardır. Bu istisnaların sanat alanında olanlarında bireysel yetenek, kolektif bir emek organizasyonuna ihtiyaç duymama gibi etmenlerin rol oynadığı söylenebilir. Ayrıca bu alanda bireysel olarak yaratıcı, ama ilişki anlamında
asosyal bir insan tipolojisine gösterilen müsamaha da, insanları sosyal olarak organize etme mecburiyetinin olduğu diğer alanlara nazaran akrabalığın etkisini minimuma indiriyor olabilir. Nitekim görüşmecilerden anlaşıldığı kadarıyla başarı eğer
bir sosyal organizasyon ya da kolektif emek gerektiriyorsa girişimcinin ilk başvurduğu insan kaynağı akrabaları olmaktadır. Ondan sonra şehir hemşerileri ve ondan
sonra ortak kimlik olan ‘Suriyelilere’ başvurulmaktadır.
Sanat ile ilgili örneklere gelince; fotoğrafçı olan G1,
“Öncelikle hiç kimsem yok ne akrabam ve de arkadaşlarım beni ilk çıktığında bir çokşehirde
yaşadım Antakya’da Kilis’te İstanbul’da ve Gaziantep’te benim için iş kurabilmek için iyi fırsatlar olabileceğini düşünüyordum ikinci olarak ta havası durumu Halep’e çok benziyordu ve
ben de en fazla bu şehirde olmam gerektiğini düşündüm. Ticari iş olanakları olarak da çok
fırsat vardı burada Gaziantep’te... (akraba) Hayır yok. Sadece Kilis’te çok uzaktan akrabalarımız var. En sonda bu akrabalar yüzünden mi bu buraya taşınır mı soracaksınız hayır tam tersi
benim taşınma sebebim yaşama geçimim olarak çok iyiydi ve iş fırsatları iyidir,”

demektedir.
“Önceden vardı, ben kestim bağlantılarımı. Çünkü ben tek başıma çalışmayı seviyorum. Bunu
övünmek gibi düşünmeyin. Çünkü bana bir şeyin zorla yaptırılmasını sevmiyorum. Ve sanat
dediğiniz özgün olan bir şeydir. Ve bizim yaptığımız her şey sadece özgürlük içindi. Ben mülteci olduktan sonra yedi yıl annemi, babamı ve kardeşlerimi görmedikten sonra ve aynı zamanda bundan ötürü ben gelip bazı kişilerle, çalışıp müziki şeyleri siyasi kanala süren
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kişiliklerle çalışmayı ve onlara itaat etmeyi istemiyorum. Sanat özgür yaratıldı, özgür kalacak
ve sanat sanat içindir. Ben bunu bir hak olarak görüyorum. Sanatımı siyasetten ve her şeyden
uzak olarak kullanmayı istiyorum. İş teklifi aldığımda amacına göre işi tercih edebiliyorum.”
(G31, sanatçı)

Akrabalık ilişkilerinin baskın olduğu görüşme dökümlerine gelince; tüccar
olan G6 ailesi içinde Gaziantep’e son gelendir ve geldiğinde ailesinin hazırlamış olduğu sosyal- ekonomik zemini kendine temel alır. Şöyle cevap verir:
“Gaziantep’e gelirken 2013 yılında geldim. Zaten biliyorsunuz Suriye de bir büyük savaş çıktı.
Savaştan sonra herkes şehirleri, ilçeleri terk etmeye başladı. Bizde akraba olarak en son biz
geldik aile olarak 2013’te…Şimdi bir kardeşim vardı 5 yıl Nevşehir’de kaldı, birde annem de
var Kilis’e birde kız kardeşim var o da Kilis’te. Başka akrabalar ve aileler var, hepsi Gaziantep’te. Uzak akraba dersen yani amcamın kızı İstanbul’da. Bunun dışında, İzmir’de olan da
var, İskenderun’da olan var. Ama aile olarak bizim ailemiz yani annem iki tane kız kardeşim
Kilis’teler. Bir de kardeşim var Nevşehir’de 5 yıl kaldı, ondan sonrada tekrar Gaziantep’e geldi.
Şimdi söylemiştim önce bir kardeşim vardı Gaziantep’te, ondan sonra amcamın uşağı buradalardı, yani gelirken biraz yardımcı oldular.”

Dolayısıyla şehirdeki ekonomik ve sosyal etkinliği, ilk olarak akraba çeperinde
başlamıştır.
“Yaklaşık ben ilk ulaşan kişilerden biriyim Gaziantep’e aile fertlerinden sonra iki kardeşim
geldi daha sonra kız kardeşim annem. (akrabalar) Tabi ki var. Suriyeliler zor duruma düştükten sonra birazda dağılmamıza sebep oldu Suriye’de kardeşlerim var köylerde Rakka’da ve
1.’den 2.’den akrabalarım var Avrupa’da her yerde var yaklaşık dağıldılar.” (G18, sanatçı)

Konu ile ilgili, en ilgi çekici görüşmelerden biri hem bir mühendis hem de bir
iş adamı olan söyledikleridir. Plastik kilim üreten bir fabrikanın sahibi olan G8, akrabalık ilişkileriyle iş ilişkilerinin iç içe geçişine örnektir.
“Bizim fabrikada plastik üretim vardı ve Türkiye’de ihracat yapıyorduk Bursa Gaziantep müşterilerimiz vardı Suudi Arabistan’ı ve dünyanın her yerine başka yerlerine ihracat yapıyorduk.
Bir tane erkek kardeşim var elektrik mühendisliği okudu bitirdi mezun oldu. Od a benimle
beraber çalışıyor erkek kardeşim elektrikten sorumlu ben de makinelerden sorumluyum teknik alanlarda. Benim iki bölüm vardı biri ticari biri de üretim. Ticaret bölümünde vekâleti aldım yani Türkiye’den malları satın alıyordum ve Suriyelilere bu malları dağıtıyordum. Üretim
bölümünde ise kendi üretimimi yapıyorum. Suriye’de yaptığım üretimlerin Türkiye ve başka
ülkelere ihracatını yapıyorduk… Aile bireylerinin hepsi de aynı alanda çalışıyor. Babamla sanayide beraberiz, amcam Suudi Arabistan’da yine aynı sektörde çalışıyor. 2013’te Suriye’den
çıkmaya karar verdiğimizde Gaziantep bizim için en doğru seçim olmuştu… Ailemden biraz
bahsetmek istiyorum, her biri bir yerde, ilk önce bunu belirtmek istiyorum. Bir erkek kardeşim
Dubai’de, kız kardeşim Almanya’da, diğeri Almanya’nın bir ucunda, bazıları Suriye’de. Ben
babam annem Türkiye’ye geldik babam benimle beraber yaşıyor, beraber çalışıyor. Suriye’de
yine beraberdik ve yine aynı yerde oturuyorduk. Babam müstakil evi vardı, müstakil evde hepimiz beraber yaşıyorduk. Buraya da geldik ki ailede babam benle beraber kalıyor. Aynı şekilde Suriye’de nasılsak burada öyle devam ediyoruz.”

Şirket Suriye’deyken de, Gaziantep’teyken de bir aile şirketi olarak işlev görmektedir. Söz konusu işletme, alanda dünyanın en büyük aktörü olan Tayvanlı bir firmanın Ortadoğu ayağını oluşturmuşsa da aile işletmesi özelliğini kaybetmemiştir.
G8 çocuklarını da aynı sektörde çalışacak şekilde yönlendirmektedir:
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“Şimdi benim iki çocuğum var, Türk okullarında okuyorlar. İki tane çocuğum da üniversiteye
gidiyor ve İstanbul’da endüstri mühendisliği okuyor. Diğer oğlum da üniversiteye gidiyor bir
kızım da mimarlık okuyor. Endüstri mühendisliği okuyan oğlum da inşallah benim işimin devamını getirecek, o yüzden bu bölümü seçmesini istedim. […] Şimdi açıkçası oğlumu işlerin
başına hazırladım. Size demiştim dört tane çocuğum var diye, oğlum bana yardımcı olacak,
üniversitesini bitirip gelip bu işlerin başına geçecek. Yani benim gibi ben nasıl babamın işlerinin başına geçtiysem benim kurduğum işleri o yürütmeli. Burada yardımcı olsun bu işleri daha
fazla geliştirsin. Düşüncem onun ticari işleri Türkiye açısından geliştirmesidir.”

Bir lokum işletmesinin sahibi olan G13 hem Gaziantep’te yerleşiminde hem de
çalışma hayatında akrabalık ilişkilerini kullanmış.
“İlk geldiğimde ailem buradaydı. Akrabalarım. İlk sıralar çok zordu, gurbet çok zordur, bilirsiniz. Örf adetler, dil, bunlar zor konularla karşılaştığım. Daha sonra yavaş yavaş adapte oldum. Dayımgil, ailem… Çok kişi var. Akrabalar var diye direkt buraya geldim zaten. Dediğim
gibi akrabalarım var burada, ilk çıktığımda buraya geldim. Başka şehre çıkmayı düşünmüyorum, çok alıştım buraya. Bir de buranın kültürü oranın kültürüne çok yakın Halep’in kültürüne. Gaziantep’i çok sevdim, çok Suriyeli var. Başka yerlerde yapamam diye düşünüyorum.
Burada daha çok güven ve istikrar var ama bana fırsat verilirse neden hayır diyeyim. Ama ilk
çıktığımdan beri buradayım, buraya alıştım.”

Bir STÖ’nün sorumlusu olan G16’nın hem iş hayatı hem de sivil toplum deneyiminde ailesinin temel rolü var.
“4 kardeşiz 4’ü de imalatta. Türkiye’ye gelip ziyaret ettikten sonra Türkiye’de kalma kararı
aldılar. Burada bir şirket kurmayı düşündüler, ticaret şirketi. Mersin’de bir ticaret şirketlerini
kurdular, ben de o kuruculardan biriydim. Ve insani yönden olan işlerimin üzerine ilaveten de
kendime ticari bir iş kurdum Mersin’de kardeşlerimden biri Türk vatandaşlığını aldı, burada
çok büyük yatırımları var. Diğerleri yine ticari iş kurma peşindeler ve yine vatandaşlık alma
gayesindeler.” “Bizim annemiz bizi böyle büyüttü, 7 yetim bizi böyle büyüttü. 30 yıl önce göç
eden bu 7 yetime hep üretken bir aile oluşumunu öğretmeye çalıştı annem. Ve yetimlik nedeniyle çok zayıftık ve çok şükür ki yetimlikten şirketler sahibi üretken bir aile olduk 4 kardeş ve
4 şirket. Ben de çok büyük bir dernekten ve çok büyük bir işten sorumluyum. Bence de annem
artık bizimle gurur duyuyor, onun küçük çocukları şimdi üretken bir genç haline geldiler.”

Dünya mutfaklarından deneysel yemekler ve tatlıların hazırlandığı bir lokantanın sahibi olan G17 lokantasını bir aile işletmesi olarak kurmuş.
“Daha sonra da çikolata işleriyle beraber bu işlerin daha fazla büyümesi gerektiğini düşünüyordum ve çok şükür gerçekten de büyümeye başladı. Biz 3 ortaktık: ben, kız kardeşim ve
annem. Biz de dedik ki öğle yemekleri, sabah kahvaltıları, akşam yemekleri çıkartacak bir lokantamız olsun ve çok şükür bu lokantamızı açtık.”

Çikolata üzerine uzmanlaşmak isteyen G17 değişik ülkelerden aşçılar getirtip o ülkenin yemeklerini menüsüne katmıştır.
Akademisyen G19 Gaziantep’e gelip yerleşirken ve iş bulurken akrabalık bağlarından yararlanmış. “İlk olarak akrabaların yanında kaldık burada bizim akrabalar
var ondan sonra dediler yedi tepede bir daire bulduk.”
Plastik sektöründeki bir fabrikanın sahibi olan G20, aile—akrabalık ve işin iç
içe geçtiği bir yapı oluşturmuş.
“Ailem şimdi biz 4 erkek kardeş 3 kız kardeşiz toplam 7 kardeşiz 1 erkek kardeşim Türkiye’de
aileleriyle beraber geldiler çocukların hepsi burada Türk okullarına devam ediyorlar Türk üniversitelerine gidiyorlar bazıları çalışıyor bir erkek kardeşim sandalye fabrikası var orada
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çalışıyor bir erkek kardeşim benimle hasır fabrikasında çalışıyor ortağım bir erkek kardeşim
ve bir kız kardeşim Suriye’de kaldılar. Ancak diğer kız kardeşlerim birisi İstanbul’da eşiyle
çocuklarıyla yaşıyor. Benim çocuklarımın hepsi benimle beraber.”

G20’nin çocukları için gelecek projeksiyonu da kendi işletmesi bağlamındadır.
“Amacım sanayi olarak gelişmek ve çalışmak. Elbette çocuklarımız okullarını tamamladıktan
sonra yanımızda çalışmalarını istiyorum. Yani aynı benim gibi ben üniversitede okudum ve
mezun oldum. Öğretmenliği değil de babama yardımcı olmayı seçtim. Çocuklarımın da öyle
olmalarını istiyorum. Fabrikada çalışsınlar, ticareti öğrensinler, işleri ilerletebilsinler. Yani okudukları bölümden mezun olup bizim işimize katkıda bulunsunlar istiyorum. Makine mühendisliği, elektrik mühendisliğini okumalarını ve bu alanda kendilerini geliştirip fabrikaya katkıları olsun istiyorum”.

Bir Grafiker olan G37 kendisinden önce gelen akraba ve arkadaşları nedeniyle
Gaziantep’te yerleşim ve iş sahibi olmak için oldukça uygun bir zemine sahip olmuştur.
“Gaziantep’e geldiğim zaman, şok oldum, o kadar çok arkadaş, akraba ve tanıdığımızın burada olduğunu öğrenmek beni şaşırttı. Yanı herkesi çevremde gördüm. Bana yardım etmek
için. Ondan dolayı Gaziantep’te iş aramaya karar verdim. Suriye’de işim zaten grafik designer
profesyonel olarak grafik designer işi yapıyorum. Yaklaşık 25 seneden beri. Ondan dolayı
CV’mi birkaç organizasyona, Suriyelilere yardım etme organizasyonlarına verdim.. CV’mi verdikten 6 ay sonra bir organizasyonda işe başladım.”

Sonuç:
Avrupa’daki oryantalist yazının da etkisiyle Müslümanların kapitalizm çağında kapitalist şirketleşmeye ayak uyduramamalarının sebebi çoğunlukla ekonomik etkinlik, üretim ve ticaretin Müslümanlıkla uyuşmadığı tezinden beslenir. Oysa
hem Müslüman toplulukların tarihine hem İslam’ın kurucu metinlerine hem de Osmanlı’ya baktığımızda Müslümanlık, üretim ve ticaret arasında kategorik bir zıtlığın
olmadığı görülür. Tarihsel süreçle ilgili hâkim olan yazına karşıt şekilde Müslümanlığın kapitalizmin ihtiyaç duyduğu sermaye birikimini önlemeye yönelik bir din olduğu iddiasını sorgulamak gerekir. Nitekim Müslümanlığın baskın olduğu devlet
ve şehirlerde Müslüman kesimin ticaret gibi etkinliklere mesafeli durmadığı bir hakikattir.
Osmanlı’nın kapitalizmle etkileşime girdiği 19. yüzyılın başında, Osmanlı coğrafyasının genelinde gayrimüslimlerle beraber Müslümanların da değişik ekonomik
aktivitelere katıldığı söylenebilir. Osmanlı özelinde düşünüldüğünde, Ahilik Teşkilatı, Müslümanlar arasındaki bu girişimciliğin bir göstergesidir. Ancak kapitalizme
entegrasyon, yerel üretim ağlarını tasfiye ederken bu tasfiye daha çok Müslüman
kesimi etkiledi. Gayrimüslimlerin kültürel ve dini kodlarının Avrupa’ya benzemesi,
bu kesimin yeni sürece entegrasyonunu kolaylaştırmıştır.
Osmanlı kapitalistleşmesinin başlangıcından günümüze kadar Türkiye’nin birçok şehrinde, yerel düzeyde iş yapan bir Müslüman esnaf-tüccar kitlesi var
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olagelmiştir. Osmanlı modernleşmesinin başlangıcından itibaren modernlikle
uyumlu bir İslam yaratma düşüncesi devletin resmi politikası olmuştur.
Son 30 yıldır Türkiye’nin siyasi ve ekonomik gündemini belirleyebilecek bir
güce sahip olan mütedeyyin sermayedarlar, klasik kapitalistleşme kuramlarının dışladığı akrabalık, gelenek, patrimonyal ilişki, kişisellik ve hemşerilik gibi aidiyetleri
işletme anlayışının merkezine oturtur. Dolayısıyla patron ve işçiler, işçiler ve işçiler
ve patronlarla patronlar arasındaki ilişkilerde kişiselliği dışlayan klasik kapitalist
anlayışın yerini ‘tamamen kişisel’ ilişkiler alır.
Suriye’de başlayan çatışmalardan kaçan Suriyelilerin Gaziantep’te yaptıkları
farklı alanlardaki girişimlerde ilk olarak geleneksel ilişki ve davranışlara yaslandıkları; girişimlerinin insan ve maddi kaynaklarını akrabalarından oluşturdukları görülmektedir. Gaziantep’e gelen Suriyeliler, hem şehirde tutunma hem de değişik
alanlarda rekabet güçlerini artırmak için ilk olarak akrabalarına yaslanmışlardır.
Türkiye’nin yerli sermayedarı ve değişik alanlardaki girişimcilerin akrabalık- geleneksel ilişkileri kullanış biçimi ile Gaziantep’e göç etmiş olan Suriyelilerin kullanış
biçimi arasındaki benzerlik, iki toplumun arka plan kodlarındaki benzerliğe, ortak
tarihsel geçmişe dayandığına bir işarettir. Günümüz medya organlarında sık sık
vurgulanan Suriyeliler ve Türkiyeliler arasında derin farklar olduğu önermesi, bir
bakıma projemizin verileri tarafından geçersizleştirilmektedir. Nitekim hem Türkler
hem de Suriyeliler, ‘başarılı olurken’ benzer tutumlar içinde olmaktadır. Zaten Gaziantep’teki Suriyeli başarılı girişimcilerin şehir ahalisinin diğer kesimleriyle entegrasyon konusunda bir sorun yaşamadığı ve bu konuda oldukça istekli oldukları
proje verilerinden anlaşılmaktadır. Hem bu istekleri, hem de Türkiye’deki toplumla
davranışları yönlendiren arka plan bağlamındaki benzerlik; ayrıca ortak tarihi geçmiş, Suriyelilerin bir patolojik unsur olarak değil, toplumun geniş kesimine ‘farklılığıyla’ entegre olan bir kesim olacağına işaret etmektedir. Suriyelilerin başarı
hikâyelerini görmek, aynı zamanda bu kesimin bazı yöresel farklılıklarını koruyarak
Türk toplumuna kolay entegrasyonunun yollarını görmenin de hikâyesidir.
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Bir Yaşam Stratejisi olarak Benzerlik Tahayyülü:
Suriyeli Göçmenlerin Gaziantep-Halep Karşılaştırması Üzerine
Muhsin Soyudoğan

İlkbahar oldu mu Antebe Suriyeli halipciler41 gelirlerdi. Halipçi keçileri, uzun kulaklı, bol süt
veren bir cins keçilerdi.42 Bunlar sabah erken sürülerini Antebin muhtelif caddelerine getirirler,
çatı denen büyük tahta küleklere sağarlar, hem sağdıkları yerde satarlar, hem de baklavacılara,
perakende süt satıcılarına satarlardı. Bu sürüler iki saat içinde sağılır biter, sonra yaylım yerine
götürülürdü. Caddede bıraktıkları kihlar külhancılar tarafından süpürülür, ağzı kasnaklı kıl
hararlara doldurulur, götürülür, hamam damlarına serilir, kurutulur, tezek gibi külhanlarda
yakılır, hamam suyu ısıtılırdı. Ne Antepte, ne Halepte otlak olmadığı için halipçi sürüleri kışın
çöle götürülür orada otlatılırdı. Yazın da çeşitli şehir otlaklarında otlatılırdı. Halipçiler bahar
müjdecisi idiler. Onlar gelince ağaran çoğalır, memleket sevince kavuşurdu. Hem bahar, hem
süt, yoğurt, peynir bolluğu bereket saçardı.
Halipçiler Arap oldukları için südü: -Halooop ya halip! deye satarlardı. Onlara bakarak bizim
seyyar süt satıcı Türkler de böyle satarlardı. Sonra Gaziantepli genç Türklerin43 etkisi üzerine
hükümet bu arapça satışı yasakladı (Çiftçi & Yener, 1971, s. 61).

Bugün, Suriye’de yaşanan iç savaşla birlikte yerini yurdunu terk edip Gaziantep’e sığınan ve karşımıza “soğuk birer yabancı olarak” çıkan Suriyelilerin, bir zamanlar bu şehirde baharın müjdecisi olarak görüldüklerini duymak muhtemelen
birçokları için şaşırtıcı gelmiştir. Hakeza Gaziantep’in 20. yüzyılın başlarındaki durumuna ilişkin ilk elden derli toplu bir bilgi arayan meraklı bir kişinin bakacağı en
önemli kaynağın belki de Halep Vilayeti salnameleri44 olduğunu duymak da öyle.
Bu yıllıklar, yeni neslin çoktan unuttuğu, ulus devlet inşasıyla birbirine yabancılaşan
iki kentin, iki toplumun tarihi birlikteliğinin son vesikalarıdır adeta.
Antik çağlarda kurulmuş olan Halep (Marcus, 2013, s. 35), Antep’i de içine
alan bölgenin doğal başkenti konumunda olmuştur hep. Antep (Ayntab) ise, 5. yüzyılda Dülük’ün harap olmasıyla Bizanslılar tarafından Müslüman Arap saldırıları
karşısında bir sınır kalesi olarak inşa edilmişti (Özdeğer, 1988, s. 3). Abbâsîlerin 7.
yüzyılda Bizans topraklarına doğru genişlemesiyle Müslümanların eline geçen

Arapça’da süt anlamına gelen “halib” kelimesine Türkçe yapım ekinin getirilmesiyle oluşturulan “halipci”, sütçü anlamında kullanılmıştır.
41

42

Süt verimliliği için yakın bir zamanda yetiştiricilerin tekrar keşfettiği meşhur Halep keçisi.

43

Jön Türkler.

44

Bu kaynak için bkz. (Eroğlu, Babuçoğlu, & Köçer, 2017).
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Antep, Kuzey Suriye’deki ordugâha bağlı olarak örgütlenip gelişti (Yıldız, 1991;
Tansü & Özgür, 2018, s. 14-17).
Jeopolitik konumları, uzun bir tarihi süreç boyunca Antep ve Halep’i adeta birbirinin tamamlayıcısı olan iki kent haline getirmişti. Abbâsîlerin düşüşü ve akabinde
Selçukluların yükselişiyle bölge 12. yüzyılda Zengilerin Halep atabeyliğinin yönetimine geçti. Bu dönemde Halep’i almaya çalışan Mısır sultanı Selahaddin Eyyubi,
kenti birkaç kez kuşatmaya alsa da şehri düşürmeyi başaramadı. Ne zaman ki 1183
yılında Antep’i ele geçirdi, o zaman Halep’i almaya muvaffak oldu (Çekiç, 2020, s.
130). Selahaddin’in oğlu, babasının ardından Halep’in yöneticisi olurken, torunu da
Antep’te giriştiği imar faaliyetleriyle 13. yüzyılda bu kentin gerçek kurucusu oldu
(Tansü & Özgür, 2018, s. 18). Eyyubi hanedanının zayıflamasıyla 14. yüzyıl ortalarında Memluklerce kontrol edilen bölge, 16. yüzyılın başlarında Osmanlı’nın eline
geçecekti. Selahaddin’in Halep’i almasından tam 333 yıl sonra, 1516’da, Osmanlı sultanı Selim I de benzer bir taktikle önce Antep’i teslim olmaya ikna etti, oradan hareketle de Halep’i ele geçirdi (Solak-zâde, 1989, s. 56; Hoca Saadettin Efendi, 1992, s.
292). Böylece yaklaşık 400 yıl boyunca neredeyse kesintisiz bir şekilde sürecek iki
kentin sosyo-kültürel ve politik beraberliği başlamış oldu. Halep, Osmanlıların bu
bölgedeki eyaletinin başkenti olurken; Antep ona bağlı bir sancak olarak teşkilatlandırıldı.45
Birinci Dünya Savaşı’nın ardından yaşanan gelişmeler, bu idari yapıyı bölmek
suretiyle iki kenti birbirinden kopardı. Savaşta Osmanlılar yenilgiye uğrayınca, Halep Eyaleti tümden Fransızlara bırakıldı. Ancak Ankara’da yeni kurulan hükumetin
Adıyaman, Maraş, Urfa ve Antep’te örgütlediği, başta aşiretler olmak üzere yerel
milisler, bu bölgelerdeki Fransız birliklerini püskürtürken, daha güneydeki bölgeler
bir daha denetim altına alınamadı. Bu minval üzere çizilen ulus devlet sınırları, kimi
yerleşimleri ikiye ayıracak şekilde insanları birbirinden kopardı. Yine de ister kaçakçılık, isterse de bayramlarda açılan sınır kapıları üzerinden olsun, özellikle sınıra
yakın bölgelerin irtibatı hiçbir zaman kesilmedi. Hatta 2011’de patlak veren iç savaş
arifesinde Türkiye-Suriye arasındaki sınır nerdeyse belirsiz olacak şekilde toplumsal
ilişikler yeniden geliştirilmişti. Antepliler sabah erkenden Halep’e; Halepliler de Gaziantep’e geçip ihtiyaçlarını görüp akşam evlerine dönebiliyorlardı.
Bugün, savaştan kaçıp Suriye-Türkiye sınırını aşan, çoğu Halep bölgesinden
binlerce insanın sığındığı yer, yine Halep’in kadim arka bahçesi oldu. İki toplumun
birbirinden kopmasından yaklaşık yüz yıl sonraki bu kitlesel karşılaşma, başta anlatılan hikâyeden geriye neler kaldığına, insanların ne derece birbirlerine yabancılaştığına, bu tarihsel bağların göçmenlerin yeniden yaşama tutunmasında ne gibi
roller oynadığına ayna tutmaktadır. Bu yazı, söz konusu soruları Gaziantep’te
Önceleri Arab/Şam Eyaleti şeklinde tertip olunan bölgenin idari yapısı 1550’lere doğru Haleb’in başkent (eyalet merkezi) olduğu geleneksel şekline tekrar döndü. Bkz. (Çakar, 2003)
45
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hayatını yeniden kurabilmiş, proje kapsamında görüşülen, Suriyeli göçmenlerin
kendi memleketleriyle yerleştikleri yer arasında kurdukları benzerlikler üzerinden
ele almaya çalışacaktır. Böylece geçmişin, kolektif algıyı nasıl etkilediği ya da değişen ihtiyaçlar karşısında bu kolektif algının nasıl bir işlev gördüğü ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Evliya Çelebi’nin Antep-Halep Karşılaştırması
1670’lerin başında Antep’e uğrayan Evliya Çelebi,46 şehri tanıtırken sık sık Halep’i referans olarak kullanır. Bu tür bir karşılaştırmaya ilkin, Antep Mevlevihane’sinin düzenlediği ayinleri anlatırken başvurur. Ayinler sırasında neyzenlerin nevâ-yı
uşşâk makamındaki ritimlerine dışardaki gül ve kuş bahçelerinin bülbüllerinin de
kûçek makamındaki nağmelerle eşlik ettiğini ifade eden Çelebi, böyle bir manzaranın
ancak Halep’te görülebileceğini söyler (Çelebi, 2005, s. 167). Evliya Çelebi’nin, bu
betimlemeyi, verirken bir kelime oyunu yaptığı açıktır. Çünkü bülbül yerine kullandığı hezar kelimesi aynı zamanda Farsçada “bin” anlamına da gelmektedir. Buradan
hareketle, halkın Antep ve Halep’teki Mevlevi törenlerine yoğun bir ilgi duyduğunu
çıkarsayabiliriz. Demek ki yazarımız, dini bir ritüel üzerinden Antep kültürünün
Halep’inkine benzediğini ima etmektedir.
İkinci bir karşılaştırma noktası ise şehrin taş yapılarıdır. Evliya Çelebi, sokaklarının temiz, süslü ve pazarı oluşturan çarşı binalarının Halep tarzı taş yapılar olduğunu, bir tepeliğin üzerine kurulu Antep kalesinin ise “Halep kalesinin oğlu” şeklinde adlandırıldığını söyler (Çelebi, 2005, s. 168). Buradan, Antep kalesinin etrafını
kuşatan binaların mimarisinin temelde Halep tarzı olarak bilinen mimariyle aynı olduğunu; Antep kalesinin de Halep kalesine benzediğini ve ondan daha küçük olduğunu anlayabiliyoruz. Öte yandan, kaleler arasındaki benzerliğin baba-oğul ilişkisi
şeklinde verilmesinin alelade bir yakıştırmanın ötesinde, tarihsel olarak iki kentin
yönetsel ilişkilerinin sembolik bir ifadesi olduğunu telakki edebiliriz.
Son olarak, Antep için “Arabistan’ın Gelinciği” benzetmesinin kullanıldığını,
Arabistan’la da Halep bölgesinin kastedildiğini belirten Evliya Çelebi; bu benzetmenin nedeninin Antep’in Halep’le birlikte dördüncü iklimde (iklîm-i râbi’) yer alması
olduğunu söyler (Çelebi, 2005, s. 168). İklimin bu şekilde numaralandırılması Müslüman coğrafyacıların kabul ettiği Batlamyusçu kozmolojik iklim anlayışına dayanan yedi iklim teorisinden ileri gelmektedir. İbn Rüsteh’in daha detaylı yorumuna
göre, dünya yedi iklim bölgesinden meydana gelmekte olup, sözü edilen dördüncü
iklim kuşağı şu şekildedir:
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Doğu’dan başlar. Önce Tibet beldelerine, daha sonra da Horasan’a uğrar. İklim’in bu bölgesinde Fergana, Hucende, Usrûşene, Semerkand, Buhara, Belh, Merv, Rûz, Serahs, Tûs, Nişabur,
Cürcan, Kûmıs, Taberistan, Dünbâvend, Kazvin, Deylem, Rey, Isfahan, Kum, Hemedân, Nihâvend, Dinever, Hulvan, Şehrazûr, Samarra, Musul, Beled, Nasîbîn (Nusaybin), Amid (Diyarbakır), Ra’sü’l-Ayn, Kâlikalâ, Şimşât, Harran (Urfa), Rakka, Karkîsiya şehirleri bulunur.
Daha sonra Şam’ın kuzey taraflarından geçer. İklimin bu bölgesinde Bâlis, Menbic, Sumeysat,
Malatıyye (Malatya), Zibetra, Haleb, Kınnesrîn, Antâkiyye, Tarabulus, Massîsa, Kinîsetü’sSevdâ, Ezene, Tarsus, Amûriyye, Lazkiye şehirleri mevcuttur. Bu noktadan itibaren Şam Denizi (Akdeniz)’nden geçerek Kıbrıs ve Rodos adalarına doğru ilerler. Daha sonar Magrib topraklarına ulaşır ve Tanca beldelerine kadar varır. Bu iklim Magrib Denizi (Atlas Okyanusu)’nde sona erer (Ağarı, 2006, s. 202).

Evliya Çelebi Antep’in neden “gelincik” olarak adlandırıldığını da açıklar: O
dönemde Antep’in yazı sıcak, kışı soğuk ve bol kar yağışlıdır. Bol yağışın getirdiği
su basmalarına karşı bir tedbir olarak çarşının sokakları kaldırım taşlarıyla döşenmiştir. Havası ve suyunun kalitesinden dolayı insanların teni sağlıklı olmanın bir
göstergesi sayılan gelincik kırmızısına çalar. Burada karşılaştırma, sadece iklimsel
bir benzerlikle sınırlı olmayıp, aynı zamanda o iklimin etkilediği kültürel ve insan
karakteristiğini de kapsar. Bu yaklaşım, Aristoteles’ten Montesquieu’ye kadar birçok düşünürün benimsediği iklimin birey, toplumsal yapı ve kurumlar üzerinde etkili olduğu tezini (Karnıbüyük, 2018) hatırlatır. Ancak şunu da not etmekte fayda
var: Gelincik yakıştırması, aslında belli bir benzerlik içindeki farklılığa vurgudur.
Buna göre, Halep bölgesiyle benzer iklimsel özellikler göstermesine rağmen Antep’in kendine has bir mikro iklimi vardır. Bu yüzden de Antepliler fizyolojik olarak
daha farklı görünmektedirler.
Sonuç olarak, Evliya Çelebi iki kentin benzerliğini vurgulamak için dini kültür,
mekân ve iklimi referans olarak kullanır. Antep’e bir yabancı olarak gelen Evliya
Çelebi’nin bu karşılaştırmaları salt kendi gözlemlerine dayanarak oluşturmadığı
açıktır. Diğer bir ifadeyle, onun görüşleri aslında o dönemin zihin dünyasını yansıtmaktadır. Anteplilerin kendi kentlerini, kültürlerini hatta varlıklarını Halep üzerinden nasıl kurguladıklarına ya da Haleplilerin Antep’i nasıl algıladığına dair ipuçları
sunmaktadır. Bizim için asıl ilginç olan ise, yüzyıllar sonra Suriyelilerin şaşırtıcı bir
şekilde benzer noktalara temas etmeleridir.

Kültürel Benzerlik
Suriyeli göçmenlerin en çok dillendirdikleri benzerlik noktası kültüre dairdir.
Kimi zaman kültür, kimi zaman da örfler, gelenekler ve adetler şeklinde ifade edilen
benzerlik noktası neredeyse bütün katılımcılarn üzerinde fikir birliği ettiği bir mevzudur.
“… Gaziantep kültürü ile Suriye’nin kültürü çok yakın ve çok benzer” (G-1, Erkek). “İlk yıllarda evet, aynı kültür ama sonrası değiştirmeye başladı, diğer şehirlerden gelenler oldu” (G10, Erkek). “Kültürün çeşitliği ve kültürün bize yakın olması [nedeniyle Gaziantep’e geldim]
[…] Kültürün yakın olması burada kalmak için iyi bir neden başka devletler gibi değil” (G-17,
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Erkek). “… Bizim gelenek ve göreneklerimiz aynı” (G-18). “Millet kültürü olarak birbirine yakın, yüzde 80 yakın” (G-21, Erkek). “Gaziantep’i daha çok sevdim, Halep'e çok benziyor adet
ve gelenekler bakımından hiç fark yok, o yüzden sevdim” (G-30, Erkek). “[Adet, kültürler]
aynısı fark olmadı” (G-38, Kadın). “Halep'e benzediği için seçtik, kültür ve gelenek yakın olduğu için” (G-42, Erkek). “Buranın gelenekleri bizim geleneklerimize benziyor. Özellikle Gaziantep. Ben Gaziantep dışına çıkmadım. Gaziantep Halep’e çok benziyor, sanki hâlâ Halep’te
oturuyoruz. Bizim için hiçbir şey değişmedi sadece biz orada yetiştik, Suriye’de büyüdük…
Çok şükür burada komşularımız çok iyiler bize saygı gösteriyorlar” (G-58, Erkek). “… Antep
ve Halep halkının arasındaki benzeşme çok büyük. Gelenekler görenekler aynı, onlarda ayıp
diye bir şey var tıpkı bizim gibi” (G-94, Erkek). “Gaziantep Halep’e kültür konusunda benzerlik taşıyor” (G-122, Erkek). “İlk başta güven bulunması ve avantaj olarak Suriye’ye benzemesi
gelenek görenek çok benziyor…” (G-136, Erkek). “Gaziantep’i ben bizim Halep gibi gördüm.
Oturduğum mahallede sıkıntı çekmiyorum aynı bizim adetler gibi. Allah razı olsun herkeste
seviyor bizi. 6-7 sene oldu bir aile gibi olduk” (G-160, Erkek). “… Gaziantep’te hiç kendini
yabancı hissetmiyorsun, görmüyorsun. Kültürler baya benziyor. Yani Halep’e çok benziyor,
kendimi aynı ülkemde gibi hissediyorum. Halep’ten hiç çıkmamışım gibi. Yani Türkiye’nin,
Gaziantep’in, Halep’in örf adetleri baya benziyor” (G-168, Erkek).

Örneklerini daha da çoğaltabileceğimiz bunun gibi beyanlardan hareketle, Suriyeli göçmenlerin Gaziantep’te Suriye’ye, özellikle de Halep’e yakın bir kültür buldukları iddia edilebilir. Ancak, fikir birliği edilmişçesine tekrarlanan bu söylemdeki
kültürle ne kastedildiği çok da belli değildir. Zaten tanımı üzerinde tam anlamıyla
bir uzlaşının olmadığı47 kültür, “öğrenme yoluyla aktarılan gelenek ve görenekler”in tümünü kapsar (Kottak, 2017, s. 3). Bu haliyle de çok geniş bir insani pratiğe
ve bu pratikler sonucunda ortaya konan soyut ya da somut her türlü ürüne tekabül
eder. O halde Suriyelilerin tam olarak hangi pratik ya da çıktıları kastettiklerini ortaya koymak, bu söylemi çözümlemek açısından önemli olacaktır.
Suriyeli göçmenlerin belli bir kesimi için bu kültürel benzerlik dini pratiklere
karşılık gelmektedir. Bilindiği gibi Suriye iç savaşının en önemli aktörlerinden bazıları, Sünni İslam’a dayalı teokratik bir düzen hedefleyen radikal ya da görece daha
ılımlı cihatçı gruplardı. İç savaş süresince herkes gibi, bu gruplara aktif destek veren
ya da sempati duyan birçok insan da mülteci durumuna düştü. Bu insanların dini
hassasiyetleri, onların mülteci olarak kalmak istedikleri ülke ya da şehir seçimi üzerinde önemli bir belirleyiciliğe sahip olmuştur.
“Gelenekleri bizim geleneklerimizin aynısı. Din konusunda da yakın. Gelenek ve görenekler
hemen hemen aynı” (G-18, Erkek). “Benzerlik… Burası İslami bir toplumdur. Suriyeliler Ramazan’da hep dini ayinler yaparlar, (sus içeceği, marul, yiyecek gibi) […], Gaziantep Halep'e
çok benzer” (G-31, Erkek). “Evet, Müslüman bir devlet, onlar bize yakın, gelenekleri bizim geleneklerimize yakın. Özellikle Gaziantep aynı Halep gibi. Çok benziyor. Evet, çok benziyor
gelenekleri ve görenekleri. Bizim için hiçbir şey değişmedi çok şükür. Ama ne olursa olsun,
insan memleketini özler” (G-58, Erkek). “İklim konusunda benzerlik, dinin aynı olması ve sosyal hayatın birbirine çok benzemesi önemli faktörlerdir” (G-100, Erkek). “Dinin aynı olması,
çok camilerin bulunması, ortam… Bunlar, hepsi bize göre bir avantaj ve bence Türk halkı iyi
bir halktır ve bana göre kötü insanlar değil ama tabii ki başkasının başka görüşleri olabilir” (G106, Erkek). “[…] Avrupa'ya ve dinin az olduğu bir ülkeye gidenler çok büyük bir özgürlüğe
sahip oldular. Onlar rahatça sokaklarda yürüyemiyor, ancak belli saatlerde belirli alanlarda
gezebiliyorlardı. Hiç kimseye zarar vermeyecekleri zamanlarda… Sen de Türkiye’desin ve ne
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kadar büyük bir nimetin içinde olduğunu fark ediyorsun. (G-188, Erkek). “[…] burası Müslüman bir ülke, örf âdeti çok iyi, çok yakın ve burada kalmaya karar aldım ve Avrupa ülkelerine
çıkmama kararı aldım” (G-196, Erkek).

Burada dikkat çekici olan nokta, Gaziantep’i neden tercih ettikleri sorusuna katılımcıların bir Batı ülkesine neden gitmediklerini ifade edecek şekilde yanıt vermeleridir. Referans noktası din olunca, kalacakları yerin hangi şehir olduğundan ziyade, Müslüman bir ülkede olup olmadığı daha önemli olmaktadır. Bu yüzden, benzerliği açık bir şekilde din üzerinden kurgulamayan ama Avrupa ülkelerini tercih
etmediklerini zikretme ihtiyacı duyan diğer bazı kişilerin de dini hassasiyet taşıdıklarını tahmin edebiliriz.
“[…] Orada çocuklara 450 Euro veriyorlar. Ona aylık ev kirası hariç, ona sadece fatura ve yiyecekler [için de] ödeme yapıyorlar. Yani orada maaş veriyorlar. Yani ben eskiden Avrupa'ya
çıkmayı düşünmüyordum. İlk geldiğimde oraya gitmek çok ucuzdu. Çok tanıdığım kişi çıktı,
göç ettiler. Yol ücreti ucuzdu. Çıkmayı istemedim, çünkü toplumumuz Avrupa toplumunu
sevmiyor. […] Türk toplumu bizim toplumumuza çok benziyor” (G-30, Erkek). “Biz buraya
geldik iş yerimizi kurduk. Benim İstanbul’da daha çok arkadaşlarım var. Antep bizim oralara
daha çok benziyor. İstanbul biraz daha Avrupa tarzı olduğu için gitmedik” (G-160, Erkek).

Bu kesim için din, odağında bireyden ziyade aile gibi bir toplumsal birimin
olduğu inanç sistemine tekabül etmektedir. Bu anlamda din bireysel bir kurtuluş
aracı değil, geleceğe devredilmesi gereken kültürel bir miras olarak görülmektedir.
Bu yüzden de bu türden dini kaygılar önemli bir oranda çocuklara, özellikle de kız
çocuklarına, dönük bir endişeyi içermektedir. G-30 kodlu katılımcının, kızları olmasa bile erkek çocukları için endişe duyduğunu söylemesi, bu endişenin esas odağında kadının olduğunu ve kadın üzerindeki denetimin kaybedilmek istenmediğini
çok net bir şekilde göstermektedir. Dikkatle bakıldığında bunun, esasında dini söylemin içine sinmiş erkeğin kadın üzerindeki tahakkümünü yitirme korkusu olduğu
anlaşılmaktadır.
“Çocuklarıma Türkçe öğretmek istiyorum ve umarım Türk vatandaşlığına kavuşurlar. Kendim
için önemli değil, istikrar önemlidir. Biz çocuklarımızın Avrupa'da yaşamasını istemiyoruz,
Türkiye’de güzel ve İslami çevre var ve burada kalmak istiyoruz” (G-1, Erkek). “[…] Avrupa'da zor ve yapamam. Orada devlet çocuğu yetiştiriyor. Kız çocuklarım yok ama erkek çocuklarım için korkuyorum. Böyle toplumlarda yaşamak istemiyorum. Bizim için İslam cemaati
önemli ve ezan çağrısı orada yok, çocuklarımın ezan çağrısını duyması önemlidir, eğer oraya
gidersek duymayacak” (G-30, Erkek). “Başka ülkeye gitmeyi düşündük. Bizim göç dosyamız
var, çünkü kardeşimin görme ve konuşma engelliği var. Ama babam gitmek istemedi kâfir
ülkeleri diye... […] Yani babam çok muhafazakâr bir adam bizim evden din adetleri gider diye
korktu. Yani ona göre işte kızların fazla özgür olma sorunu falan… Böyle devam ederse babam
kararını değiştirebilir. Artık Suriyeliler için burada yaşamak her yönden çok zor” (G-54, Kadın). “Antep’le Suriye arasında çok benzerlik var. Bir sürü insan bize dedi ‘sizin diplomalarınız
var yurt dışına gidin, Almanya’ya gidin.’ Ama hiç düşünmedim. Ben buraya geldim çok rahatladım Suriye’ye çok yakın. Benzer adetlerimiz var burada. Avrupa’yı hiç düşünmedim en çok
düşündüğümüz kendimizi ve çocuklarımızı güvence altına almak. […] Bana sordu: “Suriye’ye
gitmek ister misin?” Tabi ki isterim. Ben tüm eğitimimi başka yerde hayatımı kaybetmek için
almadım” (G-156, Kadın). En önemlisi, benim için kızımın camilerde ezan okunan bir ülkede
büyüyor olması ve “Allahu ekber!” Ezan sesinin duyulması. Bir ülkede en önemli şeyin bu
olduğunu düşünüyorum […]” (G-188, Erkek). “Büyük şirketlerde çalıştım. Avrupa şirketleriyle, Arap şirketleriyle… Onlardan güzel teklifler geldi ve yurtdışına çıkma imkânım vardı.
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Ancak ben reddettim. Gaziantep’te, Suriye‘ye en yakın yerde, yaşamını sürdürsün diye; yani
kültür olarak, tarih olarak çok yakın olduğu için reddettim. Oğlum için… Çünkü oğlumun
benim yaşadığım tarihi, benim kültürü yaşamasını istiyorum. Bu da ancak Türkiye’de olur o
yüzden Türkiye’de yaşamaya karar verdim” (G-199, Erkek).

Abraham Marcus Osmanlı dönemi Halep’ini konu aldığı çalışmasında ebeveynlerin çocukları üzerindeki kontrolü için dini nasıl işlevsel kıldığını gayet iyi bir
şekilde ortaya koymaktadır. Marcus’a göre, Müslüman aileler yaygın bir şekilde erkek çocuklarını Kur’an eğitiminin verildiği okullara gönderiyorlardı. Bundaki esas
maksat çocukların kapsamlı bir eğitim almaları, Kur’an’ı gerçekten anlamaları ya da
okuryazar olmaları değildi; aileler okulu, yani dini, esasen “çocuğun hayata alıştığı
ve hayatı boyunca kendisine yol gösterecek inanç, itaat ve bağlılık duygularını kazandığı toplumsal araç olarak” görüyordu (Marcus, 2013, s. 294). Geleneksel olarak
okuldan uzak tutulan kadınların modernleşmeyle birlikte okullaşmaya dâhil edilmesi, kaygının odağını ziyadesiyle erkekten kadına çevirmekteydi. Bugün bile birçok aile için kadının mümkün mertebe okuldan, hele ki seküler eğitim veren bir
okuldan, uzak tutulması büyük bir önem arz etmektedir.48 Çünkü okuma zorunluluğunun olduğu ya da kadın ve çocuk haklarının ziyadesiyle devlet güvencesine
alındığı bir sistemde çocuğu, özellikle de kadını, denetim altında tutmak zorlaşacaktır. Bu da, muhafazakâr ebeveynleri ciddi bir şekilde düşündürmektedir.
Avrupa bir yana, muhafazakârların bir kısmı dinsel yaşam konusunda Türkiye’yi bile güvenilir bulmamaktadır. Bunun en temel nedeni, araştırma dâhilinde
görüşülen birçok kadının da kabul ettiği gibi, Türkiye’de kadının görece daha iyi
konumudur. Eşleri ya da ailesi istemediği halde mültecilik koşullarında çalışma hayatına girmek zorunda kalan kadınların varlığı Suriyeli muhafazakâr kesimin Türkiye’deki hoşnutsuzluğunu net bir şekilde göstermektedir.49
“Suriye'deyken erkek ve kız gençler bizim kontrolümüz altındaydı, burada değil, burada insanlarla kaynaşmaya başladılar, o yüzden kararlarıyla bağımsızlık istiyorlar, bilmiyorum Suriye'de farklı, burada erkek ve kız gençler dışa açık oldular. […] Burada daha iyi... […] Olumlu
şey, Suriye'de çalışmıyordum, eşim kabul etmiyordu, burada farklı, artık çalışabilirim, organizasyon bulurum, kursa giderim, artık özgürüm…” (G-24, Kadın). “Biraz burada kadınlar daha
çok özgür, buna çok önem veririm. Bir de çalışan kadınlara saygı var. İşte ‘kadın çalışamaz’
diye bakmazlar” (G-54, Kadın). “Burada kadına daha fazla destek verildiğini düşünüyorum.
[…] Sürekli kadınlara destek veriliyor ya da bizim ülkemizde böyle şeyler yoktu” (G-15, Kadın). “Evet, Suriye'de kadınlar evden çıkmaz, burada çıkıyoruz, ev eşyalarını getiriyoruz, çocuklar okula götürüyoruz, çalışıyoruz, burada daha zor, hayat zor burada, yani mülteciyiz,

Bu konuda ilginç bir örnek için bkz. (Soysal-Nuhoglu, 2000, s. 9). Örnek, Fransa’da başörtüsü yasağı
nedeniyle kız çocuklarını okula göndermemeleri konusunda Müslüman Türk ailelere baskı yapan bir
imamı anlatmaktadır. Kadın başörtüsünün İslami bir sembol olarak algılanması dini hassasiyetin kadına
yönelik kaygıyı doğal olarak içermesini beraberinde getirmektedir.
48

2017 yılında yaptığımız bir araştırmada çalışmayan kadınların yaklaşık %67’si çalışmama gerekçesi
olarak evdeki çocuk, yaşlı veya engellilere bakıcılık yapma, ev hanımı olma ya da izin verilmemesini
göstermiştir. Kadınların %2,7’si açık bir şekilde çalışmalarına izin verilmediğini ya da kadının çalışmasının kültürel olarak iyi karşılanmadığını belirtmişlerdir. Bu araştırmanın özet bir raporu için bkz. (Gültekin, et al., 2018).
49
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mülteciler olarak davranıyorlar…” (G-39, Kadın). “[…] Yani bizim kültürümüzde bu var, bazı
insanlar çarşılara gitmeyi sevmez, onun yerine biri gitse alsa ona satsa daha iyi olur” (G-85,
Kadın). “O da aileye bağlı bir şey. Bazılarının örf ve âdeti ayrı... Her bir ailenin âdeti ayrı, farklı
oluyor. Bazı ailelerin kıyafet tarzı bile değişiyor. Mesela bazı aileler okumayı öğrenmeyi daha
çok tercih ediyorlar. Yani ısrarla kızları okula üniversiteye gönderiyorlar öğrenmek için. Sadece onların okuması için her şeyi yapabilirler. Bazı aileler var ki erkekleri çalışıyorlar kızlarını
okutmak için” (G-167, Erkek).

Sadece kadın ve çocukların kontrolü de değil, her ne kadar din üzerinden bir
özdeşlik kurulsa da Türkiye’de dini kurallara toplumun her alanında dikkat edilmiyor oluşu, diğer bir deyişle, şeriatın olmaması ve “din kardeşleri”nin kendilerinde
yarattığı ayrımcılık hissi, muhafazakâr kesimi Türkiye’deki dini yaşayış konusunda
hayal kırıklığına uğratmaktadır.
“[…] Eğer biz Türk devletinin dediklerine bakarsak Türkler ensar ve biz muhacir şeklinde davranacağız. Yani söz veren sözünü tutmalı. Ensar ve muhacir deyince peygamber (ss) zamanına
dönün. O zaman Medine-i Münevvere’deki (Yesrib) sadece kardeşlik ve fedakârlık düşüncesiyle ensar evlerini açtı” (G-30, Erkek). “[…] İş konusunda biz Suriye’de nakit parayla çalışıyoruz ya da borç olursa banka yoluyla olmaz. Bizim tüccarlarımız aralarında sözleri vardır: Mesela bir projeyi girdim. Bu kadar paraya ihtiyacım var. Borç alırım ama faize binmez. Bu parayı
bulmakta zorluk yaşamam diye düşünüyorum. Türkiye’de böyle bir şey yok her şey faize dayanıyor” (G-83, Erkek). “[…] Türk piyasası kredi kartlarına güveniyor ama biz kredi işlerine
giremeyiz, çünkü günah. Türkler kredi çektikleri için benim önüme geçebilirler ama ben çekemem çünkü bu bizim dinimizde günahtır. […] Eğer çektiğimiz kredide faiz olmasa o zaman
kredi çekebiliriz çünkü ticaretin asıl ruhu şüphesiz ve harama bulaşmayan bir kazanç çıkartmak” (G-119, Erkek). “Bazı Türkler, bizden en çok onlar faydalandığı halde, ayrımcılık yapıyorlar. Markette bir çalışan, noter, özel bir kurumda çalışan herhangi bir kişi, taksi şoförleri
bile… Hâlbuki Avrupa’da hiç öyle şeyler yaşanmıyor yani biz Türklerle aynı kültürü taşıyoruz,
aynı dinimiz var” (G-158, Erkek).

Muhafazakâr kesim bu şekilde kültürü dinle özdeşleştirirken, Suriyeli göçmenlerin diğer bir kesimi için kültür benzerliği Suriyeli göçmen nüfusunun çokluğuna
tekabül etmektedir. Burada bir benzerlikten ziyade, bireyler kendi kültürlerini yaşayabilmeyi ya da kültürel alışkanlıklarını yaşarken garipsenmemenin verdiği rahatlığı ima etmektedirler.
“Halep Antep’e çok benziyor sosyal ortam ve kültür olarak. Burada da bir sürü Suriyeliyle
tanıştık yani yabancılık çekmedik ve Antep Halep’e çok yakın dedik savaş bitince direk dönelim diye” (G-48, Kadın). “[…] gelenek ve göreneklerin benzemesi bize kolaylık verdi. Yani bazı
bölgeler birebir hatta Gaziantep’in havası bile Halep’e benziyor. Bunların hepsi kolaylık sağlıyor alışmak konusunda ve aynı zamanda nüfusun yoğunluğu çok iyi oldu. Yani sonuçta aynı
ülkeye ait kişilerle buluşmak çok iyi mesela sen gördün ilk bu sokağa girdiğinde Suriyelilerin
birbiriyle iletişimlerini. Türk-Suriyeli ilişkisinden daha iyi durumda yani, ama bunun sebebi
bazı kötü Suriyeli insanlar, çünkü onlar yüzünden bazı Türkler bizim hakkımızda kötü düşünür oldu” (G-96, Erkek). Gaziantep Halep’e çok benziyor, örf adetleriyle biraz. Suriyeli çok,
burayı çok sevdim. Fazla gurbette olduğumu hissetmiyorum. Halep’e çok benziyor, alışana
kadar tabi, buraya adapte olana kadar. O yüzden Gaziantep’i sevdim ve kaldım. (G-201, Kadın).

Bir yere mülteci konumunda gitmek, belirsizliğin, o topluma yabancılığın getirdiği ürkeklik halini derinden hissetmek demektir. Gündelik hayatın basit ve sıradan görünen pratiklerinde bile yaşadıkları bocalama, bu ürkekliği net bir şekilde
gözler önüne sermektedir.
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“Buraya ilk geldiğimde kendime kıyafet almak için […] komşumla pazara indim. Hava çok
soğuktu aklımda çorap almam lazımdı. İlk indiğimde çorapları gördüm fiyatına bakım 1 TL
hemen Suriye parasına göre hesapladım, çok pahalı geldi bana. Komşuma söyledim: ‘Suriye’ye
ziyarete gidersen oradan al bana.’ […]” (G-91, Kadın). “İlkin dil zorluğu çektim ve her şeye
yabancıydım. Tramvaya nasıl bineceğimi bilmiyorum mesela. İlk seferimde kart basmadan bile
bindim ve çok kayboldum” (G-112, Erkek).

Bu yüzden de seçme şansı olduğunda göçmenlerin; milliyet, din, dil, sınıf gibi kimlikler bakımından yakın gördükleri yerlere daha çok eğilim göstermeleri (Wessendorf, 2019, s. 18) oldukça anlaşılır bir durumdur.
“Biz buraya gelmesek de insanların konuştuklarından en fazla Suriyelilerin sayısı Gaziantep’te
olduğunu biliyorduk” (G-12, Kadın). “Tek artı yönü Gaziantep’te çok Suriyeli olması nedeniyle
çok yabancılık çekmedik ama diğer yönleri hepsi olumsuz.” (G-82, Erkek). “Gaziantep’i seçmedim, Türkiye’ye geldim, genelde Gaziantep’i bilmiyordum, çok Suriyeli olduğunu duydum” (G-154, Erkek). “Gaziantep'te yüksek sayıda Suriyeli bulunmakta bizim burada ilişkilerimiz hepsi Suriyelilerle oldu” (G-163, Erkek).

Ancak, mülteciyi rahatlatan bu durum paradoksal olarak mülteciyi rahatsız edecek
neticeler üretebilmektedir. Çünkü mültecinin rahat etme hissinin kendisi bir tarafa,
onların belli bir bölgede kümelenmeleri, ya da toplumsal hayatın içinde göze batacak kadar bir kütle oluşturmaları; kısaca o yerdeki “yerli” bireylerin artık onları bir
tehdit olarak algılamaya başlamaları dışlama ve ötekileştirme pratiklerini beraberinde getirmektedir.
“[…] İlk geldiğimdeki Türklerin davranışıyla şu anki davranışları arasında yerle gökyüzü arasındaki mesafe kadar fark var. […] Bu lokantayı ilk açtığımda-tabi hepsi değil yani Türk halkı
iyi kalpli ve Türkiye’nin hükûmeti de iyi-bazıları işte yemek için lokantaya giriyorlar. Suriyeli
olduğumuzu görünce sırtını dönüp çıkıyorlar. Sanki biz Suriyeliler salgınız ya da bakteriyiz.
Neden? Bilmiyoruz, böyle çook” (G-94, Erkek). “İlk geldiğimizde tabii ki Suriyeli olduğumuz
için Suriyelileri arıyordum. Biz onlarla iletişim kurmaya çalışıyorduk ama aynı zamanda çoğu
Türk bize çok iyi davranıyordu. Ama sonra Suriyelilerin sayısı artınca artık eskisi gibi iyi davranmıyorlardı. Tabii ki ben bazı konularda onlara hak veriyorum, çünkü bazı Suriyeliler gerçekten çok kötü davranıyor” (G-125, Erkek). “Olumlu şeyler, […] Halep'e çok benzer ve Suriyeliler çok var. Onlar bana yardım ediyorlar. Olumsuz şeyler, kültür farklı, ırkçılık… Yani
yolda bir kavga olduğu zaman Suriyeli görürse ırkçı bir şekilde davranıyorlar. Bazı Türker’in
yanlış düşünceleri var, yani Suriyelilerden doktorlar, mühendisler ve iş adamları var onlar bir
şekilde ekonomiyi desteklediler” (G-88, Erkek).

İklim/Doğa Benzerliği
Gaziantep’le benzerlik kurulması hususunda Suriyelilerin aklına en çok gelen
ikinci bir nokta bazen doğa, bazen atmosfer, bazen hava, bazen de çevre şeklinde
ifade ettikleri iklimdir.
“İlk başta insanlarla anlaşma güvenlilik çevre orada klima olmadan yaşam yok buranın doğası
Suriye’ye benziyor çok rahat” (G-28, Erkek). “Birincisi, […] konfor ve huzur bulduğum yer,
benim için en uygun yer. İkincisi, Gaziantep ikliminin Suriye iklimine benzemesi. […] Gaziantep’in havasının güzel olması. Bunun dışında alışkanlıkları ve atmosferi bizimkine biraz benziyor […]” (G-29, Erkek). “Asıl sebep Halep’e en yakın olması, sınır, mekân iklim olarak çok
benziyor hatta mekânlar… Bunun için buraya yerleştik” (G-33, Erkek). “Hayır, ben Suriye’de
yaşadım büyük bir benzerlik var tabi tüm Türk şehirlerde değil ama Gaziantep şehri sınırlı bir
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şehir olduğu için, doğa, halk, kültür olarak büyük benzerlik var ama diğer şehirlerde benzerlik
yok.” (G-35, Kadın). “İlk önce Gaziantep Halep yakın olduğu için ve ben Suriye’den uzak olmak istemedim, sürekli ara sıra ve fırsat olduğunda ziyarete gitmek için… Ve Gaziantep Halep’e çok benzediği için ben böyle hissediyorum hem iklim ve şehir olarak çok benziyor” (G36, Kadın). “Gaziantep atmosfer olarak ve doğa yönünden Halep’e çok benziyor gelenek ve
görenekler de aynı şekilde” (G-95, Kadın). “[…] buraya geldiğimizde ülkemize çok benzettik.
Atmosfer olarak ve gelenek ve görenek olarak çok benziyor” (G-118, Kadın). “avantajlar şunlardır […] Suriye’ye çok benziyor atmosferi ve burada muhabbetli bir çevre var aynı bizdeki
gibi […]” (G-123, Erkek). “Gaziantep'i beğendim hem atmosfer olarak, hem de çevre olarak
ondan dolayı burada yerleşmeye karar verdim” (G-135, Erkek). “[…] atmosfer olarak Suriye’ye
çok benziyor yani aralarında sadece bu sınır var ama iş olarak iyi bir yer. Bize göre Halep’e çok
benziyor burası” (G-137, Erkek). “Gaziantep atmosferi Halep’e çok benzetim çünkü Halep’te
yaşıyordum ve birçok Suriyeli olduğu için” (G-142, Erkek). “Farkı yok. Gaziantep Halep’e çok
benziyor. Havasına göre ve insanlara göre de farkı yok. […] Tabii alışkanları biraz değişik kültürler farklı” (G-151, Kadın). “Benzer şeyleri Gaziantep’in havası Suriye’nin havasına çok benziyor. Bir de buradaki insanlar yani iyi baktılar yani Suriyeli falan demediler. Tam tersi. Davranışlar da iyidir.” (G-174, Kadın). “Gaziantep’in havası Halep’in havasına çok benziyor” (G178, Kadın). “Yaşam olarak Gaziantep Halep'e çok benziyor. Çevre adet ve örfler çok benzerlik
var” (G-187, Erkek). “[…] benim için iş kurabilmek için iyi fırsatlar olabileceğini düşünüyordum ikinci olarak da havası durumu Halep’e çok benziyordu ve ben de en fazla bu şehirde
olmam gerektiğini düşündüm. Ticari iş olanakları olarak da çok fırsat vardı burada Gaziantep’te” (G-199, Erkek).

Evliya Çelebi gibi bir gezginin, iki kentin ikliminin benzerliğinden bahsetmesi;
daha az önemli olan Antep’i tanıtırken, okuyucusunun kafasında bir şeyler canlandırmak adına, o dönemin sayılı şehirlerinden olan Halep’i referans olarak kullanması gayet anlaşılır bir şeydir. Daha keyfi bir şekilde göç etmiş bir kişi için de iklim
son derece önemli bir karşılaştırma noktası olabilir. Ancak zorunlu göçe maruz kalmış Suriyeli göçmenlerin benzerlik konusunda aklına iklimin bu kadar çok gelmesi,
hele ki bunu Gaziantep’i seçmede bir neden gibi göstermesi, biraz gariptir.
Aslına bakılırsa, iklimsel benzerlik genelde cümlenin öncesinde ya da sonrasında zikredilen mültecinin beklentisi ve onun yerleşme seçimindeki esas gayesinin
sembolik bir ifadesidir. Birincisi, iklimin çok ön plana çıkarılmasının yukarıda bahsedilen iklimin kültür ve mizaç üzerindeki belirleyici olduğu fikrinden bağımsız değildir. İklimin bu anlamda kullanılması, kültürün de dâhil olduğu daha geniş bir
benzetme noktasına karşılık gelir. Buradaki mantık aşağı yukarı şu şekildedir: “Aynı
suyu içtik, aynı havayı teneffüs ettik, benzerlikten de öte biz neredeyse aynıyız.”
Aslında mesaj açıktır: “Biz zararlı değiliz, siz de bize zarar vermeyin.” Nasıl ki, kültürel benzerlik Suriyelilerin sayısının çok olması anlamında kullanılıp güvenlik kaygılarını dışa vuruyorsa, iklimin kullanılması da aynı şekilde göçmenlerin bu kaygısını sembolleştirmektedir. Hatta dikkat edilirse, iklim benzerliğini zikredenlerin bir
kısmı güvenlik ve konforu açıkça zikretmektedirler.
İkinci olarak, iklimsel yakınlık esas olarak mekânsal bir yakınlığa vurgudur.
Nitekim “[…] atmosfer olarak Suriye’ye çok benziyor yani aralarında sadece bu sınır
var” gibi bir ifade bunu açıkça desteklemektedir. Doğrusu, sınıra yakın olmanın son
derece rasyonel ve işlevsel nedenleri bulunmaktadır. Başta herkes gibi göçmenler de
savaşın kısa süreceğini düşündükleri için, evlerinden çok da uzağa gitmek
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istemediler. Böylece ara verdikleri yaşamlarına çok hızlı bir şekilde geri dönebileceklerdi. Ayrıca sınıra yakın olmak geriye bıraktıkları aile bireyleriyle iletişim halinde olma, oradaki mal ve mülkleriyle ilgilenebilme ve bazı ihtiyaçlarını giderebilme açısından çok önemli bir işleve de sahip oldu. Her ne kadar kültürel benzerliğin altı çizilse de sınıra yakınlığın, göçmenlerin kendi “farklı” kültürlerinden kopmaması anlamında da önemli bir işlevi vardır.
“Gaziantep bize yakın olduğu için. Yani mesela Şanlıurfa’daki Suriye’den gelenlerin çoğu
Rakka, Haseke, Deyrizor’dan gelmişler, ama Gaziantep’e gelenlerin çoğu Halep, Azez’den
[…]” (G-32, Erkek). “Yok, kimsem yok, Gaziantep’te kimseyi tanımıyorum. Gaziantep’te sadece Halep’e yakın olduğu için oturdum” (G-5, Erkek). “Gaziantep benim için en yakın yerdi.
İlk geldiğimizde Suriye’ye gidip gelme şansımız vardı. O yüzden ben Gaziantep Halep’e en
yakın yer olduğu için oturdum. İlk başta kız kardeşim ve kocası buradaydı yeğenlerimde
vardı” (G-21, Erkek). “Suriye’ye en yakın yerdi ilk başta yakın yeri tercih ettik ve Halep ortamına gelenek ve görenekler bakımından da Gaziantep yakın olduğu için çok kişi Gaziantep ya
da Kilis’i seçti” (G-81, Kadın). “Halep’e yakın olduğu için, biz bir iki aya döneriz diye düşündük ama yanılmışız ve erkek kardeşim burada olduğu için ev konusunda yardım etti bana”
(G-40, Kadın). “İlk önce okul için ve Gaziantep şehri Suriye’ye ile sınırı olan bir şehir olduğu
için. Kültür ve iklim benzediği için ve tanıdıklarımızın, çoğu Gaziantep’te bulunduğu için” (G35, Kadın). “Yani Gaziantep Halep’e çok yakın ve Gaziantep’in halkı iyidir. Ve aynı zamanda
hem atmosfer olarak hem çevre olarak Halep’e çok benziyor” (G-138, Erkek). “Halep'e en yakın
şehirdir çünkü arasında 01:30 saat sürer. Suriyeliler de daha fazla burada, daha iyi hissettim
Avrupa’ya göç etmeye denedim … olmadı” (G-149, Erkek). “[…] Gaziantep’i niye seçtik?
Çünkü Halep’e yakın. Yani coğrafya olarak da yakın, kültür olarak da yakın” (G-176, Kadın).
“Çünkü fakiriz parası olmayan insanlarız bize en yakını Antep’ti” (G-45, Kadın). “Gaziantep
sınıra daha yakın. Uzağa gitmek istemedik. Sonuçta hiçbir şehirde tanıdığımız kimse yok. Birinin yanına ya da birisi için gelmedik” (G-56, Kadın). “Gaziantep şehri Halep’e yakın bir şehirdir. İklim, kültür, gelenek ve coğrafi benzerliği olduğu için. İnsanları, insanların davranışları bile benziyor […]” (G-90, Erkek). “Gaziantep’i seçmemizin nedeni şu: Hem sınıra daha
yakın hem de döneceğimizi düşünüyorduk” […] (G-161, Erkek). “[…] Suriye’ye yakın ve bundan dolayı sosyal yaşam oraya benziyor, gelenek ve görenekte yakın şeyler var. Bu, kişiye rahatlık verir […]” (G-96, Erkek).

Ancak mekânsal yakınlığa yapılan vurgu öte yandan bazı örtük duyguların
sembolik ifadesine de karşılık gelebilmektedir. Nasıl ki iklim kültürle özdeştirilip
zımni olarak güvenlik kaygısını ifade ediyorsa, mekânsal yakınlık vurgusu da aynı
şekilde güvenlik kaygısının dışavurumu olabilmektedir. G-96’nın yukarıda ifade ettiği gibi, kendi evine yakın olmak “kişiye rahatlık verir.”
Diğer bir taraftan mekânsal yakınlık vurgusu sıla hasretinin bir dışa vurumu
da olabilir. Göçmen, sılayı “duygusal algılar, kokular ve sesler” şeklinde kendisiyle
birlikte oradan oraya taşır (Boym, 2001, s. 258). Nitekim bazı katılımcıların Gaziantep’ten memleketin kokusunu aldıklarını söylemesi, 50 bu arzu ve isteğin şiddetini
yansıtması açısından önemlidir.
“[…] Durum düzelirse dönerim ben. Çünkü insan büyüdükçe ağaç gibi olur, kökünü ister. Biz
de böyleyiz. Bu memlekette büyüdüğümüz için kökümüzü tekrar isteriz. Her gün kendime
Memleketin kokusunu almak sadece görünür benzerlikleri vurgulamakla kalmaz aynı zamanda hissedilen ruhani bir benzerliği de vurgular. Suriye’nin kıyı bölgesinden Mersin’e gidenlerin benzer ifadeleri
için bkz. (Çatak, 2018, s. 53).
50
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söylerim “inşallah döneriz.” Her gün ümidim olur ve dua ederim. Evet, buradaki durumumuz
iyi ama insan ülkesini ister” (G-36, Kadın). “Ev olarak en önemlisi Halep’ten çok yakın oluyor,
çok benziyor. Annem diyor ki Halep’in ve Suriye’nin kokusunu buradan alıyorum. Çok yakın
yani 2-2,5 saatlik bir şey evimize. Halep’teki evimizde oluyoruz […]” (G-167, Erkek). “En büyük sebep Gaziantep Suriye sınırlarına yakın olması. Yani Suriye’nin kokusu Gaziantep’e geliyordu işte bu yüzden biz de burayı seçtik. Biz de Gaziantep’e gelirken iki günlük 1 aylık süreçti yani 1-2 gün kalır, biz de döneriz diye. Ancak görüyorsunuz hala durumları devam ediyor” (G-197, Kadın).

Sıla hasretini, eve dönüş arzusunu bu denli yoğun ifade eden göçmen grupları
için William Safran (1991, s. 83-84) “diaspora” kavramını kullanmayı teklif etmektedir. Safran’a göre, diaspora grupları “orijinal bir merkezden” gelindiğine dair bir
bilinç geliştirirken, bu yere ait “kolektif bir hafıza, tasavvur veya mit” oluştururlar.
Gaziantep’teki Suriyeli göçmenler için Halep bu anavatanı sembolize etmektedir.
Halepli olsun ya da olmasın, çoğu Suriyelinin benzerliği Halep üzerinden kurgulamayı tercih etmesi bunun bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Bu duygusal durumda benzetmenin işlevi de dönüşmektedir. Gaziantep artık Halep’le karşılaştırılan sıradan bir yer değil, o ulaşılamayan anavatanın ruhunu yansıtan bir ikon, bir
semboldür. Bu anlamda, Gaziantep için kullanılan “Küçük Halep” yakıştırması, diasporik hislerin bir göstergesidir.
Gaziantep’in çok tercih edilmesinin sebebi Suriye’ye yakın olması ve bir de Halep’e çok benzemesi. Küçük Halep diye isim koymuşlar. Gerçekten de Halep’e çok benziyor, yemekleri de
benziyor. Kültürleri insanları Haleplilere biraz daha yakın geldi, sıcak geldi (G-164, Erkek). İlk
önce coğrafi olarak Gaziantep Halep’e çok benziyor. İkinci olarak Gaziantep Küçük Halep benim için. Birçok kişi bana dedi ki ‘senin işin Gaziantep dışında daha fazla yürür, Örneğin Ankara İstanbul gibi Büyük şehirlerde.’ Ancak ben Gaziantep’i seçtim. Şimdi Gaziantep benim
için ailemle buluşmam için son fırsat. [Her zaman] hatırlıyorum [onları] ve bir an olsun unutmadım. […] Ben buradayken ailemin benden 100 kilometre uzakta olduğunu hissediyorum ve
her zaman sanki biri kapıyı çalacak, kapıyı açacağım ve içeriye ailem girecekmiş gibi hissediyorum ya da bir şey olacak da ben ailemin yanına gideceğim (G-190, Erkek).

Mekânsal yakınlık söyleminin içinde kodlanmış memlekete dönme isteği, bu
denli duygusal bir yoğunluğun yanında ev sahibi-göçmen çelişkisinin bir yansıması,
daha açık bir ifadeyle, Suriyelilerin kalıcı olacağı üzerinden endişe geliştiren yerli
halkı teskin etmeye yönelik daha rasyonel bir manevra olarak da görülebilir.
“İnşallah ülkemize geri döneriz. Yanımızda durduklarından dolayı Türklere teşekkür ederiz”
(G-21, Erkek). “Burada Türk milleti olarak iyi, başka yerden daha iyi. İnşallah durumlar daha
iyi olur, biz de geri dönebiliriz” (G-8, Erkek). “[…] Türk halkına teşekkür ediyoruz. Bazılar
diyor ki ‘Türk halkı kötü ve kötü bir şekilde davranıyorlar,’ ben onu görmedim. […] Evet, televizyonda bazen görüyoruz, bir kişi [diyor ki] ‘Türkler Suriyeliye kötü davrandı’ ama ben
öyle bir şey yaşamadım ve sonunda umarımız her şey biter ve herkes vatanına döner” (G-25,
Erkek). “İnşallah Suriye'ye döneriz ve oradaki durumlar biter” (G-39, Kadın).

Bu alıntıların ortak özelliği mülakat bitiminde eklemek istedikleri bir şey olup
olmadığına dönük soruya katılımcıların verdikleri yanıtlar olmasıdır. Katılımcıların
çok azına sorulan bu sorunun yanıtları ya teşekkür etme şeklinde kısa bir jest ya da
ülkesine dönmeye yönelik bir temenni ifadesi olmuştur. Bu temennilerin, görüşmenin başka yerinde değil de sonunda söyleniyor oluşu bizim için daha önemlidir.
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Çünkü diyalogun sonu, söylemsel ilişkiyi eylemsel ilişkiye bağlayan en önemli noktadır. Fırat’a yakın köylerde oturan bazı insanlardan dinlediğim bir hikâye bu konuda çok ilginçtir. Sürülerini otlatan iki genç çoban, arada akan nehirden dolayı fiziksel temas kuramıyor, ancak sözlü temas gerçekleştirebilmektedirler. Bu diyalog,
atışma şeklinde olur. Birbirlerine ağıza alınmayacak sözler söylerler. Gün batımına
doğru herkes evine gitmek için yokuşu tırmanmaya başladığında, önce birisi sözlerini geri aldığını belirtmek için “benimkiler af ola!” der. Diğeri de aynı şekilde karşılık verir. Bu son söz, aradaki ilişkinin bir düşmanlık ilişkisi değil, dostluk ilişkisi
olduğunu; yapılanın da aslında kendi aralarındaki bir şakalaşma olduğunu teyit
eden bir göstergedir. Suriyelilerin de son söz olarak sarf ettikleri temenniler aslında
hissettikleri dışlanmanın, ev sahibiyle sınırlı kalan eylemsel ilişkinin bir manifestosu
gibidir.
“Evet, eklemek istiyorum ve lütfen yayınlayın. Biz Türk halkına teşekkür ediyoruz ve umarımız Suriye savaşı sona erer de geri döneriz. Bazı Türkler diyorlar ‘Suriyeliler gitmeli!’ Hatta
geçen gün Facebook’ta gördüm, birisi diyor ‘çok nefes alıyorlar, onların yüzünden sıcak oluyor!’ O kadar da değil. Yani Allah'a inanç kalmadı mı? İnşallah Suriye'deki durumlar sona erer
de biz de döneriz. Burada hiç Suriyeli kalmadığında Suriyelilerin varlığı ile yokluğu arasındaki
farkları göreceksiniz. [Burada] birçok işadamı ve yatırımcımız var, […] birçok Suriyeli şirket
var. Eğer onlar kapanırsa ne olur diye düşünmediniz mi? Yatırımcı hariç, Suriye fonlarının ne
kadar faydası var? Yani kesinlikle bugün ihracat yapınca KDV'si var. Onu devlet bana neden
veriyor, beni sevdiği için mi? Olumlu düşünelim, sadece bardağının boş yarısına bakmayalım.
Evet, doğru, Suriyeliler geldiğinde bazı Türkler zarar gördü. Ama sadece fakir olanlar zarar
gördü. Çünkü ev kiraları artı ama az. Çünkü Türklere sempati, Suriyelilere sempati değil [Aynı
şekilde biz de bundan mustarip olduk]. İkincisi, insan gücü açısından… Çünkü Suriyeliler
daha düşük ücret alıyorlar, sigortasızlar ve iş izinleri yok. […] Suriye halkı, uygar bir halk...
Suriye'deyken sokağımda hiçbir kiracı yoktu. Zengin bir ülkeyiz, petrol var, ama sonra fitne
olduğu için, […] aynı zamanda devrim de diyebiliriz, […] birçok ülke Suriye'yi sabote etmek
istedi. İnşallah bu durumlar sona erer ve vatanımıza döneriz. Türk halkı da mutlu olur eskisi
gibi” (G-22, Erkek).

Mekânsal Benzerlik
Kültür ve iklim kadar baskın bir tema olmasa da kent mekânları benzerlik kurulan diğer bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır.
“Artı yönlere baktığımızda Halep’in çevresine çok yakın herhangi bir yere gidersek çarşısı çok
benziyor. Genel olarak milleti de çok benziyor, hemen hemen aynı düşüncelerimiz var […]”
(G-13, Erkek). Kale, çarşı falan hepsi Halep’e çok benziyor, bazı eski sokaklar tam Halep’in
kopyası gibi” (G-068, Erkek). “Diğer Suriyeliler gibi sandık ki bir iki aya savaş biter döneriz
ama biliyorsun durumları. Ve Halep’e benzediği için hem sokakları hem atmosferi […]” (G158, Erkek). “Aynı zamanda Halep’le benzer çok şeyleri var. Çarşıları yemekleri. İnsanların
davranışları” (G-174, Kadın). “Büyük oranda dükkânların işleyişi, sanatı, yani çarşısı, yemekleri çok benziyor. Halep şehri işte bunların hepsi […]” (G-192, Erkek). “Halep, ülkenin en eski
şehirlerinden birisi, Gaziantep’e çok benziyordu. Çarşı olarak yaklaşık %70 benzerliği var. Yani
tarihi yerleri, oturma yerleri, halka açık yerleri, çok benzerlikleri var.” (G-199, Erkek).

Benzerlik anlamında mekânın bu kadar arka planda kalması muhtemelen fiziki
yapının daha somut karakteriyle alakalıdır. Kültürün muğlak ve geniş anlamı,
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iklimin de sıklıkla kültür anlamına gelecek şekilde kullanılması, kurduğu benzerliği
mülteci için daha işlevsel hale getirmektedir. Çünkü kültür gibi soyut bir kavram
üzerinden kurulan benzerlik nihayetinde insani özdeşliği vurgulayarak mültecinin
yerliden beklediği merhameti ifade eder. Öte yandan, her ne kadar insan yapımı olsa
da tıpkı yolda giden bir arabayı içindeki sürücüden bağımsız bir varlık olarak görme
eğilimi gibi, kent mekânı da insandan daha bağımsız bir varlık olarak görünür. Bu
anlamda kurulan benzerliğin daha az bir işlevi vardır. Yine de kurulan benzerliğin
çarşıyla sınırlı tutulması bir yandan Evliya Çelebi’nin de vurguladığı gibi mimari
benzerlikten kaynaklanır. Gerçekten de klasik Antep çarşısı birçok yönüyle Ortadoğu’daki kadim kentlerdeki tipik pazar bölgesini andırır. Buradaki benzetme
doğru olsa bile, neden örneğin modern alışveriş merkezlerinin ya da parkların birbirine benzetilmediği sorusunu cevaplamaz. Bu benzetmeyi tarihi birliktelik bilincinin bir kırıntısı olarak görmek mümkün gibi durmaktadır. Mekân benzetmesi mülteci için ancak bu şekilde daha işlevsel hale gelebilir.
“Gaziantep Halep’i hatırlatıyor. Tarihte Gaziantep ve Halep birlikteydi. Bu yüzden de gelenek
ve görenekler aynı, aynı ortam, aynı insanlar, aynı yemekler, aynı iş…” (G-14, Erkek). “Uzun
yıllardan beri bilinen bir şey bu, Suriye ile Türkiye çok benziyorlar” (G-68, Erkek). “Gelenekler
ve görenekler bakımında evet bizimle yakın olan bir sürü gelenek ve görenek var. Nihayetinde
biz bir millettik, sonra da siyasi sınırlar bizi ayırdı” (G-79, Erkek). “Ben Halep'teki tüccarlarla
5 yıl boyunca çalıştım ve ikisinin tüccarları birbirine çok benziyor ve zaten eskiden Gaziantep
ve Halep aynı vilayetti yani çok benzerlik var kültürde” (G-132, Erkek). “Ne demişler, Gaziantep Halep’in ikizi bir şehirmiş […] Gaziantepliler her zaman Halep’teymiş, Halep halkı da her
zaman Gaziantep’te. Halep’e hiç yabancı bir şehir değil. Yemekleri, mutfakları aynısı” (G-189,
Erkek). “Biz büyük bir mirastık. Yani Suriye ile Türkiye’nin tarihi bir sonuçta. Biz nerede yaşarsak yaşayalım kendi örf âdetimizi yaşıyoruz” (G-199, Erkek).

Diğer bir yandan bu benzetme, Suriyelilerin tüketim alışkanlıklarıyla alakalı
olabilir. Küçük ölçekli işletmelerin etrafında dönen geleneksel ticari ilişkilerin baskın olduğu kentin bu tarihi merkezi, gerek iş kurabilme için sağladığı fırsatlar 51 gerekse de alt gelir grubuna sunduğu tüketme imkânı vesilesiyle, Suriyeli göçmen için
hayatının önemli bir mekânına tekabül etmektedir. Ekonomik sermayesini gösterebileceği nadir alanlardan birisi olduğundan, yerlilerle ancak bu tarz bir çarşıda daha
eşit bir ilişki kurabilir. O, girdiği ilişkide önemli oranda “Suriyeli” olmaktan sıyrılabilmiş bir “satıcı” ya da “müşteri”dir artık. Göçmen kimliği üzerinden yabancı olmayı ve dışlanmayı derinden hisseden biri için bu tarz bir konumlandırılma gayet
istenebilir bir durumdur. Elbette mekânsal benzetmenin ardında bu arzunun yadsınamaz bir rolü vardır.

51

“Genel olarak buradaki sokakta çok iş yok. Çarşı içinde olsaydı daha iyi olurdu” (G-8, Erkek).
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Sonuç Yerine
Evliya Çelebi Antep’i anlatırken neden sadece Halep’le karşılaştırır da başka
bir yerle karşılaştırmaz? Neden acaba, sadece benzerlikler üzerinden iki kenti karşılaştırır da farklılıklarını karşılaştırmaz? Örneğin başka bir diyarda eşi benzeri olmadığını söylediği Antep’in helvasından bahsederken Halep tatlılarından daha iyi olduğunu söylemez (Çelebi, 2005, s. 169). Neden Halep’i anlattığı bölümde hiç Antep’le bir benzerliğini zikretmez? Antep Halep’e benziyorsa Halep’in de Antep’e
benzemesi gerekmez miydi? Tüm bu sorulardan hareketle benzetme üzerine bazı
önermeler ortaya koyup çalışmada ele alınan göçmenlerin kurduğu benzerlikleri
daha iyi tahlil edebiliriz.
Çok az durumda karşılaştırma karşılıklı eşit bir ilişki için kullanılır. Örneğin
nadir bir şekilde A ile B’nin birbirine benzediğini söyleriz. Tersine, ifadeyi ya A’nın
B’ye benzediği ya da B’nin A’ya benzediği şeklinde veririz. Yani benzerlik kalıplaşmış bir şekilde tek yönlü yapılır. Bunu en iyi, çocuk-ebeveyn benzerliğinde görürüz.
Her zaman benzeyen çocuk, benzetilen de ebeveyndir. Benzerliği tersi yönden kurmak neredeyse imkânsızdır. Bu şekildeki tek yönlü kurgu benzetmenin algıyı artırma, keşfetme veya ilişkiselliği ortaya koyma gibi işlevlerinden hangisinden kaynaklanırsa kaynaklansın, karşılaştırılan ögeler arasında bir hiyerarşik ilişkinin varlığını ifade eder ya da onu inşa eder. Genelde de benzeyen benzetilene göre daha alt
bir konumu işgal eder. Örneğin, Antep kalesinin “Halep kalesinin oğlu” olması benzetme yönünün Antep’ten Halep’e doğru olmasını bize dayatır. Bu kurgu iki kent
arasındaki tarihsel olarak inşa edilmiş hiyerarşik ilişkiden bağımsız değildir. Dolayısıyla bugün Gaziantep için kullanılan “Küçük Halep” (Küçük Suriye ya da Küçük
Şam değil) bu tarihsel bağlamdan ayrı düşünülemez.
İlişki tek yönlü ve inşa edilmiş olsa bile benzetmede ortaya çıkan anlam göreceli olabilir. Burada benzetmenin kimin tarafından kullanıldığı da önemlidir. Örneğin bir Anteplinin Gaziantep için Küçük Halep demesiyle bir Suriyelinin demesi
arasında elbette bir fark vardır. Nasıl ki 1970-80li yıllarda sol grupların baskın olduğu mahalle ya da yerleşim yerlerinin “Küçük Moskova” olarak damgalanması bir
sağcı ve bir solcu için birbirine zıt duygulara aracılık ediyorduysa; “Küçük Halep”
ifadesi de Gaziantepli için bir tehdit algısının dışa vurumu, bir ötekileştirme pratiği
olabilirken; Suriyeli için ise güven ve huzur hissinin dışa vurumu, bir ortaklaşma
pratiği çabası olabilmektedir.
Benzetme için kullanılan taraflar hiçbir zaman aynı olamaz. Örneğin aynadaki
yansımamızı kendimizle karşılaştırmanın pek bir mantığı yoktur. O yüzden karşılaştırmaya tabi tutulan taraflar doğaları gereği farklılık taşımak zorundadır. O halde
benzer olan aslında farklıdır denilebilir.
Karşılaştırmayı, bir ucu benzerlik (civa), diğer ucu farklılık (boşluk) olan bir
termometre gibi düşündüğümüzde bir taraftaki genişleme diğer tarafta bir
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daralmayla neticelenecektir. Yani herhangi bir karşılaştırmada benzerliklere yapılan
vurgu, farklılıkları; farklılıklara yapılan vurgu benzerliği ihmal etme pahasına yapılır. Ancak karşılaştırma termometremizin iki ucu arasında her zaman için karşılaştırmayı yapan kişinin niyet, keyfiyet ve önyargılarına karşılık gelen bir karanlık
bölge de bulunur. Bu üçlü yapıda bir taraftaki genişleme karanlık bölgeyi içerme
şeklinde olacağı için diğer tarafta daralmaya yol açmaz. Veyahut karanlık bölge bir
tarafı tümden kapatacak şekilde konumlanmış da olabilir. Bu noktayı daha iyi izah
etmek için karanlık bir odada bulunan nesneleri tanımak için fener kullandığımızı
varsayalım. Işığı tuttuğumuz bölge, her zaman yargımızı yeniden şekillendirme potansiyeline sahip olduğundan; feneri kullanma biçimimiz, tanımayı aşabilecek niyetimizden bağımsız olmayacaktır. Niyetimiz, belli nesneleri tanıma ya da tanımazlıktan gelme olabileceği gibi; hepsini görme ya da hepsini göz ardı etme de olabilir.
Ona göre de feneri bir yere odaklayabilir, ışığı bir noktanın üzerinden hızlıca ya da
yavaşça geçirebiliriz. Bazen bir nesne net görünebileceği gibi bazen de tümden karanlıkta kalabilir. Bazen de o nesneden yansıyan ışık diğer bir nesnenin çarpık görünmesine neden olabilir.
Göçmenin kurduğu benzerliklerin mantığı tam da bu analojideki duruma benzer. Safran’ın dediği gibi, diaspora grubu “ev sahibi toplum tarafından tam olarak
kabul edilmediklerine ve belki de kabul edilemeyeceklerine inanırlar” (Safran, 1991,
s. 83). Suriyelilerin bunu çok net hissettikleri fark edilebilmektedir. Örneğin Suriyeli
göçmenler, kültürü oluşturan iki önemli unsur olan dil ve mutfak üzerinden dışlandıklarını, ya da genel anlamda kendilerinin tehlikeli ya da zararlı görüldüklerini bildiklerini sıklıkla ifade etmektedirler. Çelişkili gibi görünse de aslında bu dışlanma
hissi, kültürel benzerliği neden bu kadar çok vurguladıklarını ya da neden “içimizdeki kötüler, içinizdeki öfkeliler” şeklinde özetlenebilecek bir söylem geliştirdiklerini daha anlaşılır kılmaktadır. Öyle görünüyor ki Suriyeli göçmenlerin bu tarz ötekileştirme pratiklerine karşı bir panzehir olarak bu benzerlikleri kurgulamaktadırlar. Ev sahibinin farklılığı ön plana çıkarma ve olumsuzu genelleme şeklindeki “benzerliği farklılaştırma” eğilimine (Açıkgöz, 2020, s. 61) karşılık göçmen, tersi bir tutumla benzerliği ön plana çıkarıp olumsuzu marjinalleştirerek farklılığı benzeştirme
çabasına girmektedir. Bu gaye için de kültür, ortam, gelenek, görenek gibi daha genel ve muğlak ifadeler daha kullanışlı olabilmektedir. Çünkü benzer olarak kurgulanan bütün üzerinden farklı ya da sorunlu olarak görülen parçanın daha az önemli
olduğu izlenimi verilebilmektedir. Böylece farklılığa dair söylediklerinin bir itiraz
şeklinde algılanmasının, tabiri caizse bir “yanlış anlaşılmanın” önüne geçmeye çalışmaktadır.
[…] Suriye’de arkadaşlarımla kurduğum sosyal ortamı telafi etmek için burada bayağı Türk
arkadaş edindim. Sosyal hayat olarak çok yakınlar, örf, adet, kültür… Bir de buradaki insanlar
genel olarak sıcakkanlılar. Bir de seni Türkçe konuşurken gördüğü zaman daha iyi destek veriyorlar. Türkçe konuşunca daha iyi yardım edebilirler. Belki o da yanlış anlamaktan. Yani
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Türkçe bilmeden çok anlamayabilirler seni. O yüzden Türkçe bildiğin, konuştuğun zaman
sana daha yardım edebilirler. Tabi ki kimsenin kimseden nefret etmesi değil ama dediğim gibi
Türkçe bildiğinde konuştuğunda her şeyi halledebilirsin (G-167, Erkek).

Bu anlamda benzerlik kurma, bir Suriyeli için göçmenlik yaşamını idare etmede çok
kullanışlı bir araç olabilmektedir. Çünkü “tutum, değer ve geçmiş” üzerinden kurulan benzerlikler ötekiyle buzları eritmenin önemli bir yoludur (Aronson, D., &
Akert, 2012).
Suriyeli göçmenler sadece benzerlikleri kurmakla kalmayıp, bu benzerliklerin
Gaziantep’i tercih etmelerinde önemli bir paya sahip olduğunu da iddia etmektedirler. Bu iddia aslına bakılırsa çok da makul durmamaktadır. Çünkü Suriyelilerin Gaziantep’te kalmalarının her şeyden önce onların içine düştükleri yoksulluk ve Türkiye’nin uyguladığı politikalarla alakalı bir zorunluluktan kaynaklandığının altını
çizmek gerekir. Özellikle turistik bölgelerden uzak tutma, yerleştirildikleri yerler dışına seyahat yasaklarının konması gibi politikalar mültecileri ister istemez belli bir
yere kanalize ederken; Avrupa ya da İstanbul’a gitme hayali kurup, çaresizlikten
gidemeyen birçok göçmen olduğu da bir gerçektir. Bu zorunluluk hali dışında katılımcıların beyanları esas alındığında Gaziantep’in iş imkânları, daha önce kurdukları sosyal ağlar, aile ve akrabalarla bir arada olma, kendi memleketlerine yakın
olma gibi daha pragmatik nedenlerin tercihlerinde belirleyici olduğu görülecektir.
Dolaysıyla göçmen kâr-zarar hesabı yapan, son derce rasyonel, hatta biraz da kurnaz biri gibi gelebilir. Bu, elbette yanlış değildir. Ancak benzerlik kurma pratiğinin
göçmenin bu faydacı yönünü aşan bir özelliği vardır. Bu noktayı netleştirmek adına
Uluslararası Göç Sistemleri Yaklaşımı’nın (International Migration Systems Approach)
temel iddiasına başvurabiliriz. Bu teoriye göre, belli iki ülke arasında oluşan göç
olayları o ülkeler arasındaki özgün “tarihi, kültürel, kolonyal ve teknolojik” bağlarla
ilişkilidir (Jennissen, 2007, s. 414). Bu noktadan bakınca aslında Suriyelilerin iddia
ettiği gibi benzerliklerin Gaziantep tercihinde rol oynadığı fikri artık garip gelmemektedir. Çünkü kurulan benzerlik aslında yüzlerce yıl sürmüş bir ortaklaşmanın
dışavurumdur. Ve bu yüzden bugünkü Suriyeliler yaklaşık 400 yıl önce bahsedilen
benzerlikleri hemen hemen aynı kalıplarla tekrarlamaktadırlar.
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Oyunbozan Olmak ya da Oyuna Dâhil Olmak:
Suriyelilerin Dışlanmayla Başa Çıkma Stratejileri
Ümran Açıkgöz

Kızımın sınıfındaki çocuğu hep gruptaki yazışmalardan görüyorum: “Meys problemli”, “Meys
problemli”, “Meys şöyle yaptı”, “Meys böyle yaptı”. “Ya!” dedim “bu Meys’in hiç mi elle tutulur bir tarafı yok acaba?”
Kızıma sordum: “Kızım bu Meys’le niye sıkıntı yaşıyorsunuz?”
“Meys bizi anlamıyor” dedi.
Meys’e ben İngilizce olarak sordum - Çocuklardan bazıları İngilizce biliyor: “Meys sen neden
arkadaşlarınla oynamıyorsun?” dedim.
Dedi ki: “Arkadaşlarım benle oynamak istemiyor.”
“Niye oynamak istemiyorlar peki senle?” dedim.
“Bilmiyorum” dedi. “Ne zaman ben oyunlarına dâhil olsam beni dışlıyorlar” dedi.
“Sen peki dışlanınca ne yapıyosun?” dedim.
“Ben bu defa onları rahatsız ediyorum, aslında benle oynasınlar diye yapıyorum” dedi.
Kızıma sordum “Sen niye Meys’le oynamak istemiyorsun?”
“Anne ben oynamak istiyorum aslında, her oyunumuza Meys’i çağırıyorum ama Meys oyunun kuralını anlamadığı için çekip gidiyor” dedi.52

Oyundaki mikro ilişkilerin, toplumsal ilişkilerin bir yansıması olduğunu ifade
eden George Herbert Mead, oyunun, genelleştirilmiş öteki adı verilen diğerleriyle karşılaşıldığı ve rollerin öğrenildiği bir alan olduğunu söyler (2017, s. 180). Oyun, toplumsal ilişkilerde olduğu gibi birtakım kurallar tarafından belirlenir. Ortak tavır almak hususunda bir mutabakata karşılık gelen oyunun kuralları, “ben”in referans
alması gerektiği “diğerleri”nin varlığını zorunlu kılar. Böylece diğer benliklerle ilişkimiz ve deneyimlere dâhil oluşumuz bizi bir benlik sahibi ve toplumun bir üyesi
yapar (2017, s. 184). Oyuna dâhil olan çocuk “başkalarıyla” olmayı ilk kez deneyimler, aidiyet hissinden hoşnut olur ve orada öğrendiği kuralları topluma geneller. Bu
yüzden oyuna dâhil olmak toplumsala dâhil olmaktır.

Söz konusu ifadeler “Gaziantep’te Öğretmenlerin Gözünden Yerli ve Suriyeli İlişkilerinde Önyargılar
ve Toplumsal Mesafe” adlı yüksek lisans tezimdeki K19 adlı katılımcıyla gerçekleştirilen görüşmenin
bulgularına dayanmaktadır.
52
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Kurallarını bilmediği Türkiyeli arkadaşlarının oyununa girmeye çabalayan Suriyeli küçük kız Meys’in oyuna dâhil olamaması; yabancılık, dışlanma, alışma ve
dâhil olmaya ait pek çok detayı barındırır. Meys bu basit düzeydeki “organize bütüne” dâhil olamama serüveninde yabancılığıyla yüzleşirken diğerleri de dışlamayı
deneyimler.
İç savaşla birlikte göç eden, geldikleri yerde de bir yabancı olarak “farklı ve
karmaşık” bir toplumsal yapıya eklemlenmeye çalışan diğer Suriyelilerin deneyimleri aslında Meys’in yaşadıklarından farklı değildir. Gidilen yere tutunma çabası,
yabancılığın dayattığı zorluklarla sekteye uğrayabilmektedir. Bu zorlukların temelinde sık sık kendilerinin de hatırlattığı gibi “göçmen” olma durumu yatar. Neticede
pek çok şeyi geride bırakıp yollara düşerken sırtladıkları birkaç parça ağırlığın üstüne bir de göçmenlik kimliğini eklemektedirler. Bu sıfat, artık gidilen her yere götürülen “ötekilik” yazgısına isabet etmektedir. Dolayısıyla üstlerine gönülsüzce giydikleri bu yabancılığı aşmak kolay olmasa da hayatları adına yeni bir başlangıç yaptıkları Gaziantep’te yaşama tutunmak, daha da ötesinde, çeşitli başarılar elde etmek
için onu kompanse etmenin yollarını aramaktadırlar. Bu makale, tüm bu süreci dikkate alarak Suriyelilerin dışlanma deneyimlerini ve bunlarla başa çıkma stratejilerini
anlamaya çalışmaktadır.

Dışlanma: Kuramsal bir Çerçeve
Göçmenler, “sonradan” geldikleri bir topluluğun içerisine çok da kolay olmayan bir biçimde dâhil olmaya çalışmaktadırlar. Bu sürecin dayattığı çeşitli zorlukların yanı sıra insanın ihtiyaç duyduğu sosyal ortama dair yaşanan yoksunluk ve mahrumiyet belki de aşılması en zor engel olmaktadır. Sosyal dışlanma olarak adlandırılan bu mahrumiyet genelde “bireylerin ya da hanelerin, ya kaynaklardan ya da daha
geniş bir ölçekteki cemaatle veya toplumla sosyal bağlar kurmaktan yoksun bırakılmaları sürecini karşılayan” (Marshall, 1999, s. 150) bir anlama tekabül etmektedir.
Sosyal dışlanma, literatürde genelde yoksullukla bağlantılı olarak ele alınmış
olsa da daha geniş bir anlamda herhangi bir sebepten ötürü bireylerin sosyal ortamdan izole edilmesi ya da mahrum bırakılması gibi pratikleri kapsar (Solak & Teközel,
2019, s. 295). Dışlama ve ayrımcılığa dair bu pratiklerin pek çoğu ise önyargılarla iç
içe geçmiş süreçleri barındırır. Önyargılar basit bir tanımlamayla hatalı genelleme
ve bilgileri içeren peşin hükümlere karşılık gelir. Nitekim Allport, önyargıyı “bir
gruba mensup birine karşı, sadece o gruba mensup olduğu ve bu nedenle bu gruba
yakıştırılan sakıncalı nitelikler taşıdığı gerekçesiyle takınılan itici ya da düşmanca
tutum” (2016, s. 36) şeklinde tanımlar. Söz konusu yabancılar olduğunda zenofobik
tutumlar önyargılarla görünürlük kazanır ve “öteki”yi zaman zaman sosyal ilişkilerde kıyılarda bırakır.
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Bir grup diğerini çeşitli nedenlerden ötürü marjinalize edebilir. Fakat iki grubun karşılaşmasından doğan bu gergin ilişki biçimi büyük oranda güç ilişkisi ve çatışmalara dayanır. Foucaultcu tabirle “en az iki insan arasında dahi görülebilen iktidar mücadelesi” (2014, s. 55) sosyal karşılaşmalardaki her türlü çatışma ve güç ilişkilerinin varlığına karşılık gelir. Bu bağlamda yeni gelenlerin görece “talepkâr” halleri tehdit ya da rahatsızlık verici olarak algılanabilmektedir. Marksist perspektifle
bakıldığında bu tehdit algısının iktisadi temel üzerinde şekillenen gerilimlerden
kaynaklandığı söylenebilmektedir. Nitekim iktisadi ilişkilerin beraberinde getirdiği
çatışma sürecinde ayrımcılık ve ötekileştirme kaçınılmaz olacaktır.
Çatışma ilişkileri üzerine kurulu ötekileştirme eylemlerinde, elbette ekonomik
temel dışındaki diğer bazı değişkenler de rol oynar. Bu anlamda kültüre atfettiği
önemle Marx’tan ayrışan Pierre Bourdieu, çatışmaların kültürel sermaye temelinden
söz eder. Kültürel eşitsizliği simgesel formlar üzerinden okuyan Bourdieu’ya göre
sınıflar, ikili ilişkiler (ender/yaygın, iyi/kötü, yüksek/düşük, iç/dış, eril/dişil, seçkin/bayağı) şeklinde kurgulanarak antiteziyle bir güç mücadelesine girmektedir
(Swartz, 2011, s. 236).
Çatışmacı ilişkilerin yanı sıra bir “ötekilik” ve “etiket” kuramı olarak addedebileceğimiz Goffman’ın “damga” (stigma) nosyonu, perspektifimizi Sembolik Etkileşimcilik’ten yana çevirmeye olanak tanır. Goffman, toplumun yakıştırdığı kimlikle
gerçek kimlik arasındaki gelgitleri ve bireyin buna gösterdiği reaksiyonları anlamaya
çalışır. Bu durum yabancıyı zihinde nötr bir konumdan alır ve “lekeli”, “kötü” gibi
çeşitli “itibarsız” sıfatlara indirger (2014, s. 29). Fakat mesele yalnızca bir sıfatı yüklemek değildir. Nitekim Goffman’ın da üzerinde durduğu gibi, her ne kadar damga
itibarsızlaştırılmış bir sıfat olarak kullanılsa da bu bir “sıfatlar dili değil bir ilişki
dili”ne karşılık gelmektedir. Bir kişi ya da gruba yönelik damgalar fiziksel “deformasyonlara”, “karakterle” ilgili niteliklere veya “ırk, ulus ve dine dayalı etnolojik
damgalara” dayalı olarak sınıflandırılabilir (2014, s. 31). Suriyeli göçmenler için daha
ziyade etnolojik damgalar söz konusudur.
Sözün özü, bu çalışmada ele alınacak Suriyeli katılımcıların söylemlerinden
yansıyan sosyal dışlanmayı anlamanın sosyolojik bir analizini yapmak için onun ardındaki motivasyonlara odaklanmak anlamlı bir çaba olacaktır. Bu doğrultuda Çatışmacı ve Sembolik Etkileşimcilik kuramlarının sunacağı teorik bir çerçeveden yararlanılacaktır.

Dışlanmayı Deneyimlemek
Bilgin, dışlanma sancısını Kafka’nın Şato adlı romanı üzerinden verdiği örnekle
açıklar. Bu kurgu, hem şatodan hem de onun eteklerinde bulunan köyden reddedilen K.’nın arada kalmışlığını anlatır. Dışlanma sancısını hissettiren K.’nın öyküsü,
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insanı kuşatmış sosyal evrenin yabancılara karşı geçirgen olmayan dokusunu yansıtır (2007, s. 36). Nitekim yabancı, bu aşılması güç bariyeri hisseden ve diğerleriyle
ilişkisi çıkmaz bir sokağa dönendir. Suriyeliler de kimi zaman tıpkı K. gibi bu dışlamanın ve reddin sancısını “bakışlarda” dahi hissettiklerini dile getirmektedir.
Bazen başka insanlardan biraz rahatsız oluyorum. Burada insanlar bize kötü kötü bakıyorlar.
Biz güzelce burada yaşıyoruz hiç kimseye karışmıyoruz (…) İnsanların kötü bakışı çok belli
oluyor. Gözlerine baktığında bile seni ne kadar sevmediklerini görüyorsun. (G162)
Türk komşulardan bazıları bizim müşterilerimizdir, bazıları da bana Suriyeliyim diye özellikle
ve sert bakışlarla bakarlar (bu Suriyeli diye onunla konuşmayalım düşman olalım diye düşünürler). (G142)
Bazı Türkler Suriyeli olduğunu anlayınca kötü bakıyorlar. Ben bakkala gittiğimde Suriyeli olduğumu anlayınca hemen üslubunu değiştiriyor. (G125)

İki insan arasındaki ilişkiyi başlatan ilk temaslar ve karşılaşmalar yüz yüze ilişkilerin başlangıcı niteliğindedir. Bu bağlamda Goffman karşılaşmalara büyük önem
atfeder. Nitekim “normal” ve damgalı insanların bilfiil karşılaştığı yerde her iki tarafın damgayla yüzleşmesi zuhur eder (Goffman, 2014, s. 42). Bu ilk temas, tarafların
tutumuna bağlı olarak etkileşimi başlatabileceği gibi dışlamanın ilk adımını içeriyor
da olabilir. Dolayısıyla Goffman’a göre doğal olan davranış uygar kayıtsızlık53 olup
aksi haldeki durumlar, en uygun tabirle bir şeylerin yolunda gitmediğinin habercisidir. “Dik ve uzun bakış” doğası gereği “olumsuz bir yaptırım aracı” görevi görürken kimi zaman da karşısındakine “çizgiden çıktığı” mesajını verebilir (Goffman,
2018, s. 99). Bakışa dair hâkim ve madun ilişkisinde de geçerli olan bu kaide, bakışlardaki “ince ayarı” gözetir. Hassas bir dengede duran bakışlar her an “nefret bakışına” dönüşme riskini taşır. Nihayetinde katılımcılar de bu konuda bir farkındalığa
sahiptir. İstenmediğini “gözlerde bile görmek” ya da “sert” bakışlara maruz kalmak,
kurulabilecek olası bir temastan ötelenmenin ilk hamlesidir. Kimi zamanlarda ise bu
sert bakışlar “küçümseyen” bakışlara dönebilmektedir.
Özellikle Suriyeli olduğumuz için bazıları ve abartmadan söylüyorum aşağılayıcı bakışla bakıyor bize (…) (G94)

Dışlanma, herhangi bir biçimde üstünlük kurma üzerinden gerçekleşen sınıfsal
karşılaşmaları da kapsamaktadır.
Evet, bence ırkçılık veya yanlış bakışlar var. (…) Suriyeliler cahil bir halk değil, Suriyeliler kültürlü bir halk. Eskiden turistler geliyordu o yüzden Suriyeliler dışarıya açık bir görüş var, ticari
zekâsı var, yani onlara daha fazla imkân verilse daha fazlasını başarabilirdi. (G1)
İlk geldiğimde bu ülke benim ülkem gibi hissediyordum ama şu anda değil (…) Biz gelirken
para getirdik, kusura bakmayın ama biz inek arkasından gelmedik! Suriye'de kaybettiklerimiz

Uygar kayıtsızlık: Bir kişi başkasına onun var olduğunu (ve onu gördüğünü) kabul ettiğini gösterecek
kadar bakar ve ardından onun hakkında özel bir fikri ya da merakı olmadığını belli etmek için hemen
dikkatini geri çeker (Goffman, 2018, s. 94).
53
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beraberimizde getirdiklerimizden daha fazladır. Suriye’de mülklerimizi bıraktık, burada eski
bir araba satın aldım. (G30)
Suriye halkı, uygar bir halk, Suriye'deyken sokağımda hiçbir kiracı yoktu, zengin bir ülkeyiz,
petrol var, ama sonra fitne olduğu için diyebiliriz, aynı zamanda devrim diyebiliriz ama fitne
çünkü birçok ülkeler Suriye'yi sabote etmek istediler. (G22)

Suriyeliler kendilerine yöneltilmiş “cahil” yaftası üzerinden dışlanmışlıklarını
dile getirir. G30’un kullandığı “biz inek arkasından gelmedik” ifadesi dikkate değerdir. “İnek arkasından gelmek” tabiri Suriye toplumunda çok fakirlik anlamına
geldiği gibi aynı zamanda “cahillik, kaba ya da medeniyetsizlik” anlamında da kullanılmaktadır. Dolayısıyla katılımcı adeta mültecilikle gelen kalıpyargıların ardındaki gerçeği öne çıkarmak istemekte, “bizler de medeniyet ve görgü sahibiyiz” mesajı vermektedir. Kısaca bireyin bu tavrı “varsayılan kimliği ile fiilî kimliği arasındaki uyuşmazlıktan” (Goffman, 2014, s. 49) doğan ve benlik algısını örseleyerek yabancılaşmasına yol açan tutumlara bir sitem olarak okunabilir. Ne var ki Araplarla
ilgili var olan geri kalmış imajı köklü ve kuvvetli kalıpyargılarla şekillenmiştir. E.
Said’in ifadesiyle “fazıl ve makul” Batılıların karşısında barış, medeniyet, rasyonalite gibi hüviyetlerden yoksun Arap-Doğulular vardır (Said, 1991, s. 85). Dolayısıyla
Araplarla ilgili cehalet stereotipleri uzunca bir tarihsel geçmişe sahip yaftalamalara
dayanmaktadır.
Suriyeli göçmenlerin yemekleri ve mutfak kültürleri de dışlanmadan “nasibini” almaktadır. G94 tüketime dayalı pratiklerde kendini gösteren bu dışlayıcı tutumları anlamakta güçlük çektiğini dile getirmektedir.
Yani ilk açtığımda bu lokantayı tabi hepsi değil yani Türk halkı iyi kalpli ve Türkiye’nin hükümeti de iyi. Bazıları işte giriyorlar lokantaya yemek için, Suriyeli olduğumuzu görünce sırtını
döner ve çıkar sanki biz Suriyeliler salgınız ya da bakteriyiz. Neden bilmiyoruz böyle çook.
(G94)

İyi Türkler olduğunu belirtmeden geçmekten imtina eden katılımcı, kendisine
“sırtını” dönen Türklerin neden böyle bir tavır takındıklarını bir nevi usulen sormaktadır. Nitekim bir sonraki cümlede kullanılan “bakteri” ve “salgın” metaforu,
bu sorgulama hâlinin aslında trajik bir biçimde dışlanmaya dair farkındalığı içerdiğini göstermektedir. Öte yandan bu tutum, Goffman’ın belirttiği gibi “damgalı insanlar, karşılarındaki ‘ötekilerin’ kendileri hakkında ne düşündüğünü” (2014, s. 43)
anlama konusunda tam bir kafa karışıklığı yaşamaktadır fikriyle de örtüşmektedir.
Böylece G94 kaçar gibi giden müşterilerin bu tavrını “olsa olsa bir salgından böyle
kaçar insan” şeklinde okuyarak bir nebze de olsa kafa karışıklığını rahatlatmaya çalıştığı söylenebilmektedir.
Yemek ve hijyen ilişkisinden doğan dışlamalara dair görüşmelerde daha açık
ifade edilen durumlara da rastlanmıştır.
Mesela ben birçok kişinin Suriyeli lokantalarını temizlik açısından tercih etmediklerini gördüm. Yok, geçen gün bir aile geldi daha masaya oturmadan Suriyeli lokantası olduğunu fark
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edip çıktı. Ben de bilmiyorum nedenini istiyorsanız onlara sormanız gerek. Bugün de biri geldi
Suriyeli mi? diye sordu evet dedik hemen gitti. Daha hiçbir şey görmemişti. (G75)

Suriyeli göçmenlerin hijyenik olmadığına dair yaygın bir önyargı54 olduğu anlaşılmaktadır. Bu bağlamda Douglas’ın bir tabu ve toplumsal temsil olarak gördüğü
“kirlilik” (2007, s. 65) olgusu Suriyelilerle ilgili dışlamalarda sıkça rastlanan bir alan
hâline gelmiştir. Var olan tepkisellik, toplumda yerleşik “Arap” imgesinden ve kalıpyargılarından da bağımsız değildir. Nitekim Suriyeliler daha ziyade Arap olarak
görülmekte ve ırka yönelik bir genellemeyle bezenmektedir. Gündelik kullanımda
dile yerleşmiş “Arap eli öpmekle dudak kararmaz” ya da “Arapsaçına dönmek” gibi
dile yerleşmiş deyişler yerici manalara karşılık gelmektedir.
Türk bireyi çözmek çok zor, özellikle yemek konusunda... Hâlbuki bizim mutfağımız onların
mutfağından daha iyi ama geliyor siparişi veriyor ve sonra bakıyor bu dükkân Suriyeli, yemeği
olduğu gibi bırakıp çıkıyor. Ne yemeğin tadına bakıyor ne de bu lokantanın temiz olup olmadığına bakıyor. Ama bazıları da cesaret edip deniyorlar ve zaten denedikten sonra sürekli
dükkânın müşterisi oluyorlar çünkü beğeniyorlar. (G99)

Göçmenler, yerlilerin yemek konusundaki bu “bir ileri, iki geri” tavrını hayretle karşıladığını gizleyememektedir. Beğeni üzerinden ayrımın ve mesafeli duruşun farkında olan katılımcı, önyargıların dirençli duruşunu vurgularcasına “bazıları
da cesaret edip denerler” söyleminde bulunmaktadır. Nihayetinde aşılması güç de
olsa bu eşik bir kez geçildiğinde “beğeniyle” başlayan ilişki kaynaşmanın yolunu
açmaktadır.
Bazı Türkler gelince ikram ediyoruz alıyorlar bazıları sever ama çoğunluk almaz bazı önyargılardan dolayı (…) “Temiz değil” diyorlar. Artı pahalı olduklarımızı söylerler: “Bizim baklavamızın kilosu 110 lira, onlarda [Suriyeliler’de] en pahalısı 70 lira.” Onlar çok fazla şerbet döküyorlar böylece tepsi 10 kiloya çıkar. Bizde 6-7 kilo. Ancak bazıları bunu anlamaz işte. Biz baklavanın ustasıyız buna rağmen 70 liraya satarız “sen niye bu kadar pahalısın” derler. En kötüsü
de temizlik olayı. (G62)

Katılımcı, hijyen önyargısından ötürü dışlandıklarını dile getirirken yerlilerin
söylentilerini referans göstermektedir. Böylece “diyorlar, söylüyorlar” ifadeleriyle
ne olduğunu dile getirmekten ziyade savunmacı bir refleksle ne olmadığını belirtmek durumunda kalmaktadır. Ne var ki bir topluluktaki etnik grupla ilgili gerginliklerin ölçümünde söylentiler etkili bir barometre görevi görmektedir. Söylentilere
karşı septik bir tutum sergilemek bir gruba duyulan düşmanlığı denetlemenin etkili
bir yolu olabilse de (Allport, 2016, s. 101) her zaman çok da mümkün değildir. Katılımcıların ifadelerinden de anlaşılacağı üzere Suriyeliler üzerine iliştirilmiş kirli
“damgası”, onların temiz olduklarını ispatlama çabasından daha hızlı yayılmaktadır. Katılımcı hijyen konusunu “en kötüsü de bu” şeklinde beyan etse de aradaki
gerilimin yalnızca kültürel çelişkilerden kaynaklanmadığı görülmektedir. Nitekim
Utanır’ın Antep Kimliğinin Yeniden İnşasında Mutfağın Rolü adlı doktora tezi, Gaziantep’teki öteki addedilen Suriyeli göçmenlerle yerli halk arasında bir “sınır çizme aracı olarak mutfağın” rolüne değindiği
bağlam yerlilerin hijyen önyargısını göstermek açısından anlamlı bulgulara sahiptir (2019, s. 205-216).
54
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bir diğer söylenti ekonomik kaygılardan beslenen mesafeli ilişkiyi temsil ediyor. Burada Allport’un iki kişi ya da gruplar arasındaki çatışmaların gerekçesini iyi ayırt
etmek gerektiği fikriyle karşılaşıyoruz. Ona göre kimi çatışmalar önyargılardan kaynaklanırken kimileri “gerçekçi” çatışma ve rekabet durumlarından kaynaklanmaktadır.
Henüz yemeği yemeden kalkanlar örneği, hijyene dair önyargılı tutumların çoğunlukla deneyim öncesi yargılardan beslendiği sonucuna varmamıza olanak tanısa
da gündelik yaşamın içinde beliren, özellikle ekonomik temelli çıkar ve rekabet kısmen daha “temellendirilmiş” önyargılar üretebilmektedir. Muzafer Sherif’in deneysel temellere dayanan Gerçekçi Çatışma Kuramı’na (Realistic Conflict Theory) göre, “kıt
kaynakların kullanımı, siyasi iktidar veya sosyal statü” gibi paylaşım alanlarındaki
kavga ve mücadelelerden doğan rekabetin gruplar arasındaki önyargıları ve ayrımcı
tutum ve davranışları beslediği varsayılmaktadır (Aronson vd, 2012, s 789). G33
kodlu katılımcı kendilerini bir tehdit gibi algılayan yerlilere cevaben belki de bildiği
en içten savunma yöntemini kullanarak “hepimize yeter” ifadesiyle karşılık vermektedir:
Yani mesela rızık Allah’tan gelir. Kötü bir düşünce vardı: O da “sen veya siz geldiniz işimizi
aldınız!” Yani ben olsam da olmasam da Allah sana rızkını gönderecek. Ama bazı insanlarda
o düşünce yoktu. “Sen geldin sen aldın!”. (G33)
Bazı Türkler sıkıntı yapıyordu aileme “siz geldiniz, işimizi elimizden aldınız. Gidin ülkenize!”
falan. Ama tabi bunlar ilk başta oluyordu ama şu an öyle şeyler yaşamıyoruz çok şükür. (G97)
Bazıları ırkçılık yapıyor. Suriyelileri sevmiyorlar, halen var. En çok hastanede görüyorum öyle
çok insan var. (G76)
Evet, mahalledeki komşularımız hiç yanlış bir şey yapmadılar. Onlar bizi sever, biz de onları
severiz ama otobüste, hastanede olumsuz şeyler oluyor. (G38)

Geldiklerinden itibaren Suriyeli göçmenlere yapılan yardımlar, çeşitli mecralarda çokça dillendirildiği için yerli halkın dilinde dolaşıma giren konulardan biri
olmuştur. Bu konuda medyada sıkça yer eden manipülatif haber içeriklerine 55 rastlamak mümkündür. Bunlara rağmen “işin aslını” vurgularcasına katılımcı “her şeyden yararlandığımızı sanıyorlar” ifadelerinde bulunmaktadır.
Bazıları ırkçılık yapıyor. Suriyelileri sevmiyorlar, halen var. En çok hastanede görüyorum öyle
çok insan var. (G76)
Evet, mahalledeki komşularımız hiç yanlış bir şey yapmadılar. Onlar bizi sever, biz de onları
severiz ama otobüste, hastanede olumsuz şeyler oluyor. (G38)

Hastaneler kamusal hizmetin ve devlet kaynaklarının kullanımının en çok görünürlük kazandığı dolayısıyla bir yabancının varlığının en çok “göze battığı”

Suriyelilerin hastanelerden faydalanması, sınavsız geçişle ve bursla ilgili genellemeler ve dışlayıcı söylemlerin yer aldığı medya kaynakları için Suriyeli Sığınmacıların Gaziantep Yerel Basınında Temsili adlı çalışma için bkz. (Kovucu, 2016, s. 91).
55
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yerlerden biridir. Bu bağlamda hastanelerde çıkan gerginlikler büyük oranda Suriyeli göçmenlerin kayırıldığına dair yargılara ve “ayrıcalık” iddialarına dayanmaktadır. Esasında bu varsayımlar Suriyelilerin ülke ekonomisine yük olduğu kanaatiyle yakından ilişkilidir. Bu anlamda 18 ilde gerçekleştirilen bir çalışmanın özet raporuna göre halkın %70,8’i ülke ekonomisinin Suriyelilerden dolayı olumsuz etkilendiği kanaatinde birleşmektedir (Erdoğan, 2014, s. 26). Halkın bu tepkisinin son
derece farkında olan göçmenler adeta cevap verircesine bu yardımların kaynağının
ülke hazinesinden değil Avrupa’dan geldiğini dile getirmektedir.
(…) Şu anda ırkçılık var Kızılay kartla ilgili. Suriyeliler kart alıyorlar bilmem ne, çok şükür ben
kart almıyorum, paramla geldim (…) Bazı Türkler diyor ki “Suriyeliler kart alıyorlar.” Evet,
bazıları alıyor ama bu para Türkiye devletinden değil, onlar Avrupa yardımından geliyor.
(G22)

Rekabete dayalı dışlamalar her zaman söylemle sınırlı kalmamakta kimi zaman
da açıkça davranışa dönüşmüş gerilimler yaşanmaktadır.
[Türk komşularımızla sıkıntılarımız] oldu. Bana karşı çıktılar. Çalışmam yasak tezgâh açmam
yasak belediyeye şikâyet ettiler. Zabıta geldi ben de “yaşamak istiyorum” dedim “yaşlı bir
adamım ve yaşamak istiyorum!” Evime ekmek götüreceğim, çalışmasam nasıl yapacağım? Zabıta anlayış gösterdi “sorun yok” dedi “sen Suriyelisin burada kal” dedi. İlk başta komşular
karşı çıktı ama sonra çok şükür durum iyi çok şükür herkes tanıyor artık ben de sıkıntı yapmıyorum kimseye kötülük yapmıyoruz. Tüm insanları seviyoruz onlardan Allah razı olsun bize
kapılarını açtılar buraya aldılar. (G58)

G58 ekonomik rekabetin fiili müdahaleye dönüştüğü bir olaya örnek teşkil etmektedir. Paylaşım kavgasına dâhil olan herkes potansiyel bir rakip olsa da katılımcının “ben de yaşamak istiyorum” şeklindeki trajik ve bir o kadar mütevazı ve insanî
talebi, bu çatışmanın dışında kalma isteğini ifade etmenin önemli bir yoludur.

Yabancılığa Hapsolmak
Goffman, damgalar neticesinde itibarsızlaştırılmış bir kimlik taşıyıcısı olan
damgalı bireyin bu toplumsal dışlanmışlık ve aşağılanmışlıkla nasıl başa çıktığına
odaklanır. Birey, damgasından ötürü ya tam kabul görecek ya da toplumsal kimliği
elinden alınacaktır (2014, s. 36). Benzer şekilde katılımcılarda da yabancılığı kabulleniş (ya da bir nevi “razı olma”) ile ait olma çabası arasındaki zikzakları sık sık göze
çarpar. Elbette dışlanmalardan bağımsız olmayan bu her iki hissiyat, “aidiyet için
atılan adımlar” ya da “kabuğuna çekilme” gibi iki ayrı stratejiyi doğuracaktır.
Aidiyet ihtiyacı insanın sosyal yanının en temel dürtülerinden olsa da büyük
bir yapıya dâhil olmak görece daha zor bir sürece karşılık gelir. Nitekim Bauman,
bu minvalde bir kimlik fikrini “aidiyet krizi” (2019b, s. 30) olarak niteler. Reel ve
ideal kimlik arasındaki açıklığı kapatma mücadelesine dayanan bu çabada kimi göçmenler “ötekiliği” bir yazgı gibi benimserken kimisi de yeni topluma ait olmaya giden yolun fırsatlarını arar.

Oyunbozan Olmak ya da Oyuna Dâhil Olmak | 179

Kendisini beyazlara kabullendirmeye çalışan, Fanon’un Jean Veneuse adlı siyahi karakteri “beyaz adam”ın gözünde daima hoşgörü ve huzuru arar. Ne var ki
o, diğerleri gibi olmak ve kabul görmek isterken aynı zamanda bu durumun “sahteliğinin” de farkındadır. Çünkü bilir ki o her zaman “öteki”dir (Fanon, 2016, s. 99).
Bu durum aynı zamanda Veneuse’ün beyazlar arasındaki konum arayışında içten
içe pes etmişliğinin de göstergesidir.
Bir yabancı olarak mülteciliğin çeşitli olumsuz nitelemelerine muhatap olan
göçmenler durumu kabullenmeyi tercih edebilir. Goffman da damgalı bireyin yaşamını niteleyen şeyi temelde “kabullenme” meselesi olarak alır (2014, s. 36). Onun
kabullenme olarak işaret ettiği durum yabancılık olgusunu içselleştirmiş özneyi ve
madun psikolojisini anlamak adına önemlidir.
“Biz”in “onlar”la girdiği diyalektik ilişkide zorunlu bir sonuç olarak “öteki”
doğar. Bu doğal süreç her iki taraf için de gönüllü ya da gönülsüz içselleştirilecektir.
Fakat bu içsel kabul tek taraflı bir yaşanmışlığın neticesi değildir. Hisseden kadar
hissettiren de sorumludur. “Bizden değilsin” demenin birbirinden farklı pek çok
yolu göçmeni yabancılık hissine teslim etmektedir. Biraz dinlenmek için oturduğun
parktan kovulmak, evini geçindirmek için kazanç sağlama çabanda ötelenmek, konuşamadığın bir dilde alay konusu olmak ya da sokakta öylece yürürken “ters ters
bakılmak”. Suriyeli göçmenlerin bulundukları toplumsal konum gereği “zaten” hissettikleri yabancılık, çeşitli dışlamalarla adeta pekiştirilir. Son tahlilde “yabancı”
hissi kabullenilir. Nitekim Suriye’ye dönme umudunu taşıyan ve burada zorlandığını söyleyen katılımcının ifadeleri “ne de olsa yabancıyız”ın dramatik ve çarpıcı bir
örneğidir. Çocuklarının geleceğinin orada olduğunu ısrarla dile getiren G46, “Ne
kadar okursa okusun çocuğunun burada yabancı kalacağını” ifade etmektedir. Dikkate değer olan ise “Ama kimlik veriyorlar?” sorusuna verdiği cevapta saklıdır:
“Evet, ama yabancı olarak kalır.” Bu örnek, bir ulusa bağlılıkta resmî zeminde önemli
bir protez görevi gören kimlik kartının reelde çok da tesirinin olmadığını çarpıcı bir
biçimde gösterir. Ait olanları ait olmayanlardan ayırma yetkisiyle donatılmış bir iktidarın onaylayıcı tutumunu gösteren vatandaşlık, (Bauman, 2019b, s. 18) sosyal
düzlemde çok da kapsayıcı bir karşılık bulmamaktadır. Dolayısıyla bu söylem adeta
bir kimlikten daha ötesine, “sosyal içermeye” duyulan ihtiyacı vurgulamaktadır.
(…) burada daha zor, hayat zor burada, yani mülteciyiz, mülteciler olarak davranıyorlar. Yorulduk ve hala yorgunuz, evler bulamıyoruz, Suriyelilere vermiyorlar, iş yok, varsa düşük ücretler veriyorlar. Yani Suriyeli deyince davranışlar değişiyor. (G39)
Hayır, yani sonuçta burası yabancı bir yer ve sen buranın yabancısısın. Ne kadar istesen de
alışamazsın ve onlar da sana alışamaz. Tüccar olsan da başka bir iş sahibi olsan da sonuçta sen
Suriyelisin! (…) Sen Suriyeliysen bir gün güçsüz olduğunu hissedersin. (G99)

Katılımcılar pek çok alanda karşılaştığı muameleyle “her halükârda yabancıyız” vurgusu yapmaktadır. G99 sosyo-ekonomik statünün dahi ötekiliği gizleyemeyeceği yönündeki inancını dile getirmektedir. Bu söylemler Simmel’in bir yere
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yerleşse dahi “(…) ona bir yabancı gözüyle bakıldığı sürece başkalarının gözünde
bir ‘toprak sahibi’” olmayan yabancısını hatırlatmaktadır (2015, s. 150). Bir tür öğrenilmiş çaresizlik diyebileceğimiz anlayış, göçmenlik psikolojisine içten içe yerleşmektedir. Başka bir örnek de bunu ispatlar nitelikte karşımızda durur. Oğlunun
okulda öğretmenleri tarafından Suriyeli olduğu için kötü muameleye maruz kaldığını belirten bir katılımcı “Gidip öğretmenle konuştum ve yalanladı doğru olmadığını söyledi ve sonunda ben yabancı olarak benim söylediklerime inanmayacaklar” (G199) demektedir. Bu bağlamda göçmenlerin gözünde temsil değişse de öz aynı kalmaktadır. Bu
da alışma ve uyuma dair umutlarını aşağıya çekmekte ve uyum sürecine ket vurma
riski barındırmaktadır.
Hayır, bugüne kadar alışamadık, çünkü hâlâ aramızda bir boşluk var. (Neden öyle hissediyorsunuz?) Bir, dil farklı, ikincisi sevgi eksikliği, onların hepsi boşluk yapıyor ve tuhaflık hissediyoruz. (…) (Yani siz 7 yıl boyunca buradaydınız ama komşunuz olmadı mı? Alışamadınız mı?) Öyle şeyler seviyorum ama aramızda boşluk var, onlar istemiyorlar. (G43)

Yabancılık hissi beraberinde birtakım nahoş farkındalıkları da doğurmaktadır.
Bu bağlamda katılımcı yerli halkla arasında var olduğunu söylediği ilişkilerin açıklığını, bildiği en sade fakat aynı zamanda en isabetli “boşluk” kelimesiyle anlatır.
Bogardus’un “sosyal mesafe” (social distance)56 olarak adlandırdığı kavram bizzat
deneyimleyenin dilinden döküldüğünde bu açıklık, teorinin gündelik yaşama izdüşümünü göstermekte ve kavramın bu kullanımı daha da anlam kazanmaktadır. İki
grup arasındaki ilişkisel anlamdaki açıklığa karşılık gelen sosyal mesafe, ona bir kez
daha yabancı olduğunu hatırlatmaktadır.
Dışlanmayı ve ötekiliği deneyimleyen ve bu kimliğe “hapsolduğunu” hisseden
bireyler kendilerine sessiz kalma rolünü biçer. Herhangi bir ayrımcılık ya da dışlanma karşısında verdikleri tepkiler bunun açık örneklerini oluşturmaktadır:
“Açıkçası karşılık vermiyordum, susup devam ediyordum. Sonuçta benim ülkem olmadığı
için konuşma hakkım yok” (G74), “Sonuçta biz yabancıyız saygılı olmalıyız” (G152), “Yaşam
olarak Gaziantep daha düzenli biz de yabancıyız ve yabancı terbiyeli olmalı. Ben misafirliğe
[gittiğimde] ev sahibi [gibi davranırsam] çok saçma olur. Bu bazılarına zor gelebilir alınırlar da
ama gerçek budur” (G142).

Yabancı ya “saygılı” ve “terbiyeli” olmalı ya da susmalı… Hepsi farklı gerekçelere büründürülmüş ortak bir sloganın yansıması “madun konuşamaz” (Spivak,
1988, s. 110), konuşmamalı. Bakıldığında Pierre Macherey’in ideolojiyi yorumlarken
bakışlarımızı ne söylendiğine değil söylenmeyenlere çevirmemiz gerektiği konusundaki önerisi de benzer bir hususa temas etmektedir. Ona göre önemli olan bir
çalışmanın ne söylediği değil ne söylemediğidir. “Suskunlukları ölçme” adına bu iyi
bir yöntemdir (Spivak, 1988, s. 55). Dolayısıyla göçmenlerin kendilerini

Sosyal mesafe, farklı sosyal, ırksal ya da sınıfsal gruplar arasındaki ilişkisel yakınlık ya da uzaklığı
işaret eden “iç grup ve referans grubu arasındaki fark”ı (Allport, 2016, s. 71) gösterir.
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sınırlandırdıkları bu söylemsel hâlin madunluk kimliğiyle beraber okunması da es
geçilmemelidir. Nihayetinde “sessizlik ve sükût da birer söylemdir” (Sözen, 2017, s.
11).
Dışlanmaya karşı bir strateji olarak benimsenen yabancılığın içselleştirilmesi,
bir tür “sineye çekme” hâlidir. Karşılaştıkları dışlayıcı eylem ya da söylemleri bertaraf etmek için kullanılan bu “pasif” yöntem bir şekilde işe yaramaktadır. En basitinden bu kaçınma hâli olası bir gerginlik ihtimalini minimize etmektedir. Fakat bu pasif strateji ufak bir riski de taşır. O da ötekilik kehanetinin bir süre sonra kendini
gerçekleştirmesidir. Yabancı olarak kendini geriye çekme, göçmenleri “cam tavan
etkisi”ne (glass ceiling effect)57 maruz bırakabilecektir. Böylece ironik bir biçimde diğerleriyle etkileşime geçmeye çalışırken bile görünmez duvarlara, cam tavanlara
çarpacaktır.

Bir Ötekilik Pratiği Olarak Susmak ya da Kendini Anlatmak
Toplum tarafından etiketlenmiş bireyler her zaman kabullenme ya da sessiz
kalma yolunu seçmeyecektir. Goffman’ın öteki kılınmış bireylerle ilgili öne sürdüğü
stratejilerden biri de kişinin “itibarsızlaştırılmış biri olarak, kabul görmediği bir dünyaya göğüs germek durumunda” (2014, s. 49) kalmasıdır. Göçmenlerden bazıları bu
bağlamda benzer bir yolu tercih eder ve hayatlarına devam etmek için daha “aktif”
stratejiler benimserler.
Buradaki ortam bazen gerginleşiyor (…) Yani biz burada yeniyiz misafiriz biz onlara uymalıyız
onların sevdikleri sevmedikleri şeyleri öğrenip ona göre onlara davranmalıyız. Yani biz ilk geldiğimizde bu binada komşular biraz korkmuştu. Tektik yabancı olarak. Sonra bizi tanıyınca
çok normal karşıladılar: Onlar bize geldiler, biz onlara gittik, yemeklerimizi paylaştık, böyle
gitti. (G84)

Çoğunluğu ve “ev sahibi”ni temsil eden yerliler, egemen konumlarından ötürü
ötekisi olan Suriyelileri fethetmeye girişirler: hegemonya kurmak ya da dışlamak
itibariyle iktidar mücadelelerinden galip çıkmak isterler. Fakat Suriyeliler ise öteki
olarak karşısındaki grubu bir nevi keşfetmeye çalışırlar. Nitekim azınlık olarak
başka bir lüksleri de yok gibidir. Bu tam da sonradan dâhil olanla yerleşik olanın
konumlanma stratejisindeki farklılığın resmidir. Yerleşik yerini korumak için; göçmen ise eklemlenmek için bir hamlede bulunur. Nihayetinde “biz onlara uymalıyız”
motivasyonuyla atılan adım yemek alışverişi ve gelişen komşuluk ilişkileriyle meyvelerini vermektedir.
Her fırsatta göçmenlere kimin ev sahibi kimin misafir olduğunun hatırlatılması
yine ev sahibi-misafir dikotomisine içkindir. Misafir, umduğuna değil bulduğuna
Cam tavan sendromu, nitelik ya da başarılarına bakılmaksızın azınlıkların ve kadınların kurumsal ve
kişisel ilerleme bağlamında merdivenin üst basamaklarına yükselmesini önleyen, görünmeyen bir engeldir (Commission, 1995, s. 4).
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razı olmakla mükellefken ev sahibi gücünü yetkinlik alanından almaktadır. Nitekim
görüşmelerde de göçmenlerin taşıdığı misafirliğin farkındalığından kaynaklanan
mahcubiyetin izlerine rastlanmaktadır.
Eskiden bizi seviyorlardı, bize sempati duyuyorlardı, ama Suriyeliler toprağın sahibi gibi oldular, sınırlarını aştılar. Yani Suriyeliler yabancıdırlar. Yapmamamız gereken bazı şeyler var.
Suriyeliler yaptılar. O yüzden Türkler Suriyelilerden nefret ettiler. (G43)
Ama bunu da söyleyeyim biz sadece Türkleri suçlayamayız. Bazı Suriyeliler burada saygısızlık
etti ve misafir olduklarını unuttular. (G94)

Misafir ya da göçmen olarak birtakım adımlar atmanın kendi vazifeleri olduğunu söyleyen göçmenlerin bu tavrı “yerlerini bilerek” tutunma çabalarını göstermektedir. Fakat bunu yaparken, söyleminde kendisine dayatılan anonimliği parçalayan bir detayı da eklemeyi ihmal etmez. Bu bağlamda “bazı Suriyeliler”i, “diğer
bazı Suriyeliler”den ayırt etmek söyleme yansıyan önemli bir diğer stratejidir. Bu
çerçevede Goffman’ın rollere dair deterministik olmayan daha ziyade pragmatist
diyebileceğimiz tespitleri göze çarpar. Goffman’ın (1961) “bütüncül kurum”58 adını
verdiği kurumlardaki işleyişten aldığı ilhamla giriştiği sorgulama, Suriyelilerin aidiyet için yaptıkları manevraları anlayabilmek adına ilham verir. Hastaneler veya
hapishaneler bütüncül kurumların en iyi temsilleridir. Hastalara veya mahkûmlara
giydirilen tek tip giysiler ve isimlikler yerine takılan numaralar, bireye “suçlu” ya
da “hasta” gibi bir anonimlik dayatır. Goffman böylesi durumlarda bile insanların
eylemlerinde bir özgürlük alanını nasıl yarattıklarını sorgular. Nihayetinde
mahkûmların ya da hastaların bir ölçüye kadar insanlıklarını gösterdiklerini ve anonimliği aşmayı başardıklarını görür. Dolayısıyla Suriyeli göçmenler de yaptıkları
manevralarla tüm Suriyelileri kapsayacak olumsuz genellemelerden ve onun getireceği anonimlikten kaçınmaya çalışmaktadırlar.
Misafirlik etiğiyle ilgili dile getirilen farklılaşma çabasının yanında tüm göçmenlere isnat edilen iddialardan aklanma çabası da vardır. Suriyelilerin toplumsal
gerilimlerin kaynağı olduğu ve suç işleme potansiyeli taşıdıklarına dair yaygın önyargılar vardır. Başka bir deyişle “suçtan önce suçlu” (Bauman, 2019a, s. 39) olarak
nitelenmektedirler. Yapılan kamuoyu araştırmasında özellikle 2014 yılında içinde
Gaziantep, Ankara ve Adana’nın bulunduğu kentlerde Suriyelilere tepki niteliğindeki gösterilerin ya da kimi zaman fiili saldırıların toplumda nasıl bir yer ettiği sorgulanmak istenmiştir. Suriyeli sığınmacıların bulundukları yerlerde şiddet, hırsızlık
vb. olaylarla toplumsal huzuru sekteye uğrattıklarına dair önermeyi %62,3’lük bir
kısmın desteklediği görülmüştür (Erdoğan, 2014, s. 29). Katılımcıların özellikle bu
Bütüncül kurumlar uzun bir süre toplumla bağlantısı kesilmiş ve homojen bir gruptan insanların çalıştığı ve yaşadığı yerlerdir. Buradaki ortama karakteri veren unsur büyük oranda idare altındaki insanların
bu kuruma gelmeden önceki kimliklerinin silinmesiyle ilişkilidir. Birtakım semboller ve işaretler bu anonimleştirme amacına hizmet eder. Bu süreç “mortifikasyon [küçük düşürme, aşağılama]” olarak adlandırılır (Goffman, 1961).
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konuda araştırmayı adeta yerli halkın “çağrılarına kulak vermeleri” için aracı kıldıkları görülmüştür. Dolayısıyla Suriyeli katılımcıların münferit olayları tüm Suriyelilere mâl etmekten kaçınma çabaları genellenen bir hizadan ayrılıp bir adım öne
çıkma çabalarının ispatıdır. Nitekim katılımcılarda “beş parmağın beşi bir değil ki”
söylemine sıkça rastlanır.
Tüm Suriyelilerin kötü olduğu anlamında bir yargı oluştu ondan dolayı Türkler tüm Suriyelilerin kötü olduğunu düşünüyor (…) Suriyelilerin doğru ve gerçek ve iyi yönünü göstermek
için bence biz daha fazla kaynaşmalıyız Türklerle. (G131)
Ben şöyle istiyorum: Türkiyelilerin Suriyeliler [hakkındaki] düşüncelerini düzeltmek istiyorum. Çünkü herkes aynı değil, birisi kötü olursa da hepsi kötü değil. Yani şöyle göstermeyi
istiyorum bizde de öğrenmek isteyenler var, kendini göstermeyen de var, iyi yapmak isteyenler de var. Kendi ülkesi ve başkalarının ülkesi için... (G178)
[Burada olmanın] kötü yanı bize hepimiz kötüyüz diye bakarlar. Evet, kötü Suriyeli var ama
biz de onları sevmeyiz. Ama hepimiz bir değiliz. (…) Türklerde de hem iyi var hem kötü var,
yani insanlara insan olarak davransalar keşke. Ev tutmaya gidiyorum vermiyor Suriyelisin diyor ama ben böyle değilim tüm halkın sorumluluğunu taşıyamam. Suriye’de böyle değildik
istediğimiz yeri tutardık hiç sorun yaşanmazdık. (G62)

Katılımcılar ferdi boyutta işlenen suçların tüm bir topluluğa genellenmesine
ısrarla karşı çıkarken çoğu katılımcının özellikle olumsuz tarafları söylemeden hemen önce ya da sonra Türkleri çok sevdiklerini belirten ifadeleri iliştirmeleri dikkate
değerdir. Bu, azınlık olmanın verdiği korkunun izlerini gösterirken bir tür emniyet
önlemi ya da olası tehditleri bertaraf etmenin stratejisi olarak okunabilir. Öte yandan
“içimizde kötüler de var” tavrı, Goffman’daki tek tip sıfatlardan arınma mücadelesini çağrıştıran alternatif birkaç farklı senaryo temelinde okunabilir. İlk olarak, bu
tarz tutumlar kısaca içindeki bulundukları yere tutunmak için azınlıkların sergilediği itaatkârlığı anlatan Tom Amca Sendromu (Uncle Tom Syndrome)59’nu akla getirir.
Tom Amca; inançlı, dürüst, efendilerine itaatkâr ve gittiği her yere uyum sağlayan
“ideal” bir köle simgesidir. Gittiği yere kolayca uyabilme açısından sergilediği bu
yaklaşım, esasında pek çok aktif stratejiyi içerir. Bu, kimi zaman karşı tarafın kültürünü ya da dilini öğrenmek olabilirken; kimi zaman da iç grubundaki “kötülerle”
araya sınır çizmek olabilir. Çünkü onun itaatkârlığı yeri geldiğinde kendi grubundan olan insanları eleştirmeyi ya da kötülemeyi de gerektirir.
İkinci ve ilkiyle ilişkili getirebilecek yorum ise komünoter duygu ve ihtiyacın bir
kez daha gün yüzüne çıkmasıdır. İnsanın belirsizlikten kurtulma, koruyucu ve güven verici bir yuva fikrinin, kendisine rehberlik edecek bir grup arama güdüsünün
azınlık için bir topluluğa tutunmanın cazibesini tekrar anlaşılır kılar (Bilgin, 2007, s.

Tom Amca Sendromu özellikle ırk ve azınlık literatüründe hayatta kalmak için gerekli bir strateji olarak
görülür. İçinde bulunulan azınlık konumu ve getirileriyle başa çıkma yöntemidir. Söz konusu strateji
karşı tarafın onayını kazanmak için azınlık gruptaki bireylerin gerçek duygu ve düşüncelerini gizleme
veya yatıştırma yolunu seçerek itaatkâr ve uysal davranmalarını içerir. Terim adını Harriet Beecher
Stowe’nin Tom Amca’nın Kulübesi (Uncle Tom’s Cabin) adlı eserinden alır (Jackson, 2006, s. 461).
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27). Dolayısıyla kendi iç grubundaki kötülerin olduğunu söylemesi de anlaşılır hale
gelir. Nitekim G62’nin söylemine dikkat edildiğinde “Suriye’de böyle değildik istediğimiz yeri tutardık” ifadeleri kendi ülkesinde “zaten” grubun bir parçası olduğu
için bu türden çabalara gerek kalmamasına da bir delildir.
Sessiz kalmanın ve anonimlikten sıyrılma çabasının yanı sıra Suriyelilerin dil
konusundaki bilinçleri ve mücadele biçimleri yadsınamaz. Göçmenlerin dille ilgili
yaşadığı sosyal sorunlar beraberinde öngörüleri de getirmiş ve dilin gerekliliği üzerinden bir yol arayışı fikrine ışık tutmuştur.
Türkçem normal sayılır sadece çok iyi anlarım ama konuşmaktan utanırım yanlış olur falan
diye (…) (G49)
(…) dil sorunu olmasaydı yaşam daha iyi olurdu. Onlarla iletişim kurma konusunda dil sıkıntısı var sadece. Ben biriyle konuşunca yavaş olun desem anlamaz bana sinirlenir o da bana iyi
birisiniz derse ben belki anlamam bundan dolayı iletişimim yok (…) (G9)
Kötü şey olarak burada bir Türk seni anlamazsa yani konuştuğunu anlamazsa senle hiç uğraşmaz bizim dili nedense kabullenemiyorlar. Bunun nedenini bilmiyorum bizim başka bir dilimiz yok. İngilizcem yok başka bir dilim yok. Ama Türkçe biraz zor ama yine de öğrenmek
zorundayız. (G87)

İnsanın sözlü eylemlerinin ana unsuru olan dil, yabancılığı gizlemenin neredeyse mümkün olmadığı bir iletişimsel ögedir. “Her dil kendi dünyasını temsil
eder” (Birlik, 2018, s. 28); dolayısıyla Suriyeli göçmenler yabancılık kimliğini perdelemenin yolunun dil öğrenmekten geçtiğine dair farkındalığa sahiptir. Aksi takdirde
dil onun yabancılığını “ele veren” bir simge olarak dışlanmaya iten bir amaca hizmet
edecektir. Dolayısıyla aktif bir strateji olarak dil öğrenmeyi benimsediklerini gösteren ifadelere rastlanmıştır.
Burada yaşamak için ilkin dil öğrenilmeli iletişim kurmak için (…) (G72)
Evet, biraz problemler oldu ama yine de Türkçeyi en çok bilen ve konuşabilenleri çok seviyorlar. Araplardan daha fazla çünkü Araplar bilmediği için dili. Yani dil olarak hiçbir zorluk çekmedim çok şükür elhamdülillah ve biz Türkçe bildiğimiz için bizleri diğer Araplara göre daha
çok kabul ediyorlar ve daha fazla arkadaş ortamı kurabiliyorduk. (G203)
Bence en büyük engel dil ve önyargılar mesela bizim bölümde beş Suriyeli öğrenci var. Ben ve
biri daha Türklerle çok iyiyiz. Öbür üç kişinin Türklerle hiç ilişkisi yok. Bence dilden dolayı ya
da kişi sosyal olmayabilir. (G71)
Bazı gençlerin Türkçe diline hâkim olmamaları sıkıntı yaratıyor. Çünkü Türklerle anlaşamıyorlar ve bu çevreye uyum sağlamakta zorluk çekmelerine sebep oluyor (…) (G135)

En yalın hâliyle konuşmak, kelimeleri belli bir ahenk içerisinde peş peşe sıralamaktır. “Doğru, fakat konuşmak demek, bir kültürü özümlemek, bir uygarlığın yükünü dilinin ucunda taşıyabilmek demektir her şeyden önce” (Fanon, 2016, s. 33).
Nitekim göçmenler, bir şekilde dil öğrenmenin stratejik bir konum arz ettiğini düşünmektedir. Böylece kendisine yetkinleşeceği bir alan bularak diğerleriyle arasındaki mesafeyi kompanse etmeye çabalar. Fanon’un dil bağlamında siyahiler üzerinden yaptığı tespit oldukça isabetlidir: “Bir dili konuşmak bir dünyayı, bir kültürü
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kuşanmak demektir: Beyaz olmak, beyazlaşmak isteyen Antilli Zenci, evrensel anlamda kültürel bir araç ve donanım olarak, dile hâkim olabildiği oranda beyazlaşacaktır” (2016, s. 57). Tıpkı siyahinin beyazlaşma çabası gibi Suriyeliler de bulundukları bütünün “sırıtmayan” bir parçası gibi bütünün ahengine uymaya çabalayacaklardır.
Bu süreç elbette kusursuz ve pürüzsüz değildir. Gündelik yaşamda her ne kadar oynanan roller itibariyle verilen izlenimler olsa da bir de bunun diğerleri tarafından algılanması vardır. Nitekim sahnelenen benlik sadece sergileyene bağlı değildir
“olayların şahitlerce yorumlanması” da son derece önemlidir (Goffman, 2018, s.
234).
Birçoğu sevecen mesela birileri sen Türkçe konuştuğunda “Ayy ne kadar güzel Türkçe konuşuyorsun” falan diyorlar bize karşı sevecen oluyorlar o zaman. (G203)

G203’ün Türkçe konuşuyor olması karşısındakine sempatik gelebileceği gibi
hassas bir dengede duran ötekiliği de sezdirebilmektedir. Bu bağlamda Fanon’un
anlatısıyla karşı tarafın bu “sıcak yaklaşımı” düşündürücü bir hâl alır. Nitekim Fanon’a göre bu sıcak tavrın altında ötekinin ehlileştirilmesi ihtimali de yatabilmektedir.
Bir yıl kadar önce Lyon’da verdiğim bir konferansta Zenci şiiriyle Avrupa şiiri arasındaki koşutluklar üzerinde durmuştum; konferanstan sonra oldukça heyecanlanmış görünen bir Fransız Dostum bana, “Derinlere bakınca sizdeki Beyaz adamı görmemek mümkün değil,” dedi.
Bunu bir iltifat olarak mı aldım, bilmiyorum, fakat böylesine ilginç bir mesele üzerinde, Beyaz
adamın dilini kullanarak tutarlı ve kayda değer bir şeyler ortaya koyabilmiş olmam bana gizli
bir kıvanç ve onursal bir Avrupalılık duygusu tattırmış olmalı herhalde (2016, s. 57).

Örnekteki siyahi ile yukarıdaki Suriyeli’nin diğerlerinin dilini güzel konuştuğu
ve aldığı tepkiye dair anekdot, görünenin ardındaki görünmeyene dair derinlikli bir
bakışın yolunu açmaktadır. O da yabancılığı aşmanın dahi hegemonik kimliğin idaresi altında olduğu kırılgan gerçeğidir. Hâkim sınıfın gülümsemesi bile ötekiliği barındıran ve yabancılığa hapseden hicivli takdiri taşıyor olabilmektedir.
Tüm bu bakışların ve olası güçlüklerin yanı sıra, Suriyeli göçmenlerin dâhil olmak istedikleri toplumca kabul görülmelerinde dilin önemli bir anahtar olduğunu
ortaya koyan deneyimler fark edilebilmektedir. Örneğin, oyunun kuralını ya da toplumun kodunu çözdükleri bir alan olarak dil, öğrenmeye dair çabalarından olumlu
çıktılar elde ettiklerini belirtmişlerdir. Bu anlamda uyum eşiğindeki önemli bir bariyer olan “dil” faktörü geldikleri zamana kıyasla bir oranda aşılmıştır.
“İlk olarak dili öğrenmek çünkü dil çok önemlidir, dil öğrendikten sonra Türk komşularımız
ve çevremizdeki Türklerle daha iyi iletişim kurduk, resmi dairelerde eğer bir işimiz varsa daha
iyi yapabiliriz, artık görevlilerle sadece duruyor “abi’’ diyoruz” (G2). “Tabi ki hepimiz zorluklar çektik (…) yabancı bir ülkeye alışmamız, yabancı bir dile… Dili öğrenene kadar alışamadık,
şimdi daha iyi oldu, öğrendim” (G4). “Dil bildikten sonra zorluklar fazla değildi. (…) Tercümana ihtiyacım yok mesela. Dükkân için muhasebeci gerekiyorsa onu Suriyeli olarak seçmeye
gerek yok. Çünkü Suriyeli olarak seçersem, Suriyeli de Türk’ten bilgi alacak. O yüzden direk
onu Türklerden seçiyorum” (G7). “Diğer kardeşlerim açısından dil sorunu yaşıyorlar sadece
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dil konusunda sıkıntı yaşıyorlar kalan her şey sağlanıyor” (G14). “İlk geldiğimizde dil bakımından zorluk vardı daha sonra işler yola girdi” (G20). “Ben zorlanmadım kardeşim zorlanmıştı ben geldiğimde her şey hazırdı tek zorluk dildi” (G27). “Kötü yönler vardı başta özelikle
dilim yoktu sonra biraz öğrenince çok zorluk yaşamadım çünkü Türklerle kaynaştım” (G71).

Katılımcıların altını çizdiği nokta, yaşanan zorlukların çoğunun “dil öğrenene
kadar” olduğu ya da “dil öğrendikten sonra” gerisinin halledilebilir teferruatlar olduğuna dair beyanlarıdır. Bu farkındalık, yabancılıktan kurtuluşa dair isteği önemli
oranda göstermektedir. Dil bilmemek en iyi ihtimalle, ötekilerle tercüman aracılığıyla iletişime geçmek demektir. İletişimde aracının varlığınınsa iletişime giren kişilerin yabancılığını ortaya saçıp, pekiştiren bir yönü vardır. Bu yüzden, dil öğrendikten sonra tercümana ihtiyacı kalmadığını ya da görevlilere artık “abi” diye hitap ettiğini belirten katılımcılar; toplumdaki ortak semboller silsilesini bir ucundan yakalayarak “aracısız”, doğrudan temasın verdiği rahatlama hissini yaşıyor gibidir. Ne
de olsa toplumun en büyük ortak deneyim alanlarından biri olan dil, topluma eklemlenme için gerekli sosyal sermayenin60 en önemli bileşenlerinden birisidir. Nitekim dil, yalın bir anlam takasından ziyade yabancılığı vermek aşinalığı almak gibi
bir gizli alışverişi de içerir. Bu yönüyle bakıldığında, bir Suriyeli göçmen için dili
öğrenmek, yabancılık kıskacından kurtulup aşina olunana dâhil olmak anlamında
belki de atılabilecek en önemli adımdır. Bu bağlamda, katılımcıların %70’inin, en
azından derdini anlatacak kadar, farklı seviyelerde Türkçe bildiğini söylemesi,
uyumla ilgili zorluklar karşısında, yakalanması mühim bir beceridir.
Son olarak, dil önemli bir araçsa ve önemli olan ortak bir nokta bulmaksa bunun sorumluluğunun göçmenlere yükleniyor olması da yine onun madunluk konumundan kaynaklanıyor olsa gerek. Meys’le ilgili diyalogda bu bağlamda hatırlanmaya değer bir detay vardır: Görüşülen kadın Meys’le “İngilizce” konuşmuştur.
Meys’in Türkçe bilmemesi bir noksanlık olarak görülürken kendi kızının İngilizce
bilmemesi göz ardı edilmektedir. Oysa orta noktada buluşmak için Meys bir adım
atabiliyorken, kızı bu yetiden yoksundur. Meys gibi pek çok Suriyeli de İngilizce
bilmektedir. Nitekim görüşülen Suriyeli göçmenlerin yaklaşık %50’si (101 kişi) İngilizce bildiğini belirtmiştir. Fakat bu, piyasada tedavülü olmayan para gibi, büyük
oranda kullanılamayan bir potansiyel olarak kalmaktadır.

Sonuç
Prag Üniversitesinin fahri doktora töreninde, seremoni boyunca unvanı alan
kişinin ulusal marşını çalma geleneği Bauman’ın bizzat deneyimlediği mültecilik ve
Toplumsal sermaye, bir bireyin ya da bir grubun, kalıcı bir ilişkiler ağına, az çok kurumlaşmış̧ karşılıklı
tanıma ve tanınmalara sahip olması sayesinde elde ettiği gerçek ya da potansiyel kaynakların toplamıdır,
yani böylesi bir ağın harekete geçirmeye olanak sağladığı sermaye ve güçlerin toplamıdır (Bourdieu &
Wacquant, 2014, s. 108).
60
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yabancılık hissini sorgulamasına denk düşen anlamlı bir anekdottur. Bauman bu törende yıllar önce ayrıldığı ülkesi olan Polonya’nın marşını çaldırmakla bir yabancı
olarak geldiği ve kaldığı İngiltere marşını çaldırmak arasında kalmıştır. Bu iki marş,
Bauman için salınıp duran kimliğini temsil etmekte ve zihninde “bir kez nevzuhur
olduğunuzda, yeni gelen olmaktan tam anlamıyla kurtulabilir misiniz?” (2019b, s.
17) sorusunu doğurmaktadır.
Aradan uzunca bir süre geçse de Bauman’ı ikircikli hislerde bırakan bu yabancılık hâlinin benzeri bundan yaklaşık 10 yıl önce Suriye’den göç etmeye başlamış
mültecilerde de kendini göstermektedir. Yerliler arasında bazıları her ne kadar gizli
bir centilmenlik anlaşması (Bauman, 2019b, s. 17) varmışçasına göçmenlere yabancılıklarını hissettirmese de gördükleri birtakım dışlayıcı muameleler ilk fırsatta “ötekilik” gerçeğini Suriyelilerin yüzlerine çarpmaktadır. Suriyeli göçmenler yabancılıklarının yeniden üretildiği mekanizmalar olan damgalarla başa çıkma becerisi olarak
“kabullenme” veya dil ya da kendini genellemelerden sıyırma gibi mücadele yollarını seçmektedir. Yabancılığı kabullenenler öğrenilmiş çaresizlikle daha da marjinal
olma riskini taşırken; daha aktif bir stratejiyi tercih edenler adeta “seslerini duyurmaya” çalışmaktadır.
Göç etmenin neredeyse zorunlu sonuçları olan pek çok deformasyona “rağmen” yeni bir hayata tutunmayı başaran Suriyeliler, çeşitli engellerle karşılaştıkları
bu süreçte ekonomik kaygı ve uyumun yanı sıra sosyal dışlanmayla da mücadele
ediyorlar. Her biri farklı bir iş alanında başarıyı yakalamış 203 katılımcının pek çoğu
için sosyal kabulün görece daha zor bir bariyer olduğu görülüyor. Nitekim maddi
imkânlara dayalı engeller nispeten aşılırken, “toplumun onayından geçme” engeli
daha zorlayıcı bir nitelik taşıyor. Bununla baş etmenin yolu oyunla iç içe geçmiş toplumsallaşmanın tamamlayıcı parçası olan dilden (Mead, 2017, s. 179) geçiyor. Nihayetinde insan Meys’in hikâyesinde dil öğrendikten sonra nasıl bir değişiklik olabileceğini tahayyül etmeden geçemiyor. “Oyunun kuralını anlamadığı için” istediği
halde oyuna giremeyen, o yüzden de oyunbozanlık yapan küçük Meys’in oyunun
kurallarını öğrendiğinde nasıl başarılı bir oyuncu olacağını tahmin etmek çok da zor
değil. Zira pek çok katılımcının dil edindikten sonraki toplumsal kazancı ve başarısı,
Meys’in dil bilen hâli hakkında ipucu taşıyor.
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Suriyeli Öğrenciler: Dezavantajlar ve Çözüm Stratejileri
Mehmet Çiçekli

Giriş
Tüm farklılıklarına rağmen (din, dil, kültür, ekonomi vb.) bir araya gelmeyi
başarabilmiş ve birlikte yaşamayı öğrenebilmiş insan topluluklarının kurduğu etkileşimsel topluluk sistemi, birbirini etkileme ve dönüştürme gücüne sahiptir. Küreselleşme ve teknolojik gelişmeler ile birlikte uluslararası sembolik sınırların anlamını yitirmesi ve yer değiştirme hızının en aza indirgenmiş olması bu etkileşimselliğin etkilerini artırmıştır. Bu nedenle bir toplumda meydana gelen bir değişim ya
da dönüşümün diğer toplumları etkilemesi çok kısa sürede gerçekleşmektedir. Toplumlar arası etkileşimi etkileyen en önemli durumlardan biri göçtür. Bireysel ya da
kitlesel olarak gerçekleşebilen göçler çift taraflı olarak bir dönüşüme neden olur. Göç
edenler girdikleri toplumların ekonomik, kültürel ve sosyal yapılarına etki eder ve
onlardan etkilenirler. Bu göçler gönüllü gerçekleşebileceği gibi, insanların isteği dışında doğal sebepler, kıtlık, ekonomik bunalımlar, güvenlik sorunları ve savaşlar
gibi nedenlerden dolayı da zorunlu olarak gerçekleşebilmektedir.
Göç, “(…) bireysel ve toplumsal düzeyde farklı faktörler tarafından etkilenen
ve aynı düzlemde bu faktörleri de etkileyen bir olgudur” (Yalçın, 2017: 25). İçinde
farklı dinamikler bulunduran göç olgusu bu nedenle çok boyutlu bir kavramsal yapıya sahiptir. Bu özelliğiyle göç, kitlesel bir şekilde toplumlarda ve devletlerde değişimlere yol açabilmekte, etki ettiği toplumların sosyal yapılarını doğrudan etkilemekte ve onları yeniden şekillendirmektedir. Bir başka tanıma göre ise göç “bireylerin ya da grupların sembolik veya siyasal sınırların ötesine, yeni yerleşim alanlarına ve toplumlara doğru kalıcı hareketi içerir” (Marshall, 1999: 685). Toplumdaki
gelir dağılımları arasındaki eşitsizlik, insanı insan yapan temel haklardan bireylerin
mahrum bırakılması gibi nedenler göç süreçlerini ve sınırlarını etkileyebilmektedir.
Bu nedenle göçler ülke sınırları içerisinde başka bölgelere gerçekleşebileceği gibi
bazı durumlarda sınır aşırı bir duruma da bürünebilmektedir.
Yirminci yüzyılda yaşanan, özellikle Ortadoğu coğrafyasında etkisini gösteren
Dünya savaşları imparatorlukların yıkılmasına, yeni devletlerin kurulmasına ve bu
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nedenle milyonlarca insanın yer değiştirmesine neden olmuştur. 61Ortadoğu coğrafyası tarih boyunca uzun süren savaşlara ev sahipliği yapmıştır. Ortadoğu’da hâkim
olan baskıcı rejimler ya da Ortadoğu ülkelerinde bulunan petrolün pay edilmeye
çalışılması bu coğrafyada yaşanan savaşların ve baskıların şiddetini artırmış ve
uzun yıllar boyunca sürmesine neden olmuştur.
Benzer bir durumun yaşandığı günümüzde, 2010 yılında sisteme karşı bir başkaldırı şeklinde başlayan Arap Baharı’nın etkilerini 2011 yılında Suriye’de hissettirmesi ve iç karışıklığın Suriye’de beklenenin aksine uzun sürmesi ve çatışmaların şiddetini ve etkisini artırması, dönüşen ya da bozulan toplum düzeni nedeniyle; Suriye’de milyonlarca insanın hem ülke içinde hem de ülke sınırları dışına göç etmelerine neden olmuştur.
2010 yılında Tunus’ta başlayan ve adına Arap Baharı” denilen süreç, Ortadoğu’da pek çok ülkeyi etkilemiştir. Arap Baharı olarak isimlendirilen halk kalkışması, Suriye’de halen bir iç savaş olarak varlığını devam ettirmektedir. Suriye krizi diğer Ortadoğu ülkelerinde olduğu gibi
otoriteryen baskıcı bir rejime karşı halkın demokrasi ve özgürlük mücadelesi için yaptıkları
masum gösterilerle başlamıştır (Canyurt, 2018: 1104).

Baskıcı otoritelere karşı haklarını savunmak isteyen toplumsal grupların başlattığı Arap Baharı zamanla büyüyerek bölgede bulunan diğer ülkeleri de etkilemeye başlamıştır. Tunus’ta başlayan bu sürecin çevre ülkelere yayılmasının ardından gruplar halinde başlayan toplumsal gösteriler zamanla iktidar ve halk arasındaki çatışmalara ve bazı ülkelerde ise bu çatışmaların savaşa dönüşmesine neden
oldu. Bu durum bölgedeki sınır ülkeleri etkilediği gibi Türkiye’nin de bu sürece eklemlenmesine neden olmuştur. Ortadoğu ve İslam coğrafyasıyla kültürel benzerlik
ve dini bağlılıkların yanı sıra, ticaret ilişkileri ve coğrafi konumunun da etkisiyle Batı
ülkelerine geçiş için bir köprü durumunda olması, Türkiye’nin yoğun bir sığınmacı
akınıyla karşı karşıya kalmasına neden oldu.
2011 yılında Suriye’de meydana gelen iç karışıklıklar ve ardından başlayan savaş Suriye’den kitlesel göçlerin yaşanmasına neden olmuştur. UNCHR Kasım 2019
raporuna göre ‘5,660,187’ insan hem ailelerinin hem de kendi güvenliklerini düşünerek ülkelerini terk etmek zorunda kalmışlardır. “Mart 2011’de başlayan ve hızla
çözümü kolay olmayan bir duruma dönüşen savaş; Suriye halkını başta Türkiye,
Lübnan, Ürdün, Irak ve Mısır gibi komşu ülkeler olmak üzere kitleler halinde göç
etmeye zorlamıştır” (Sunata vd., 2017: 527).

61“Ortadoğu

kavramı hiçbir jeopolitik ya da jeostratejik bir anlam taşımamaktadır. Karmaşık tarihsel süreçlerin ürünü olan bu ‘kültürel alan’, onu belirsiz bir geleceğe mahkûm ederek kurgulayan bir dizi yakınsak etken ve gerilimden yola çıkılarak incelenmiştir” (Bozarslan, 2016: 38).
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Tarihsel bağların ve kültürel benzerliklerin bulunmasının yanı sıra, sınıra olan
yakınlığının da etkisiyle 3 milyon 585 bin 198 Suriyeli62 Türkiye’ye gelmiştir. Bu sayı
toplam göç eden Suriyelilerin %65’lik dilimini oluşturmakta ve bu durum Türkiye’nin en çok göç alan yer olmasına neden olmaktadır. “Bu hızlı artış sürecinde
uluslararası anlamda Türkiye’nin ‘açık kapı’ politikası izlemesi yönündeki talebin
de etkisi söz konusudur” (Yıldırımalp vd., 2017: 108). Aydın ve Dursun’un 2017 yılında Kahramanmaraş’ta yaptıkları araştırmada belirttikleri gibi, Türkiye’nin uyguladığı açık kapı politikası ülkeye gelen milyonlarca Suriyelinin ülke seçiminde temel
etken olarak görülmektedir. Türkiye bu politikayı uygularken bu kadar sığınmacının geleceğine ihtimal vermemişti. Bununla birlikte yaşanan savaşın bu kadar uzun
sürmeyeceği ve rejimin yıkılacağı düşünülmüş ve Suriye’de düzenin yeniden oturmasıyla birlikte sığınmacıların ülkelerine döneceği düşünülmüştür. Ancak sonuç
beklenildiği gibi olmadı, savaş bitmedi ve mülteci akını da sonlanmadı.
Gelen Suriyelilerin bir kısmı kamplarda hayatlarını sürdürmeye çalışırken, 63
büyük bir çoğunluğu şehir merkezlerinde kendi hayatlarını yeniden kurmaya çalışmaktadır. Savaşın başlamasından itibaren geçen 9 yıllık süre dikkate alındığında
2018 yılı başında kamplarda yaşayan 228 bin 251 Suriyelinin Kasım 2019 yılında 66
bin 335 olması Suriyelilerin kentlere olan göçünün yoğunlaştığını göstermektedir.
Mülteciler Derneği’nin yayınladığı verilere göre gelen Suriyelilerin %98,31’i şehirlerde ve %1,69’u kamplarda yaşamaktadır. 448 bin 860 Suriyeli barındıran Gaziantep ise, Türkiye’de en çok Suriyeli nüfusa sahip ikinci il özelliği taşımaktadır.64 Suriye ile Gaziantep’in hem ticari hem de kültürel ilişkilerinin tarihsel olarak geçmiş
dönemlere kadar uzanması ve Gaziantep’in Türkiye’nin sınır kentlerinden biri olması, Suriye’den ayrılan sığınmacıların Gaziantep’i seçmesinde önemli bir etken olmuştur.
Sığınmacılarla ilgili genel veriler incelendiği zaman Türkiye’ye geçiş yapan sığınmacıların yarısından fazlasının genç ve çocuklardan oluştuğu görülmektedir.
Derneği’nin verilerine göre 15-24 yaş aralığındaki sığınmacı sayısı 750 bin 757 kişiden oluşmaktadır. Bu sayı Türkiye’ye gelen Suriyeli sığınmacıların %20,9’unu oluşturmaktadır. Gelen sığınmacıların en azından uzun bir süre daha geri dönmeyeceği
göz önünde bulundurulursa Türkiye’de yaşayan genç Suriyelilerin Türkiye’de aldıkları eğitim büyük bir önem taşımaktadır. Bu çalışmada Gaziantep Üniversitesi
Sosyoloji bölümü ve İKA ortaklığında gerçekleştirilen “Gaziantep’teki Suriyeliler:
Mülteciler Derneği’nin yayınladığı verilere göre mayıs ayına kıyasla ülkemizdeki kayıtlı Suriyeli sayısı
5866 kişi artarak 11 Haziran 2020 tarihinde belirtilen rakama ulaşmıştır. https: //multeciler.org.tr/turkiyedeki-suriyeli-sayisi/
62

11 Haziran 2020 tarihi itibariyle geçici barınma merkezlerinde kalan Suriyelilerin sayısı 63 bin 2 olarak açıklandı.
Geçmiş sayılar dikkate alındığında 2018 yılının başında 228 bin 251 kişi olan Suriyelilerin şu an sadece
%1,75’i kamplarda yaşamaktadır.
63

64

https: //multeciler.org.tr/turkiyedeki-suriyeli-sayisi/
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Başarı Hikâyeleri” projesi kapsamında görüşülen 203 görüşmeciye dâhil olan 24 Suriyeli öğrenciyle yapılan görüşmeler neticesinde onların eğitim sürecinde karşılaştıkları zorluklar, uyum süreçleri ve gelecek beklentileri ele alınacaktır.

Göçmenler ve Onlara Tanınan Yasal Haklar
Aynı devletin sınırları içinde yaşayan insanlar her ne kadar sosyo-ekonomik
yapıları, inançları, yaşayışları farklı olsa da meydana gelebilecek toplumsal değişimler, siyasi baskılar, doğal etmenler onların bir arada göç etmelerine ve aralarında var
olan ayrımın ortadan kalkmasına neden olabilmektedir. Bu yer değiştirme olayı
mekânsal bir göçün ötesinde insanı yeniden şekillendiren bir yapıya sahiptir. Çünkü
göç sadece mekân değiştirmek değildir. İnsanlar göç ettikten sonra bulundukları
yerlerden ayrılırken arkalarında sadece mal varlıklarını bırakmıyorlar; bunların
yanı sıra bugüne kadar elde ettikleri yaşayışlarını, saygınlıklarını ve eğitimlerini de
bırakıyorlar.
Hem ailelerinin hem de kendilerinin güvenliğini düşünmek zorunda olan bu
insanlar gittikleri/sığındıkları yerlerde kendilerine yeni bir hayat kurmak isterken
çeşitli zorluklarla karşılaşabilmektedirler.65 Bu zorlukların derecesi gittikleri yerlerdeki yasaların onlara sağladıkları hak ve statülerin anlamlarına göre değişebilmektedir.66 Bu nedenle göç olgusunun yarattığı bu değişimler kapsamlı bir yaşamsal değişimi içinde barındırır.
Chambers (2019: 17), göç kavramının sadece bir seyahat olayı olmadığını belirtir. Ona göre seyahat etmek belirli bir çerçevede gerçekleşen planlı bir olgudur. Gidilen yerin ve dönülecek zamanın bir tarihi vardır.
Devletlerin gelen insanlara verdikleri statüler, hukuki haklar onların yaşamlarında köklü değişikliklere neden olabilmektedir. IOM’un Göç Terimleri Sözlüğü’nde
geçen tanıma göre kapsayıcı anlamda bir göç tanımı bulunmasa da “göçmen terimi
genellikle, bireyin göç etme kararını, zorlayıcı dış faktörlerin müdahalesi olmaksızın
kendi iradesiyle ve ‘kişisel uygunluk’ sebepleriyle aldığı tüm durumları kapsar şekilde anlaşılmıştır.”67 Kişisel uygunluk ile anlatılmak istenen yaşam standartlarının
insani şartlar seviyesinde olması şeklinde yorumlanabilir.
Yaşam boyunca insanlar inançları, milliyetleri ve farklılıkları uğruna yaşadıkları yerden göçmek durumunda kalmıştır. Bununla birlikte kendi ülkesindeki huzursuzluk nedeniyle başka bir ülkenin sınırları
içerisinde yaşamayı isteyen sığınmacılar mülteciler var olmuştur. (…) Menşei ülkenin hukuku ve uluslararası hukuk yaklaşımlarının farklılıkları nedeniyle bu insanlar sosyal hayatlarına devam edememektedir
(Doğan & Özgüler, 2019: 96).
65

“Bir kişinin hem fiziksel hem ruhsal sağlığının bütünlüğünün korunması yaşam hakkını ifade eder.
Uluslararası insan hakları için yapılan hukuk kurallarının ilk sırasında insanların yaşam hakkı gelir. Bu
hak yasalarla korunur ve hiçbir insan bu hakkından hiçbir şekilde mahrum bırakılamaz” (Doğan & Özgüler, 2019: 28).
66

67

https: //publications.iom.int/system/files/pdf/iml31_turkish_2ndedition.pdf
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Göçmenlerin bulundukları toplumlardaki hakları sadece vatandaşlığa erişim elde edilmekten
bağımsızlaşmış ve belli uluslararası sözleşmelerle de garanti altına alınır hale gelmiştir. Bu sözleşmeler, vatandaş haklarıyla korunamayan ve göçmen statüsünde olan bireylerin karşı karşıya oldukları ayrımcılıklardan korunması ve insan hakları gibi temel hakları içermektedir (Dedeoğlu& Gökmen, 2011: 17).

Mülteci haklarının korunması adına 1951 yılında imzalanan Mültecilerin Hukuki
Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesi’ne göre mülteci:
Irkı, dini, tabiiyeti, belli bir gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri sebebiyle, zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve ülkenin korumasından yararlanamayan ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen
ya da tabiiyeti yoksa ve bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ülkenin dışında bulunan, oraya
dönemeyen veya söz konusu korku nedeni ile dönmek istemeyen kişidir.68

Sığınmacı ise “zulüm veya ciddi zarardan korunmak amacıyla, kendi ülkesi dışında
başka bir ülkede güvenlik arayışında olan ve ilgili ulusal ya da uluslararası belgeler
çerçevesinde mültecilik statüsünü bekleyen kişi” olarak tanımlanmıştır. 69 Her ne kadar bu kavramlar birbirleriyle benzer olsa da hukuki geçerlilik ya da kabul sürecinin
bulunması bu kavramları birbirinden ayırmaktadır. Bu açıdan ele alındığında bir
sığınmacının mülteci olabilmesi için yasal süreçten sonra o ülkeye kabul edilebilmesi gerekmektedir. Devletler gerekli incelemeleri yaptıktan sonra mültecilik talebinde bulunan kişiler arasından şartları sağlayanlara bu statüyü tanımaktadır.
Dünya literatüründe yerinden edilmişlik, mültecilik uluslararası sınırları geçmiş kişilerle sınırlıdır. Yerinden olmuşluk ile yerinden edilmişlik arasında tanımsal olarak fark bulunmaktadır.
Yerinden olmuşluk; su baskını, deprem, açlık nükleer santral patlaması gibi nedenlere bağlı
iken yerinden edilmişliğin tanımına politik ve etnik sebepler girmektedir (Tezcan, 2011: 23).

Ihlamur-Önerin de (2013: 191-192), belirttiği gibi 1923’teki kuruluşundan bu
yana Türkiye, özellikle balkanlardan gelen mülteci akışları nedeniyle uzun zamandır bir sığınma ülkesi durumundadır. 1980’lerden başlayan süreçte Ortadoğu, Afrika ve Asya’dan Türkiye’ye düzensiz göç akışı yoğunlaşmıştı. 1988 ve 1991 yıllarında Türkiye, Iraklı Kürt mültecilerin akınıyla uğraşmak durumunda kaldı. 1991
yılında Irak ve İran üzerinden Türkiye’ye bir buçuk milyonun üzerinde Iraklı Kürt
girdi. Bu şu ana kadar yaşanan en büyük mülteci kriziydi. Bugün ise, Türkiye 2011
yılından bu yana Suriye’de şiddetin yoğunlaşması nedeniyle benzer bir mülteci akınıyla baş etmek durumunda kaldı. Ancak Suriye’den ayrılıp Türkiye’ye gelen Suriyeliler, Türkiye’nin 1951 yılında imzaladığı Cenevre Sözleşmesi’nde getirdiği coğrafi kısıtlama nedeniyle Türkiye’de mülteci statüsünde barınamamaktadırlar.
Türkiye sözleşmeyi 24 Ağustos 1951 tarihinde imzalamış ve 29 Ağustos 1961 tarihinde onaylamıştır. Türkiye, 29 Ağustos 1961 tarihinde bu konudaki deklarasyonunu açıklarken sözleşmenin kapsamını “Avrupa'da meydana gelen olaylar nedeniyle” şeklinde anladığını ve kabul ettiğini ifade etmiştir. Böylece Türkiye 1951 Sözleşmesi’ni “coğrafi sınırlama” ile kabul etmiştir.
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http: //sgdd.org.tr/wp-content/uploads/2017/05/Turkiye-de-Iltica-Sureci.pdf
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https: //publications.iom.int/system/files/pdf/iml31_turkish_2ndedition.pdf
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Türkiye'nin sözleşmeye coğrafi kısıtlama ile taraf olması, Avrupa Konseyi üye ülkeleri dışından gelip Türkiye’ye sığınanlara mülteci statüsü tanımayacağı anlamına gelmektedir. Türkiye
sözleşme hükümlerine göre mülteci statüsü alabilecek Avrupalı olmayan kişileri iç hukuktaki
düzenlemelerle “şartlı mülteci” olarak tanımlamakta ve üçüncü bir ülkeye yerleştirilinceye kadar süreli bir koruma sağlamaktadır.70

Türkiye’nin Cenevre sözleşmesinde getirdiği bu kısıtlama her ne kadar Suriyelilere mültecilik statüsü tanımasa da onların güvenli bir yer bulana kadar Türkiye’de
kalmalarına engel teşkil edecek bir kısıtlama da getirmemiştir. Bu süreç içinde Türkiye; Suriyelilerin barınma, güvenlik, sağlık, eğitim gibi temel insanî haklarını karşılamak durumundadır.
Bu süreç yasal bir statü alamayan Suriyelilerin Türkiye içinde kimlik bunalımı
yaşamasına neden olmasının yanı sıra toplumsal entegrasyon süreçlerine ve sosyal
ilişkilerine de etki etmektedir.

Dil ve Dilin Uyum Sürecine Etkileri
“Uluslararası göç olgusunun ortaya çıkardığı en önemli sorunların başında
farklı kültürlerden gelen insanların bir arada yaşamaları, farklılıklarla baş etmeleri
ve iletişim engellerini aşmaları gelmektedir” (Ünal, 2018: 135). Bu göç süreci sonucunda Gaziantep’in birçok yerinde farklı kültürlere sahip Suriyeliler yaşamaya başlamıştır. Gelen Suriyelilerin, bulundukları yeni yaşam alanlarına ayak uydurabilmelerini ve yerel halkla iletişimlerini engelleyen temel etkenlerden biri dil farklılığıdır.
Görüşmeler kapsamında elde edilen verilerde Suriyeli öğrencilerin de karşılaştıkları
en büyük sorunların başında dil olduğu görülmektedir. Bulundukları yerin diline
hâkim olamama öğrencilerin akademik başarısını etkileyebildiği gibi sosyal yaşantılarını da etkileyebilmektedir.
İlk yaşadığım ve Suriyelilerin yaşadığı sıkıntı dil sıkıntısı. İlk geldiğimde Türkçe bilmiyordum.
İngilizce biliyordum Türkçenin yazması ve okuması kolaydı ancak konuşmada çeviri yapmakta zorluk vardı. Dil öğrenmek 1 yıl sürdü dille ilgili yeterli bilgi ve kelime öğrenene kadar
tam öğrendim diyemeyeceğim ama hayatımı sürdürmekle işimde evimde bana yardımcı oldu.
(G-78)
Evet, iyi ama her şeyi anlayabilmem için yeterli değil bizim tüm derslerimiz edebiyat üzerinde
ben de 2 yıl sayısal okudum edebiyat derslerime gelince ezber yapmakta çok zorlanıyorum
şairler ve tarihler ezberlemek çok zor ama ben tercihi yanlış yaptım çünkü üniversite tercihleri
yapmayı bilmiyorduk biz burada üniversite giren ilk kişiler arasındaydık o yüzde tercihler nasıl yapılır bilmiyorduk. Dersleriniz nasıl derslerin hepsini anlayabiliyor musunuz derse göre
değişebilir çoğu ders ezber üzerinde dersi olduğu gibi ezberlememiz gerek diğer derslerde
günlük yaşantımız ilgili bu dersleri yaşadığımız deneyime bağlı olarak biliyoruz birkaç gün
önce sınavda hoca engelliler sandalyesi ilgili soru sormuş ben soruyu bile anlamamıştım. Engelliler sandalyesi ne oldu bile anlamamıştım farklı bir şekilde cevapladım Bazı kelimelerin
eksikliği derslerimizde çok sorun yaratabilir. (G-81)

Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için bkz. https: //www.amnesty.org.tr/icerik/turkiye-65-yil-once-imzalanan-cenevre-multeci-sozlesmesine-koydugu-sinirlamayi-kaldirmalidir
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İlk dil zorluğu çektim ve her şeye yabancıydım tramvaya nasıl bineceğimi bilmiyorum mesela
ilk kez kart basmadan bile bindim ve defalarca kayboldum. İlk Türk komşumla tanıştım biraz
Arapça bilirdi Kur’an’dan, ilk kuzenlerimle oturdum bu yüzden ev vardı zaten sonra kendi
evimi internet üzerinden sahibinden sitesinden buldum. (G-112)

İlk geldikleri yıllarda dil yüzünden sıkıntılar yaşayan öğrencilerin şu anki durumu incelendiğinde Türkçeyi hayatlarını kolaylaştırabilecek kadar geliştirdikleri
görülmüştür. Yabancı öğrencilerin üniversiteye girmeden önce aldıkları TÖMER
eğitiminin Türkçe öğrenmede etkisinin olduğu görülmektedir.
%80 oranında Türkçe biliyorum. İngilizcede temel şeyleri ve kavramları biliyorum (G-23).
Türkçem çok iyi sayılır (G-54). Türkçem çok iyi İngilizcem de var. Gaziantep Üniversitesi’nde
TÖMER’de öğrendim. 2016 yılında tam olarak öğrendim (G-71). Dil bilgim %60 diyebiliriz
(G74). İngilizce biraz biliyordum ama Türkçe öğrendikten sonra biraz unuttum. Şimdi ilerletmek için tekrar kursa gidiyorum (G-81). Arapça, Türkçe ve İngilizce. Genel olarak bunları çok
iyi biliyor ve net konuşabiliyorum (G-179). İngilizceyi iyi bir seviyede biliyorum ve biraz
Türkçe biliyorum. Alışveriş yapacak kadar biliyorum (G-195).
Kozmetik merkezinde sekreter olarak çalıştım bu arada TÖMER okuyordum TÖMER bitirmiştim. (G-81)
(…) TÖMER’de eğitim aldım ve Türkçeyi öğrendim. (G-54)

Bunun yanı sıra dil öğrenmede etkili olan bir başka faktörün çevre edinme ve
Türklerle kaynaşma olduğunu söyleyebiliriz. Kendisine yeni bir çevre edinmiş olan
öğrencilerin kursa gerek duymaksızın kendilerini dil alanında geliştirmeleri de
mümkün olmuştur.
Anadil olarak Arapça biliyorum. İngilizce de biliyorum onu da işte kullanıyorum. Bir de
Türkçe çevremdeki hayatımı kullanma dili. Türkçeyi İstanbul’daki arkadaşlarımdan öğrendim. Bir de arkadaşlar nasıl Türkçe öğrendiğimi ve kendilerinin de nasıl öğrenebileceklerini
soruyorlardı. Hep şu cevabı veriyorum onlara: İyi Türkçe öğrenmek istiyorsanız, en iyisi Türk
arkadaş edinmek ve Türklerle aynı ortamda olmak gerekli. Bir de Türk bir çevrede olman lazım. (G-166)
Türk arkadaşlarım çok, tabi ki Türkçe ben temelde öğrenmedim, Türk arkadaşlarımdan öğrendim. Bir de tabi ki de Suriye’deki ortamı, sosyal arkadaşlarımı da telafi etmek için burada bayağı Türk arkadaşları yaptım. Sosyal hayat olarak çok yakınlar. Örf, adet, kültür. Bir de buradaki insanlar dediğimiz gibi genel olarak sıcakkanlılar. Bir de seni Türkçe konuştuğun zaman
gördüğü zaman Türkçe konuşuyorsun, daha iyi destek veriyorlar, daha iyi yardım edebilirler.
Belki o da yanlış anlamaktan, yani dil Türkçe bilmeden çok anlamayabilirler seni. O yüzden
Türkiye bildiğin konuştuğun zaman daha sana yardım edebilirler. Tabi ki kimse kimseden nefret etmesi değil ama dediğim gibi Türkçe bildiğin zaman konuştuğun zaman her şeyi halledebilirsin. (G-167)

Görüşme yapılan öğrenciler her ne kadar dili kendileri için bir sorun olarak
gösterseler de bunun akademik ortamda ve arkadaşlarıyla iletişimdeki yansımalarının olumlu yönde ilerlediği söylenebilir. Entegrasyon ya da uyum sürecinin karşılıklı olarak pozitif yönde ilerlemiş olması öğrencilerin üniversite ortamında rahat bir
eğitim alabilmelerine etki etmiştir.
Çok iyiler yabancılık çekmedim. Yani belirli bir ırkçılık yok. Yani sadece bir kez spor takımında
biri ben yabancı varsa oynamam demişti takımda ben ve bir Sudan’dan öğrenci vardı zaten.
Öbür Türkler karşı çıkmıştı oynama o zaman diye. Yok, yani hatta bir kez çok kötü davranır
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diye bilinen bir öğrenci işleri çalışanı vardı onunla işim vardı bana gayet iyi davrandı ve yardımcı oldu yani hiçbir zaman genelleme yapılmamalı. (G-71)
Yok, öyle bir şey yoktu iyiydi yani tüm öğrenciler gibi bizimle iyi davrandılar tercümanlık
yapacak Suriyelilerde vardı o yüzden bir sıkıntı yaşamadım. (G-74)
Türk arkadaşlarım bakımından çok iyi anlaşıyoruz kardeş gibiyiz Suriyeli ve Türk diye ayrım
yok aramanızda. Üniversite hocalarımda aynı onlardan kötü bir şey görmedim tam tersi bazı
hocalar Arap Suriyeli olduğumdan ana dilim farklı olduğundan çok anlayış gösteriyorlar. (G78)
Hayır bizimle tartışan öğrencilerin sayısı çok az. Zaten genel olarak çok konuşmuyoruz, iletişim kurmuyoruz diğer öğrencilerle. Sadece merhaba nasılsın, bazılarıyla çok samimiyiz, ama
bazılarıyla hiç samimi değiliz. Hiç olumsuz şeyler yaşamadım üniversitede. Yani öğrencilik
hayatı, sadece dersler, sınavlar, devamsızlık falan öyle ama hiç olumsuz şeyler yaşamadım. (G133)
Yüksek lisans da olsa doktora da olsa gerçekten çok rahat bir eğitimdi. Şöyle, hani hocalarla,
akademisyenlerle danışman hocalarımla aramdaki ilişki arkadaşlık ilişkisi gibiydi. Hiç hocam
gibi değildi. Hiçbir zaman neredesin nerde kaldın demedi. Tam tersi yakın arkadaşlık ilişkisi
oldu hocalarımızla. Bu nedenle okuldaki yüksek lisans ortalamam da yüksek olmuştu. 87.
6’ydı. Tez konum da Rabia Güler hocama danışmanımdır kendisi, ona saygılarımı minnetlerimi sundum ve ona teşekkür ettim. Tezimde bunu belirttim. Bu çok hoşuna gitti. Sadece bana
karşı değil tüm arkadaşlara böyle davranıyordu. Böyle güzel davranıyordu. Çok teşekkür ederiz. (G-183)
Dürüst olmak gerekirse danışman ve jüriden aynı muameleyi görüyorduk. Çok iyi. Gerek Türk
gerek Suriyeli aynı tavrı görüyorduk. Onlar hiç ayrım yapmıyorlardı. Suriyeli veya Türk bu
çok güzel gurur verici olmalı. Ben doktorayı tamamladıktan sonra Gaziantep üniversitesinde
öğretmenlik yapmak istiyorum. (G-184)

Ekonomi ve Eğitim İlişkisi
Suriyeli öğrencilerin büyük bir kısmı eğitimlerine devam edebilmek için çalışmak zorunda kaldıklarını belirtmişlerdir. İlk geldikleri dönemde eğitimlerine belirli
bir süre ara vermek zorunda kalan öğrencilerin kendi hayatlarını normal bir düzene
soktuktan sonra eğitimlerine geri döndükleri görülmektedir.
Burada ‘normal’ bir hayattan kasıt asla geçmişi unutup kendilerine yeni bir hayat başlatmak olarak algılanmamalı. Suriye’den gelen sığınmacılar ülkelerini terk
ederken bugüne kadar biriktirdikleri maddi ve manevi değerlerini geride bırakmak
zorunda kalmışlardır. Burada asgari yaşam standartlarına ulaşabilmek ve düzgün
bir eğitim alabilmek adına burs almayan öğrencilerin büyük bir çoğunluğu çeşitli
işlerde ve kimi zaman çok zor koşullarda çalışarak eğitimlerine devam etmişlerdir.
İki yıl okulsuz kaldım. Tabii ilk geldiğim yıllarda hep çalıştım. 14 yaşındaydım. (…) Tekstil
fabrikasında çalıştım. 2015 gibi okumaya devam ettim ve işi bıraktım. Bir yıl sonra İşe geri
başladım. (…). Yani hem okuyup hem çalıştım. 2017’de üniversiteye girdim. (G-54)
1 buçuk yıl çalıştım TÖMER’i bitirdikten sonra ve üniversite 1. sınıfa başladıktan sonra işimde
çalışmaya devam ettim. (…). 2. Sınıfta okul ve dersler bakımından beni etkilemeye başladığını
gördüm derslerimi ve işimi aynı zamanda yetiştiremiyordum o yüzden işi bıraktım okulu devam ettim ve işi bıraktıktan sonra okulum daha iyi oldu. (…). Spark Bursu alıyorum o yüzden
sadece okulumda yoğunlaştım hem bursu kayıp etmemek için hem de yüksek ortalama ile
mezun olmak için. (G-81)
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2016’da Türkiye’ye geldim eğitimimden 2 yıl geri kaldım sanayiye girdim yaklaşık 7 farklı iş
yaptım maddi ve yaşam durumuna göre sürekli işimi değiştirdim 2 yıl sanayide çalıştıktan
sonra eğitime döndüm. (…). Eylül 2019’da Gaziantep üniversitende muhasebe ve vergi bölümü kazandım. Okumayı ailem teşvik etti üniversite sınavına hazırlanırken çok yardım ettiler. Şimdi üniversite içinde öyle derslerim için çalışmayı bıraktım onlar bu konuda çok yardımcı oldu faaliyet bakımında başta eleştirileri oldu çok zaman kayıp ediyorsun derslerine bakamıyorsun diye ancak daha sonra bu işten iyi sonuç çıkınca teşvik etmeye başladılar yardım
gerekirse de yardım ediyorlar. (G-78)
Antep'e geleli 2 yıl oldu arkadaşlarım da kalıyorum Burs olmadığı için bütün masrafları kendi
kedimden karşılamaya başladım. Bu süreç benim için çok zordu part time iş buldum yarı zamanlı olarak çalışmaya başlamıştım. (…). Burada işe başvurdum kabul edildi. (G-162)
(…). İkinci sıkıntı da maddi sıkıntı. Biraz maddi olarak zordu o yüzden ihtiyacımız vardı. Burs
ihtiyacımız var yani okul hayatını normal bir seviyede yaşayabilmek için. Yani bunlar en büyük sıkıntılarımız. (G-173)
İlk geldiğimde en çok yaşadığım sıkıntılardan biri dildi. Hiçbir şey bilmiyordum. Burada nasıl
iş bulacağımı bilmiyordum. Yani bir iş bulup, orada çalışıp orada uyuyordum. Geldiğimde
param yoktu. Otelde konaklamak istesem ona bile param yoktu. (…). İlk geldiğim de çok zordu
benim için özellikle dil açısından konuşuyorum. Farklı farklı işlerde, alüminyumcunun yanında çalıştım. 14-15 saat fabrikada çalıştım. (…). Fabrikada çalışmaya başladıktan sonra orada
bekçi oldum. Hayatım sanayide geçiyordu. Orada yer, orada içer, orada yatardım. Sonra şehre
geçtim küçük bir ev kiraladım. Bir arkadaşım ile beraber çok iyi durumdaydık. Şimdi tek başıma kalıyorum. Küçük bir yerdeyim ama tek başıma kalıyorum. Bildiğim Türkçenin birkaç
kelimesi ile sağa sola iş soruyordum. Şimdiki işimi internetten buldum. Başvurdum ve kabul
oldum. Şimdi proje sorumlusuyum çocukları koruma projesi. (…). Gaziantep’te eğitim için
bana en uygun olanı aramaya başladım. İsteklerime en uygun bölüm olarak Kent çalışmalarını
buldum. (…) ben de yüksek lisans olmasına rağmen ikinci bir yüksek lisansı Türkiye’den almayı planladım ve Türkiye’de tamamlamaya çalıştım. (G-186)

Gaziantep Üniversitesi Sosyoloji Bölümü tarafından 2017 yılında Gaziantep’te
yaşayan Suriyelilere yönelik yürütülen bir araştırmada iş bulma konusunda Suriyeli
sığınmacıların eğitim gerektirmeyen işlerde çalıştıkları gözlemlenmiştir. Araştırmaya katılan Suriyelilerin “%67,9’u eğitimin etkili olmadığını, %24, 6’sı etkili olduğunu, %7, 4’ü ise çok etkili olduğunu belirtmiştir (Gültekin vd., 2017, s. 31)”. Bu veriler ve Suriyeli öğrencilerin görüşleri dikkate alındığında yaşam mücadelesi ve gelecek kaygısının hâkim olduğu durumlarda çalışan işin zorluğu ne kadar fazla olsa
da hayatta kalabilmek ve hedeflerine ulaşabilmek adına öğrencilerin işlerine devam
ettikleri görülmektedir. Yalçın, bu durumu “hayatta kalma mücadelesi” olarak ifade
etmektedir. Bir yandan göç ettikleri yerlerdeki göçmen karşıtı tutumların doğurabileceği etkilerden söz ederken bir yanda da gelen Suriyeli göçmenlerin –çocuklar da
dahil- olmak üzere “ucuza ve güvencesiz” çalıştırılması üzerinde durmuştur (Yalçın,
2017: 15). 71
Göçü farklı şekillerde tanımlamak mümkündür ancak günümüz koşullarında
değerlendirildiğinde göç, “artık geri dönüşü zor olan bir yer değiştirme olarak

“Çocuk işçiliği, çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimine zarar verdiği gibi onları en temel hakları
olan yaşama, sağlıklı gelişim, beslenme ve istismara karşı koruma, barınma ve eğitim haklarından yoksun
bırakmalarına yol açmaktadır” (Çobaner, 2016: 18).
71
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okunabilir.” “Özellikle mülteci göçleri iç veya dış savaş gibi insan hayatını tehdit
eden faktörlerin etkisiyle gerçekleştiğinde göçmenler için geri dönmek oldukça zordur” (Sankır vd., 2016: 9). Ülkesini terk eden insanların ayrılma sürecinde çoğunlukla bir gönüllülük bulunmamaktadır. Bu ani ve istem dışı gelişen süreç beraberinde yeni ve bilinmeyen bir yaşayışı doğuracaktır. Bu yüzden ülkesini terk eden
insanlar gidecekleri yerleri seçerken çoğu zaman kendi değerlerine yakın olan yerleri seçmeyi tercih ediyorlar. Görüşme yapılan Suriyeli öğrencilerin büyük bir kısmı
savaş başladığında yaşları henüz küçük olduğundan ülkeyi aileleriyle birlikte terk
etmek zorunda kalmışlardır.
Adıgüzel (2018: 3), bu durumun bir riskten ibaret olduğunu belirtir. Ona göre
göçün gönüllü ya da zorunlu olması, bireysel ya da aileyle gerçekleşmesi ayrıca ülke
içinde ya da uluslararası olması her zaman beraberinde bir risk barındırır. Böyle bir
riskin alınabilmesini ise ancak itme ve çekme faktörlerinin varlığının bir sonucu olarak gerçekleşebileceğini söyler.72 “Lee 1966 tarihli A Theory of Migration (Göç Teorisi)
isimli çalışmasında göç kararında ve göç sürecinde etkili olan itme-çekme faktörleri
üzerinde durmuş ve bu faktörleri; çıkış yerine ilişkin faktörler, varış yerine ilişkin
faktörler, araya giren engeller ve bireysel faktörler olarak belirtmiştir” (Lee, 1966;
Aktaran, Develi, 2017: 1346).
Ailemle birlikte 2014’te geldim. Herkesin geldiği gibi kaçak yollarla geldik. Biz Türkmen olduğumuz için burada çok akrabalarımız var onlar bize yardım etti. (G-74)
Biz Gaziantep’i seçmedik. Kalmaya mecbur kaldık. Kardeşlerimin okulu ve benim üniversitem
burada. Sana söylediğim gibi babamıza göre en önemli şey bizim okumamız. Yani eğitimimiz
nerede iyi olacaksa orada kalmaya karar verdi. Bir de burada okuyoruz zaten ülkemizin dışındayız. Daha da yabancı yere gitmeyelim. Herkes bir arada kalsın. Birlikte kalmamızı istiyordu.
(G-166)
Zaten Türkiye’ye gelme sebebim eğitimdi. Herkes bana soracak neden Türkiye’yi seçtin diye.
Benim ailemin çoğu Türkçe biliyorlar ve Türkiye’de okumuşlar. Kız kardeşim, erkek kardeşim,
abim yüksek lisans yapıyorlardı. Kız kardeşim Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde erkek kardeşim İktisat bölümünde. Ben de bu sebepten dolayı tıp Gaziantep Üniversitesini seçtim ve tıp
okudum. (G-197)
2015’in sonunda 4 yıl önce Deyrizor’dan direk Urfa’ya geldim. Orada 4 yıl kaldım. Sonra Gaziantep kimliği çıkardım çünkü burada diş hekimliği bursu çıktı. (…). Burslar geldiğim için
bursum ev kirası ve harcamalarımı kapatıyordu. İlk geldiğimde pek sorun yaşamadım. Direk
Urfa’dan buradaki yurda geldim. (G-71)

Görüşmelerden de anlaşılacağı gibi, öğrencilerin bir kısmı ailelerinin onların
eğitimlerine devam etmesini istemesinden dolayı, bir kısmı ise tek başına yine eğitimleri için Gaziantep’e gelmiştir. Bunların dışında Gaziantep’e gelmelerini
72Sözü

edilen itme ve çekme faktörleri bir bölgede bulunan yaşam standartlarının uygunluk derecesine
göre belirlenmektedir. İtme faktörü, insani yaşam koşullarının azalmasına ya da ortadan kalkmasına neden olabilecek durumların (savaş, kıtlık, doğal afet gibi) meydana gelmesi sonucu insanların bulundukları bölgelerden göç etmelerine sebep olan nedenlerdir. Çekme faktörü, yeni gidilecek yerin sağlık, eğitim, teknoloji gibi hayatı kolaylaştıran ya da rahat bir şekilde sürmesini sağlayan durumların varlığına
göre belirlenmesidir.
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etkileyen en önemli faktörlerden biri kültürdür. “Kültür, bir toplumu diğer toplumlardan ayırt edici ve bir toplumun birbirine bağlanmasını, bütün olmasını sağlayan
öğeleri içermekte olup, göçle bir araya gelen farklı toplumların uyum sürecinin en
etkin şekilde yönetilmesi ve anlaşılması açısından kilit bir kavram olarak karşımıza
çıkmaktadır” (Kara & Taşçı, 2019: 271).
Avantaj olarak Gaziantep Suriye’ye çok benziyor. Gelenek ve görenek olarak, yaşam kültürü
olarak; dezavantaj olarak da onların kültürleri hem çok yakın hem de çok uzak bize. Bazı şeyler
%100 uyuyor. Bazıları hiç uymuyor. Bizim bilmediğimiz gelenekler ve görenekler bizi olumsuz
olarak etkiliyor bu benim görüşüm. (G-133)
Hayır farklılık yok o kadar. Hayat ve yaşam olarak çok benzerlik var. Farklılıktan bahsedelim.
Bizde geç saate kadar otururlar. Çok gürültü yaparlar. Bunlar gibi. Ama mesela Türklerde saat
9’da kimseyi bulamazsınız. Genel olarak Türkler sakinler ama biz onlar gibi değiliz. Ama söylediğim gibi adet, örf, yaşam gibi çok benzerlik var. (G-23)

Her ne kadar gelenek ve göreneklerin birbirine benzer olduğunu belirtseler de
görüşmecilerin bazıları Gaziantep’te okuyabilmenin, Suriye’dekinden farklı olarak
sabit bir ekonomik gelirin varlığına bağlı olduğunu belirtmişlerdir. Bunlara ek olarak Türkiye’de bulunan kadın haklarının, Türkiye’de okuyan Suriyeli kadın öğrenciler için bir avantaj sağladığı belirtilmiştir. Erken yaşta evliliğin önüne geçilmesinde
ve kadınların çalışma hayatına katılmasında onların Türkiye’de olmalarının etkisi
bulunmaktadır.
Maddi durumu bakımdan çok değişti. Orada kendi mülklerimiz vardı. Burada sıfırdan başladık eğitim bakımından. Suriye’de okulda birincilerin arasındaydım devletten bana eğitim
bursu çıktı. (…). Kültür bakımdan tabi ki kültür yüzde 80 değişti gelenseler ve görenekseler
bizimle yakın benziyor ana gene farklılık var. (G-78)
Bura da okuyabilmek ve yaşamak için çalışmam lazım orda babam tek bize bakabiliyordu.
Yani hayat böyle değildi. Aslında benzerlik bulamıyorum yani sadece kültür olarak benziyor
yemekler dersler gibi. Ve burada biraz siyası olarak özgürlük var oradan daha iyi ve burada
her şey daha pahalı kanunlarda farklı. Biraz burada kadınlar daha çok özgür buna çok önem
veririm bide çalışan kadınlara saygı var. İşte kadın çalışamaz diye bakmazlar. İlk başta ihtiyacımız vardı evde 6 kız bir erkek var yaşmak için çalışırdık onda babam bir şey demezdi. Ama
sonra bir şeyler demeye başladı işte siz kızlarsınız evde oturun gibisinden ama tabi ben kabul
etmedim çünkü ben kimseden para almak istemem kendi kendime bakarım. (G-54)
Burada yaşamak kolay Suriye’deki hayata göre. Özgürüz biz şu anda. Kadınlar burada diğer
yerlere göre daha rahattır. Biz orada da rahat dolaşıp yaşayabiliyorduk Şam’da yaşayanlar olarak. (…). Bazı şehirlerde kızlar eğitime devam etmiyor erken yaşta evlendiriyorlar. Burası biraz
daha rahat. Suriye’de olsaydık ve başka bir üniversiteyi kazansaydım ailem gitmeme izin vermezdi. Korkuyorlar savaş ile bir ilgisi yok bunun. Benim abim başka bir şehri kazanmıştı ama
annem onu göndermedi. (G-162)

Suriyeli sığınmacıların geçici koruma altında olmalarına rağmen henüz vatandaşlık alanlar dışında sığınmacılara yasal bir statü sağlanmamış olması öğrencilerin
bazı sorunlarla karşı karşıya kalabilmelerine neden olmaktadır.
İstikrar var, savaştan uzak. İlaveten dernekler var, yardımcı olan dernekler. Negatif yönleri de
var. Suriyeliler ile ilgili kanunlar çok zor sıkıntı yaşıyoruz. Mülteci olarak ya da misafir olarak.
Kanunlar bağlamında konuşuyorum. Ben öğrenci olarak muhtacım. Farklı şehirlere gitmek istiyorum. Eğitimlere, seminerlere gitmek istiyorum. Okulumu tamamlamak istiyorum ama
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çıkamıyorum. Çünkü seyahat için seyahat belgesi almamız gerekmekte. Bu haklardan men
edilmişiz. Bunlar bence negatif yönleri. (G-195)
Suriyeliler misafirlik söyleminin hükümet tarafından Türkiyelilerin Suriyelilerle birlikte yaşama fikrine alıştırılması amacıyla kullanıldığını düşünüyor. Bu söylem hiçbir hak ve statü
tanımadığı ve kelime anlamı ile de geçiciliği ima ettiği için Suriyeliler açısından ise tanınma
anlamı taşımıyor (Biner & Soykan, 2016: 13).

Araştırma kapsamında Suriyeli öğrencilere yöneltilen geri dönmek ya da Suriye’de yaşamak ister misiniz sorusuna öğrencilerin büyük bir çoğunluğu hayır yanıtını vermiştir. Buraya geldikleri süre ve yaşları düşünüldüğü zaman uyum sağlamak için harcadıkları zamanı da göz önünde bulunduran öğrenciler kendilerini artık
bulundukları toplumun bir parçası olarak görmektedirler. Görüşmecilerin burada
sosyal bağlarını ve arkadaşlık ilişkilerini geliştirmiş olmaları burada kalmak istemelerindeki etmenler arasında yer almaktadır.
Bence böyle bir şans olursa herkes döner ama ben dönsem bile kalıcı dönüş olmaz çünkü burada ilişkilerim var hayat var. (G-71)
İlk geldiğimde Türkçe bilmiyordum o yüzden Türklerle hiç iletişim kurmuyordum ancak
şimdi Türk arkadaşlarım var bazen onlarla konuşuyorum o yüzden alıştım hatta Suriye’deki
savaşı bitse bile ben geleceğimi burada oluşturdum burada kalacağım tabi ki de. (G-74)
(…) kendi açımdan dönmemi engelleyen şeyler var uyum sağlamak konusunda ailede en hızlıydım direk ortamım değişti arkadaşlarım memleketimden olan kimse yok geldiğimde 15 yaşındaydım pek kimseyi tanımıyordum buraya geldiğimde ortamdakiler hep Halep ya da Halep ilçelerindendi ortamdaki herkes Halepli arkadaşlarım yüzde 90 Halepli iyi arkadaşlar tabi
ki Türkler bakımından arkadaşlarım var onlarla iyi iletişimim var çalıştığım tiyatro grubunda
çok Türk var. Yönetmen, personeller Türk, oyuncular Türk. (G-78)
O da buradaki koşullarla alakalı ve Suriye’nin durumuyla. Ama ben burada okuyorum burada
da kalmayı düşünüyorum. Ama gelecekte ziyaret etmek için, gidebilirim. Suriye’ye ziyaret için
gitmek istiyorum. Bir de gelecekte iş kurmayı düşünüyorum Suriye’de ama buradan yönetirim. Yani Türkiye Suriye arasında iş yapmayı düşünüyorum. (G-168)
Hayır, Gaziantep’te kalacağım. Antep’teki halkı ve Gaziantep’i çok seviyorum ve aynı zamanda benim de aklım da Türkler ve Suriyeliler arasında daha iyi bir durum oluşturmak için
fikirler var. Daha iyi bir konuma gelebilmek için dilimizi kabul edip birlikte yaşamalıyız. Çok
engeller var kültürler farklı biliyorum. Gaziantep’te kaldığım sürede bunlara ulaşmayı istiyorum. (G-186)

Öğrencilerin gelecek beklentileri incelendiğinde ise karşımıza daha farklı sonuçlar çıkmaktadır. Gerçekleştirmek istedikleri hedeflerin başında eğitimlerini tamamlamak gelmektedir. Öğrencilerden bazıları lisans ya da yüksek lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra eğitimlerine devam etmek istemektedir.
İlk önce üniversiteden mezun olduktan sonra gıda mühendisliğinde yüksek lisans yapmayı
düşünüyorum. Yüksek lisans yaparken bile başka yeni şeyler öğrenmek istiyorum. (…). Şu
bölümü okuyacağım kendimi geliştireceğim diye bir hedefim yok ama hani yüksek lisansı kesin okuyacağım biliyorum. (…). Aynı zamanda yurt dışına çıkmayı istiyorum. Yurt dışına gidip yabancı insanlarla tanışıp daha çok tecrübe edinmek istiyorum. Aynı zaman da resim de
yapıyorum fotoğrafta çekiyorum. İkisini hobi olarak yapıyorum. İki hobimi birleştirip bir şeyler yapmak istiyorum. Ben yaptım ben gerçekleştirdim demek istiyorum. Kendi başıma başardım demek istiyorum. (G-203)
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Tabi ki var. Okulum bitirmek üzere 3. sınıf olduğu için. Bir de buraya kadar çok iyi bir oranla
geldiğim için yüksek lisans yapmayı düşünüyorum. (G-173)
Bundan büyük hedeflerim tabi ki var. Başlangıçta doktora yapıp iş olarak kendimi daima geliştirmek istiyorum tabi. Diploma alıp Türkiye’deki üniversitelerde daha çok bulup belki Türkiye’de vatandaşlık alırsam devlet memuru olabilirim. Kendi işimi açıp bilim araştırmaları yapan bir yer açabilirim. (G-186)
Aslında ben lisedeyken çok hedeflerim vardı ama maalesef ara verdim yüksek lisans yapmak
istiyordum Savaş başladığında bizim yerimizden kaçmak zorunda kaldık bir ay okulda kaldık
biz bir sınıfın içinde 5 aile ile birlikte kalıyorduk. (…). Benim hayallerim vardı okulumu bitireyim güzel bir yerde çalışmak istiyordum bu savaştan sonra insan haklarını savunmak istiyorum yani Herkesin bir yaşam Hakkı olduğunu birilerine göstermek istiyorum kadınlarında
yaşama hakkı vardır Allah kısmet ederse yüksek lisans yapmak istiyorum yine yurtdışına gitmek istiyorum şimdi değil okumak için bazı faaliyetlere katılmak için yani çok öyle bir şey
istiyorum. (G-162)

Görüşmecilerden bazıları gelecek hedeflerinde kendilerinden önce ailelerinin
ya da Türk ve Suriyelilerin yararına işler yapmak istediklerini belirtmişlerdir.
Ailemi buraya getirme hedefim var ama bu asla gerçekleşmez tam bir hayal bence. Kendi işimi
kurmak istiyorum beynimde fikirler var onları destekleyecek faktörler arıyorum. (G-112)
Babama sadece iyi, itibarlı ve onurlu bir hayat sağlamak istiyorum. Ben ilerde kendi bölümümden mezun olmak, kendi mesleğimde çalışmak ve ilerde Türker ve Araplar arasındaki mesafeyi yakınlaştırmak istiyorum. (G-23)
Doktorayı tamamladıktan sonra Suriye ve Türk devletine katkı sağlamak istiyorum. Her iki
ülkenin vatandaşlarını birleştirecek bir proje yapmak istiyorum. Kimse vatanından vazgeçmiş
değil. (G-183)

Sonuç ve Değerlendirme
Türkiye başta olmak üzere birçok ülkeyi etkileyen Arap Baharı Suriye’den Türkiye’ye büyük bir göç dalgası oluşmasına neden olmuştur. Savaşın başlangıcının
üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen Suriye’de durumun normale dönememiş olması
Suriyelilerin başlangıçta besledikleri geriye dönme umutlarının kaybolmasına ya da
azalmasına neden olmuştur. Suriye ve Türkiye arasındaki sınır kapılarında başlangıçta serbest olan giriş çıkışların denetim altına alınması ve bu nedenle Suriye’ye
dönüşlerin azalması Suriyelileri kendilerine uzun vadeli bir hayat kurmak için yeni
planlar yapmaya zorlamaktadır.
Türkiye, her ne kadar sığınmacılar için önlem ve yasalarını genişletmeye çalışsa
da gelen Suriyeli sayısının yüksek olması çoğu zaman alınan tedbirlerin yetersiz kalmasına neden olmaktadır. Suriyeliler açısından geleceğe yönelik belirsizliğin varlığı
geleceğe dair bir yatırım olarak eğitime daha çok önem vermelerini sağlamaktadır.
Elde edilen bulgularda öğrencilerin gerek bireysel olarak çabaları gerekse ailelerinin
destekleriyle eğitimlerine devam ettikleri görülmektedir. Araştırma kapsamında görüşülen öğrencilerin bu bağlamda yaşadıkları zorluklar değerlendirildiğinde eğitim
çağındaki Suriyelilerin büyük bir çoğunluğunun eğitime sahip olmak için çalışmak
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zorunda kaldığı gözlenmiştir. Suriyeli öğrencilere verilen bursların yetersizliği onları eğitim ve iş arasında tercih yapmaya zorlamaktadır.
Ortaya çıkan bir başka bulgu ise, her ne kadar aldıkları dil eğitimi gündelik
yaşamlarını devam ettirmede kolaylık sağlasa da girdikleri akademik programlarda
yetersiz kalmaktadır.
Görüşmelerin ortaya çıkardığı bir başka sonuç ise entegrasyon ve kaynaşma
sürecinin ilk zamanlarda olduğundan daha iyi şekilde ilerlemeye başlamasıdır. Öğrencilerin söylediklerinden yola çıkarak okulda arkadaşları ve öğretmenleriyle olan
ilişkileri, Suriyelilerin Türklerle arkadaşlık kurmaya başlamaları aradaki duvarların
ve ön yargıların yıkılarak karşılıklı bir kabul sürecine geçildiğini göstermektedir.
Bir başka değerlendirme ise genç neslin geri dönüş umutlarının ya da beklentilerinin ortadan kalkmaya başlaması ya da zayıflamasıdır. Türkiye’ye gelen ileri
yaştaki sığınmacılar yeterli yaşam koşullarının sağlanması durumunda Suriye’ye
geri dönmek istediklerini belirtirken, genç yaşlarda hayatlarını burada şekillendirmiş olan öğrenciler ise hayatlarını başlattıkları bu yerde devam ettirmek istedikleri
görülmektedir.
Eğitim hayatlarına devam etmeleri Suriyelilerin öğrencilerin geçmişte yaşadıklarını silmelerine yardımcı olurken, hem aileleri hem de Türk ve Suriyeli toplumları
için kurdukları hedefler, onların geleceğe hazırlanmasında ve topluma entegre olmalarında yardımcı olmaktadır.
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EK 1: Görüşülen Kişilere Dair Notlar
Görüşme 1: Erkek. 41 yaşında. Evli. Üniversite mezunu. Şam’dan geldi. Suriye’de
BM çalışanı. Gaziantep’te BM çalışanı. 5 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi:
05/07/201. Görüşme Yeri: Ev.
Görüşme 2: Erkek. Evli. Üniversite mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de giyim satışı
yapıyor. Gaziantep’te Restoran sahibi. 7 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi:
05/07/2019. Görüşme Yeri: Restoran.
Görüşme 3: Erkek. 29 yaşında. Bekâr. İlkokul mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de
döşemeci, mobilya tamiri yapıyor. Gaziantep’te döşemeci ve mobilya tamiri yapıyor. Görüşme Tarihi: 05/07/2019. Görüşme Yeri: Döşemeci.
Görüşme 4: Erkek. 20 yaşında. Evli. Ortaokul mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de
telefon bayii işletmecisi. Gaziantep’te GSM bayii işletmecisi. 6 yıldır Gaziantep’te.
Görüşme Tarihi: 29/07/2019. Görüşme Yeri: GSM Bayi.
Görüşme 5: Erkek. 27 yaşında. Evli. Lise mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de tavuk
satıyordu. Gaziantep’te restoran sahibi. Görüşme Tarihi: 29/07/2019. Görüşme Yeri:
Restoran.
Görüşme 6: Erkek. Evli. İlkokul mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de şarküteri sahibi.
Gaziantep’te şarküteri çalışanı. 2 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 29/07/2019.
Görüşme Yeri: Şarküteri.
Görüşme 7: Erkek. Evli. İlkokul mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de Doğu mutfağı
yemekleri satıyordu. Gaziantep’te balık restoranı açtı. 5 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 29/07/2019. Görüşme Yeri: Balık Restoranı.
Görüşme 8: Erkek. 22 yaşında. Evli. İlkokul terk. Rakka’dan geldi. Suriye’de ayakkabı mağazasında çalışıyordu. Gaziantep'te nargile dükkânı işletiyor. 2 yıldır Gaziantep’te. Tarihi: 29/07/2019. Görüşme Yeri: Nargileci Dükkânı.
Görüşme 9: Erkek. 42 yaşında. Evli. Halep’ten geldi. İlkokul mezunu. Suriye’de sanayide çalışıyordu. Gaziantep’te Bakkal Dükkânı. 4 yıldır Gaziantep’te. Görüşme
Tarihi: 29/07/2019. Görüşme Yeri: Bakkal Dükkânı.
Görüşme 10: Erkek. Üniversite Sosyoloji bölümü mezunu. Evli. Halep’ten geldi. Suriye’de Telefon satıcısıydı. Gaziantep’te telefon satıyor. 6 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 01/08/2019. Görüşme Yeri: Telefon mağazası.
Görüşme 11: Erkek. 49 yaşında. Ortaokul mezunu. Evli. Şam’dan geldi. Suriye’de
matbaada çalışıyordu. Gaziantep’te Bakkal Dükkânı. 4 yıldır Gaziantep’te. Görüşme
Tarihi: 01/08/2019. Görüşme Yeri: Bakkal Dükkânı.
Görüşme 12: Kadın. 20 yaşında. Lise mezunu. Bekâr. Halep’ten geldi. Suriye’de alışveriş merkezinde çalışıyordu. Gaziantep’te butik sahibi. 3 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 01/08/2019. Görüşme Yeri: Butik.
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Görüşme 13: Erkek. 37 yaşında. Evli. Ortaokul mezunu. Evli. Halep’ten geldi. Suriye’de tıbbi malzeme satıyordu. Gaziantep’te Mobilya mağazası sahibi. 5 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 01/08/2019. Görüşme Yeri: Mağaza.
Görüşme 14: Erkek. Bekâr. Lise mezunu. Halep’ten geldi. Suriye'de öğrenciydi. Gaziantep’te restoran işletiyor. 6 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 01/08/2019. Görüşme Yeri: Restoran.
Görüşme 15: Kadın. 21 yaşında. Evli. İlkokul terk. Halep’ten geldi. Suriye'de çalışmıyordu. Gaziantep’te Kızılay’da aşçılık yapıyor. Görüşme Tarihi: 04/08/2019. Görüşme Yeri: Ev.
Görüşme 16: Erkek. 39 yaşında. İlkokul mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de ayakkabı tamircisi. Gaziantep’te Ayakkabı fabrikasında ustabaşı. Görüşme Tarihi:
04/08/2019. Görüşme Yeri: Ayakkabı Fabrikası.
Görüşme 17: Erkek. 31 yaşında. Yüksekokul mezunu. İdlip’ten geldi. Diş hekimiydi.
Gaziantep’te diş hekimi (özel klinik). Görüşme Tarihi: 07/08/2019. Görüşme Yeri:
Klinik.
Görüşme 18: Erkek. 39 yaşında. Evli. İlkokul mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de
ayakkabı atölyesi işletiyor. Gaziantep’te Bakkal Dükkânı açtı. 3 yıldır Gaziantep’te.
Görüşme Tarihi: 07/08/2019. Görüşme Yeri: Bakkal Dükkânı.
Görüşme 19: Erkek. 40 yaşında. Evli. Ortaokul mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de
tekstil atölyesi sahibiydi. Gaziantep’te market sahibi. 6 yıldır Gaziantep’te. Görüşme
Tarihi: 07/08/2019. Görüşme Yeri: Market.
Görüşme 20: Erkek. 30 yaşında. Evli. Ortaokul mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de
fabrika sahibi. Gaziantep’te cafe/restoran sahibi. Görüşme Tarihi: 15/08/2019. Görüşme Yeri: Cafe.
Görüşme 21: Erkek. 53 yaşında. Evli. Üniversite mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de
elektronik eşya satışı yapıyordu. Gaziantep’te Bakkal Dükkânı, oyun salonu ve butik sahibi. 8 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 16/08/2019. Görüşme Yeri: Bakkal
Dükkânı.
Görüşme 22: Erkek. 27 yaşında. Bekâr. Lise mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de giyim mağazasında çalışıyordu. Gaziantep’te market sahibi.
Görüşme 23: Erkek. 23 yaşında. Bekâr. Üniversite öğrencisi. Halep’ten geldi. Suriye’de öğrenciydi. Gaziantep’te öğrenci ve terzide çalışıyor. Görüşme Tarihi:
16/082019. Görüşme Yeri: Terzi.
Görüşme 24: Kadın. 51 yaşında. Evli. Ortaokul mezunu. Palmira’dan geldi. Suriye’de çalışmıyordu. Gaziantep’te aşçı. 3 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi:
20/08/2019. Görüşme Yeri: Ev.
Görüşme 25: Erkek. Bekâr. Lise mezunu. Şam’dan geldi. Suriye’de parfüm satış mağazası vardı. Gaziantep’te parfüm satış yeri açtı. 2 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 20/08/2019. Görüşme Yeri: Butik.
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Görüşme 26: Kadın. 35 yaşında. Evli. Ortaokul mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de
çalışmıyordu. Gaziantep’te aşçı. 3 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 20/08/2019.
Görüşme Yeri: Ev.
Görüşme 27: Erkek. Evli. Yüksekokul mezunu. Suriye’de telefon tamircisiydi. Gaziantep’te telefon tamircisi. 6 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 26/08/2019. Görüşme Yeri: Tamirci.
Görüşme 28: Erkek. 44 yaşında. Evli. Üniversite mezunu. İdlip’ten geldi. Suriye’de
inşaat mühendisiydi. Gaziantep’te market sahibi. 4 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 26/08/2019. Görüşme Yeri: Market.
Görüşme 29: Erkek. 36 yaşında. Bekâr. Üniversite mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de Kahve satışı yapıyordu. Gaziantep’te kahve dükkânı işletiyor. 7 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 26/08/2019. Görüşme Yeri: Kahve Dükkânı.
Görüşme 30: Erkek. Evli. Ortaokul mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de perde endüstrisinde çalışıyordu. Gaziantep’te market sahibi. 5 yıldır Gaziantep’te. Görüşme
Tarihi: 26/08/2019. Görüşme Yeri: Market.
Görüşme 31: Erkek. 23 yaşında. Evli. Lise mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de lokantada çalışıyordu. Gaziantep’te fırında çalışıyor. 5 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 12/09/2019. Görüşme Yeri: Fırın.
Görüşme 32: Erkek. 35 yaşında. Bekâr. Lise mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de mağazada çalışıyordu. Gaziantep’te Nargile satışı yapıyor. 6 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 18/09/2019. Görüşme Yeri: Nargileci.
Görüşme 33: Erkek. 24 yaşında. Bekâr. Ortaokul mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de
öğrenciydi. Gaziantep’te göçmen sağlık derneğinde çalışıyor. Görüşme Tarihi:
12/09/2019. Görüşme Yeri: Göçmen Sağlık Derneği.
Görüşme 34: Kadın. Evli. Üniversite mezunu. Humus’tan geldi. Suriye’de diş hekimi. Gaziantep’te spor salonu sahibi. 2 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi:
13/09/2019. Görüşme Yeri: Spor salonu.
Görüşme 35: Kadın. 23 yaşında. Bekâr. Üniversite mezunu. Suriye’de öğrenciydi.
Gaziantep’te dernek çalışanı. 6 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 13/09/2019.
Görüşme Yeri: Cafe.
Görüşme 36: Kadın. Evli. Lise mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de çalışmıyordu. Gaziantep’te hattat. 5 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 13/09/2019. Görüşme Yeri:
Ev.
Görüşme 37: Erkek. 38 yaşında. Bekâr. Yüksekokul mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de turizm işiyle ilgileniyordu. Gaziantep’te lokantada müdür. 8 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 18/09/2019. Görüşme Yeri: Lokanta.
Görüşme 38: Kadın. 37 yaşında. Evli. İlkokul mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de
çalışmıyordu. Gaziantep’te ayakkabı imalat işinde çalışıyor. 7 yıldır Antep’te. Görüşme Tarihi: 18/09/2019. Görüşme Yeri: Ev.
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Görüşme 39: Kadın. 32 yaşında. Evli. Ortaokul mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de
ayakkabı imalatında çalışıyordu. Gaziantep’te ayakkabı imalatında çalışıyor. 7 yıldır
Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 18/09/2019. Görüşme Yeri: Ev.
Görüşme 40: kadın. 50 yaşında. Evli. Üniversite mezunu. Halep’te geldi. Suriye’de
okul müdürü. Gaziantep’te Öğretmen. 4 buçuk yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi:
18/09/2019. Görüşme Yeri: Okul.
Görüşme 41: Kadın. 30 yaşında. Bekâr. Üniversite mezunu. Şam’dan geldi. Suriye’de matematik öğretmeniydi. Gaziantep’te muhasebeci. 2 yıldır Gaziantep’te.
Görüşme Tarihi: 22/09/2019. Görüşme Yeri: Cafe.
Görüşme 42: Erkek. 38 yaşında. Evli. Ortaokul mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de
demir atölyesinde çalışıyordu. Gaziantep’te demir atölyesinde çalışıyor. 5 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 29/09/2019. Görüşme Yeri: Atölye.
Görüşme 43: Kadın. 31 yaşında. Evli. Okumamış. Halep’ten geldi. Suriye’de çalışmıyordu. Gaziantep’te ayakkabı imalat işinde çalışıyor. 7 yıl önce Gaziantep’e geldi.
Görüşme Tarihi: 23/09/2019. Görüşme Yeri: Ev.
Görüşme 44: Kadın. Evli. İlkokul mezunu. El Bab’dan geldi. Suriye’de tarım işinde
çalışıyordu. Gaziantep’te ayakkabı imalat işinde çalışıyor. 4 yıl önce Gaziantep’e
geldi. Görüşme Tarihi: 23/09/2019. Görüşme Yeri: Ev.
Görüşme 45: Kadın. 22 yaşında. Bekâr. İlkokul terk. Halep’ten geldi. Suriye’de terzi.
Gaziantep’te terzi. 5 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 26/09/2019. Görüşme
Yeri: Ev.
Görüşme 46: Kadın. 46 yaşında. Evli. Ortaokul mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de
el işi dikiş nakış yapıyordu. Gaziantep’te terlik süsleme, el işi nakış yapıyor. 6 yıldır
Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 27/09/2019. Görüşme Yeri: Ev.
Görüşme 47: Kadın. Evli. İlkokul terk. Halep’ten geldi. Suriye’de terziydi. Gaziantep’te terzilik yapıyor. 4 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 27/09/2019. Görüşme
Yeri: Ev.
Görüşme 48: Kadın. Evli. Üniversite mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de öğretmenlik yapıyordu. Gaziantep’te öğretmenlik yapıyor. 5 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 27/09/2019. Görüşme Yeri: Okul.
Görüşme 49: Kadın. 22 yaşında. Evli. Lise mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de özel
ders veriyordu. Gaziantep’te bir sivil toplum kuruluşunda ressamlık yapıyor. 3 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 30/09/2019. Görüşme Yeri: Cafe.
Görüşme 50: Kadın. 27 yaşında. Bekâr. Lise mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de çalışmıyordu. Gaziantep’te sekreterlik ve tercümanlık yapıyor. 7 yıldır Gaziantep’te.
Görüşme Tarihi: 30/09/2019. Görüşme Yeri: Cafe.
Görüşme 51: Erkek. 30 yaşında. Bekâr. Üniversite mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de otelde çalışıyordu garson olarak. Gaziantep’te restoranda çalışıyor garson
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olarak. 4 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 30/09/2019. Görüşme Yeri: Fast-food
dükkânı.
Görüşme 52: Erkek. Bekâr. Lise mezunu. Şam’dan geldi. Suriye’de öğrenciydi. Gaziantep’te simitçide çalışıyor. 3 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 30/09/2019.
Görüşme Yeri: Simitçi.
Görüşme 53: Erkek. 18 yaşında. Bekâr Lise mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de çalışmıyordu. Gaziantep’te bir şirkette animasyon tasarımı yapıyor. 5 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 30/09/2019. Görüşme Yeri: Cafe.
Görüşme 54: Kadın. 22 yaşında. Evli. Üniversitede okuyor. Halep’ten geldi. Suriye’de okuyordu. Gaziantep’te okuyor ve bir dernekte çalışıyor. 9 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 01/10/2019. Görüşme Yeri: Cafe.
Görüşme 55: Erkek. Evli. İlkokul mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de gündelik işçi
olarak çalışıyordu. Gaziantep’te boyacı olarak çalışıyor. Görüşme Tarihi:
18/10/2019. Görüşme Yeri: Boyacı.
Görüşme 56: Kadın. 27 yaşında. Evli. Üniversite mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de
öğretmenlik yapıyordu. Gaziantep’te Öğretmenlik yapıyor. 5 yıldır Gaziantep’te
Görüşme Tarihi: 18/10/2019. Görüşme Yeri: Okul.
Görüşme 57: Kadın. 30 yaşında. Evli. İlkokul mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de
kuaför olarak çalışıyordu. Gaziantep’te kuaför salonu açtı. 6 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 18/10/2019. Görüşme Yeri: Kuaför.
Görüşme 58: Erkek. 58 yaşında. Evli. Lise mezunu. Afrin’den geldi. Suriye’de tüccardı. Gaziantep’te manavlık yapıyor. 3 buçuk yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi:
18/10/2019. Görüşme Yeri: Manav.
Görüşme 59: Kadın. 32 yaşında. Evli. Üniversite mezunu. Suriye’de eczacıydı. Gaziantep’te sağlık ve temizlik ürünleri imal ediyor. 5 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 18/10/2019. Görüşme Yeri: İmalathane.
Görüşme 60: Erkek. 40 yaşında. Bekâr. Lise mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de tekstil atölyesinde terzilik yapıyordu. Gaziantep’te terzilik yapıyor. Görüşme Tarihi:
18/10/2019. Görüşme Yeri: Terzi.
Görüşme 61: Erkek. 18 yaşında. Bekâr. Lise mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de zücaciyede çalışıyordu. Gaziantep’te zücaciye işinde çalışıyor. Görüşme Tarihi:
08/11/2019. Görüşme Yeri: Zücaciye.
Görüşme 62: Erkek. 22 yaşında. Bekâr. Lise mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de Tatlıcı Dükkânında çalışıyordu. Gaziantep’te Tatlıcı Dükkânında çalışıyor. 5 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 08/11/2019. Görüşme Yeri: Tatlıcı Dükkânı.
Görüşme 63: Erkek. Bekâr. Lise mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de estetik ürünleri
fabrikasında çalışıyordu. Gaziantep’te Bakkal Dükkânı. 3 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 08/11/2019. Görüşme Yeri: Bakkal Dükkânı.
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Görüşme 64: Erkek. 41 yaşında. Evli. Üniversite mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de
öğretmendi. Gaziantep’te lojistik şirketinde çalışıyor. 5 yıldır Gaziantep’te. Görüşme
Tarihi: 08/11/2019. Görüşme Yeri: Cafe.
Görüşme 65: Erkek. 42 yaşında. Evli. Üniversite mezunu. Suriye’de şal satıyordu.
Gaziantep’te şal satıyor. 6 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 08/11/2019. Görüşme Yeri: Şal mağazası.
Görüşme 66: Kadın. 18 yaşında. Bekâr. Lise mezunu. Şam’dan geldi. Suriye’de öğrenciydi. Gaziantep’te Türkçe Özel ders veriyor. 7 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 09/11/2019. Görüşme Yeri: Ev.
Görüşme 67: Kadın. 28 yaşında. Üniversite mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de öğrenciydi. Gaziantep’te medya şirketinde sekreter olarak çalışıyor. 6 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 09/11/2019. Görüşme Yeri: Medya Şirketi.
Görüşme 68: Erkek. 27 yaşında. Evli. Lise mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de fotoğrafçıydı. Gaziantep’te medya şirketinde çalışıyor. 1 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 09/11/2019. Görüşme Yeri: Cafe.
Görüşme 69: Erkek. İlkokul mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de Tatlıcı Dükkânı olarak çalışıyordu. Gaziantep’te Tatlıcı Dükkânı olarak çalışıyor. 7 yıldır Gaziantep’te.
Görüşme Tarihi: 09/11/2019. Görüşme Yeri: Tatlıcı Dükkânı.
Görüşme 70: Erkek. 39 yaşında. Evli. Üniversite mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de
bilgisayar kursunda öğretmendi. Gaziantep’te Yazılım şirketinde müdür. 5 yıldır
Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 09/11/2019. Görüşme Yeri: Medya Şirketi.
Görüşme 71: Erkek. 25 yaşında. Bekâr. Üniversite öğrencisi (Diş hekimliği).
Dera’dan geldi. Suriye’de öğrenciydi. Gaziantep’te öğrenci ve dershanede çalışıyor.
5 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 0/11/2019. Görüşme Yeri: Cafe.
Görüşme 72: Erkek. 28 yaşında. Bekâr. Üniversite mezunu. Şam’dan geldi. Suriye’de
muhasebeciydi. Gaziantep’te Uluslararası dernekte muhasebeci. 5 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 09/11/2019. Görüşme Yeri: Cafe.
Görüşme 73: Erkek. 48 yaşında. Üniversite mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de Gümüş satıyordu. Gaziantep’te şal satıyor. 6 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi:
09/11/2019. Görüşme Yeri: Şal Mağazası.
Görüşme 74: Kadın. 18 yaşında. Bekâr. Halep’ten geldi. TÖMER’de hazırlık okuyor.
Suriye’de öğrenciydi. Gaziantep’te medya şirketinde çalışıyor. 6 yıldır Gaziantep’te.
Görüşme Tarihi: 12/11/2019. Görüşme Yeri: Medya şirketi.
Görüşme 75: Erkek. Bekâr. Lise mezunu. Şam’dan geldi. Suriye’de lokanta işletiyordu. Gaziantep’te lokanta işletiyor. 2 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi:
12/11/2019. Görüşme Yeri: Lokanta.
Görüşme 76: Erkek. 25 yaşında. Bekâr. Lise mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de öğrenciydi. Gaziantep’te yeminli tercümanlık yapıyor. 8 yıldır Gaziantep’te. Görüşme
Tarihi: 12/11/2019. Görüşme Yeri: Cafe.
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Görüşme 77: Kadın. 30 yaşında. Bekâr. Üniversite mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de çalışmıyordu. Gaziantep’te butik açtı. 7 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi:
12/11/2019. Görüşme Yeri: Butik.
Görüşme 78: Erkek. 20 yaşında. Bekâr. Humus’tan geldi. Üniversite’de muhasebe
bölümünde okuyor. Suriye’de öğrenciydi. Gaziantep’te öğrenci ve bir dernekte çalışıyor. 4 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 12/11/2019. Görüşme Yeri: Forum
(AVM).
Görüşme 79: Erkek. 34 yaşında. Evli. Üniversite mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de
mühendisti. Gaziantep’te dernek müdürü. 5 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi:
12/11/2019. Görüşme Yeri: Cafe.
Görüşme 80: Erkek. 18 yaşında. Bekâr. Lise mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de öğrenciydi. Gaziantep’te bir dernekte resim yapıyor. 6 yıldır Gaziantep’te. Görüşme
Tarihi: 12/11/2019. Görüşme Yeri: Cafe.
Görüşme 81: Kadın. 22 yaşında. Bekâr. Halep’ten geldi. Üniversitede Türkçe öğretmenliği okuyor. Suriye’de öğrenciydi. Gaziantep’te öğrenci. 6 yıldır Gaziantep’te.
Görüşme Tarihi: 12/11/2019. Görüşme Yeri: Üniversite.
Görüşme 82: Erkek. 22 yaşında. Bekâr. Lise mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de öğrenciydi. Gaziantep’te muhasebeci. 6 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi:
12/11/2019. Görüşme Yeri: Üniversite.
Görüşme 83: Erkek. 32 yaşında. Bekâr. Lise mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de öğrenciydi. Gaziantep’te plastik şirketinde yönetici müdür. 9 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 12/11/2019. Görüşme Yeri: Cafe.
Görüşme 84: Kadın. 25 yaşında. Bekâr. Lise mezunu. Humus’tan geldi. Suriye’de
öğrenciydi. Gaziantep’te X5 medya şirketinde tasarımcı. 1 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 14/11/2019. Görüşme Yeri: Ev.
Görüşme 85: Kadın. 29 yaşında. Evli. Üniversite mezunu. Şam’dan geldi. Suriye’de
muhasebeci olarak çalışıyordu. Gaziantep’te muhasebeci olarak çalışıyor. 4 buçuk
yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 14/11/2019. Görüşme Yeri: Ev.
Görüşme 86: Erkek. 28 yaşında. Evli. Lise mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de Bakkal Dükkânı sahibiydi. Gaziantep’te Bakkal Dükkânı. 7 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 01/08/2019. Görüşme Yeri: Bakkal Dükkânı.
Görüşme 87: Erkek. 46 yaşında. Evli. İlkokul mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de
kasaptı. Gaziantep’te kasap. 7 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 01/08/2019. Görüşme Yeri: Kasap Dükkânı.
Görüşme 88: Erkek. Evli. Üniversite mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de diş hekimi.
Gaziantep’te diş hekimi (özel klinik). 4 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi:
09/10/2019. Görüşme Yeri: Klinik.
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Görüşme 89: Kadın. 41 yaşında. Evli. Üniversite mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de
okulda çalışıyordu. Gaziantep’te kreş açtı. 5 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi:
27/09/2019. Görüşme Yeri: Kreş.
Görüşme 90: Erkek. 25 yaşında. Evli. 2 yıllık yüksekokul mezunu. (Bankacılık).
Şam’dan geldi. Suriye’de öğrenciydi. Gaziantep’te muhasebeci olarak çalışıyor. Görüşme Tarihi: 9/10/2019. Görüşme Yeri: Ev.
Görüşme 91: Kadın. 48 yaşında. Evli. Üniversite mezunu (eğitim fakültesi). Şam’dan
geldi. Suriye’de öğretmendi. Gaziantep’te öğretmen. 5 yıldır Gaziantep’te. Görüşme
Tarihi: 8/10/2019. Görüşme Yeri: Cafe.
Görüşme 92: Erkek. 21 yaşında. Bekâr. Üniversitede okuyor (Edebiyat bölümü). Halep’ten geldi. Suriye’de öğrenciydi. Gaziantep’te öğrenci ve kreşte çalışıyor. 5 yıldır
Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 22/10/2019. Görüşme Yeri: Kreş.
Görüşme 93: Kadın. 39 yaşında. Evli. Üniversite mezunu (Sınıf Öğretmenliği). Halep’ten geldi. Suriye’de sınıf öğretmeniydi. Gaziantep’te sınıf öğretmeni. 2 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 27/09/2019. Görüşme Yeri: Okul.
Görüşme 94: Erkek. 26 yaşında. Lise mezunu. Evli. Halep’ten geldi. Suriye’de 2. El
beyaz eşya satıyordu. Gaziantep’te börekçide çalışıyor. 2 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 30/09/2019. Görüşme Yeri: Börekçi.
Görüşme 95: Kadın. 27 yaşında. Evli. Yüksek lisans tamamlamış. Halep’ten geldi.
Suriye’de bilgisayar öğretmeniydi. Gaziantep’te giyim mağazası sahibi. 7 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 3009/2019. Görüşme Yeri: Mağaza.
Görüşme 96: Erkek. 27 yaşında. Bekâr. Üniversite mezunu (YL psikoloji). Şam’dan
geldi. Suriye’de öğrenci. Gaziantep’te mağaza çalışanı. 3 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 30/09/2019. Görüşme Yeri: Mağaza.
Görüşme 97: Erkek. 27 yaşında. Bekâr. İlkokul mezunu. Şam’dan geldi. Suriye’de
giyim mağazasında çalışıyordu. Gaziantep’te giyim mağazasında çalışıyor. 4 buçuk
yıl önce geldi. Görüşme Tarihi: 2/10/2019. Görüşme Yeri: Mağaza.
Görüşme 98: Erkek. 36 yaşında. Evli. Ortaokul mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de
giyim ve tekstil işinde çalışıyordu. Gaziantep’te giyim ve tekstil işinde çalışıyor (mağaza sahibi). 9 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 2/10/2019. Görüşme Yeri: Mağaza.
Görüşme 99: Erkek. 35 yaşında. Evli. Ortaokul mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de
lokanta işletiyordu. Gaziantep’te fast-food restoran sahibi. 7 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 28/09/2019. Görüşme Yeri: Restoran.
Görüşme 100: Erkek. 47 yaşında. Evli. Ortaokul mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de
fast-food restoran sahibi. Gaziantep’te fast-food restoran sahibi. 7 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 30/9/2019. Görüşme Yeri: Restoran.

218

Görüşme 101: Erkek. 31 yaşında. Evli. Üniversite mezunu (sınıf öğretmenliği). Halep’ten geldi. Suriye’de öğretmenlik yapıyordu. Gaziantep’te lokantada çalışıyor. 4
yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 30/09/2019. Görüşme Yeri: Lokanta.
Görüşme 102: Kadın. 21 yaşında. Bekâr. Halep’ten geldi. Suriye’de kuaförde çalışıyordu. Gaziantep’te kuaförde çalışıyor. 8 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi:
30/09/2019. Görüşme Yeri: Kuaför Salonu.
Görüşme 103: Erkek. 25 yaşında. Bekâr. Lise mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de
parfüm toptan satışı yapıyordu. Gaziantep’te parfüm satışı yapıyor. 8 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 18/10/2019. Görüşme Yeri: Parfüm Mağazası.
Görüşme 104: Erkek. 28 yaşında. Bekâr. Üniversite mezunu (Hukuk). Humus’tan
geldi. Suriye’de parfüm satış mağazasında çalışıyordu. Gaziantep’te parfüm satış
mağazasında çalışıyor. Görüşme Tarihi: 02/10/2019. Görüşme Yeri: Parfümeri
dükkânı.
Görüşme 105: Kadın. 20 yaşında. Lise mezunu. Bekâr. Halep’ten geldi. Suriye’de
teneke fabrikasında çalışıyordu. Gaziantep’te şarküteride çalışıyor. 8 yıldır Antep’te.
Görüşme Tarihi: 29/09/2019. Görüşme Yeri: Şarküteri.
Görüşme 106: Erkek. 28 yaşında. Evli. Şam’dan geldi. Suriye’de bir dernekte iletişim
mühendisliği yapıyordu. Gaziantep’te giyim mağazası sahibi. Görüşme Tarihi:
2/10/2019. Görüşme Yeri: Giyim mağazası.
Görüşme 107: Erkek. 24 yaşında. Bekâr. Ortaokul mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de mini market işletiyordu. Gaziantep’te parfüm satışı yapıyor. Görüşme Tarihi: 30/09/2019. Görüşme Yeri: Takı-Parfüm mağazası.
Görüşme 108: Erkek. 23 yaşında. Evli. Ortaokul mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de
kaportacıydı. Gaziantep’te lokantada çalışıyor. 7 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 27/07/2019. Görüşme Yeri: Restoran.
Görüşme 109: Erkek. 25 yaşında. Evli. Ortaokul mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de
berberdi. Antep’te lokantada çalışıyor. 3 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi:
28/07/2019. Görüşme Yeri: Restoran.
Görüşme 110: Erkek. 17 yaşında. Bekâr. Ortaokul mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de öğrenci. Gaziantep’te berberde çalışıyor. Görüşme Tarihi: 28/07/2019. Görüşme Yeri: Cafe.
Görüşme 111: Erkek. Bekâr. Üniversiteden mezun (Hukuk). Halep’ten geldi. Suriye’de öğrenci. Gaziantep’te lokantada çalışıyor. 4 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 28/07/2019. Görüşme Yeri: Lokanta.
Görüşme 112: Erkek. 23 yaşında. Bekâr. Üniversitede işletme okuyor. Şam’dan
geldi. Suriye’de öğrenci. Gaziantep’te öğrenci ve dernekte çalışıyor. Görüşme Tarihi:
28/07/2019. Görüşme Yeri: Üniversite.
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Görüşme 113: Erkek. 22 yaşında. Bekâr. Üniversite mezunu (inşaat). Halep’ten geldi.
Suriye’de öğrenciydi. Gaziantep’te bir dernekte sekreterlik yapıyor. 6 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 04/08/2019. Görüşme Yeri: Dernek.
Görüşme 114: Erkek. 22 yaşında. Bekâr. Ortaokul mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de giyim mağazasında çalışıyordu. Gaziantep’te çocuk kıyafetleri satıyor. 7 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 28/07/2019. Görüşme Yeri: Çocuk giyim mağazası.
Görüşme 115: Erkek. 30 yaşında. Bekâr. Üniversite mezunu (Hukuk). Halep’ten
geldi. Suriye’de öğrenciydi. Gaziantep’te kitap/kırtasiye sahibi. 5 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 28/07/2019. Görüşme Yeri: Kitapçı.
Görüşme 116: Erkek. 38 yaşında. Bekâr. Halep’ten geldi. Suriye’de Tatlıcı Dükkânı.
Gaziantep’te Tatlıcı Dükkânı. 4 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 28/07/2019.
Görüşme Yeri: Tatlıcı Dükkânı.
Görüşme 117: Erkek. 38 yaşında. Evli. Lise mezunu. Cerablus’tan geldi. Suriye’de
optik mağazası vardı. Gaziantep’te giyim mağazası işletiyor. Görüşme Tarihi:
28/07/2019. Görüşme Yeri: Giysi Dükkânı.
Görüşme 118: Kadın. 33 yaşında. Evli. Lise mezunu. Şam’dan geldi. Suriye’de öğrenci. Gaziantep’te butik işletiyor. 6 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi:
29/07/2019. Görüşme Yeri: Butik.
Görüşme 119: Erkek. 40 yaşında. Evli. Üniversiteden mezun. Suriye’de elbise satışı
yapıyordu. Gaziantep’te elbise perakende satış yapıyor. Görüşme Tarihi:
29/07/2019. Görüşme Yeri: Mağaza.
Görüşme 120: Erkek. 24 yaşında. Bekâr. Lise mezunu. Şam’dan geldi. Suriye’de öğrenciydi. Gaziantep’te butik işletiyor. 4 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi:
29/07/2019. Görüşme Yeri: Butik.
Görüşme 121: Erkek. 28 yaşında. Evli. Lise mezunu. Al Bab’dan geldi. Suriye’de toptan satış yapıyordu. Gaziantep’te market açtı. 4 buçuk yıldır Gaziantep’te. Görüşme
Tarihi: 29/07/2019. Görüşme Yeri: Market.
Görüşme 122: Erkek. 38 yaşında. Evli. Ortaokul mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de
terziydi. Gaziantep’te terzi. 5 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 29/07/2019. Görüşme Yeri: Terzi.
Görüşme 123: Erkek. 33 yaşında. Evli. Üniversite mezunu. Suriye’de parfüm satıyordu. Gaziantep’te tuhafiyeci. 2 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 31/07/2019.
Görüşme Yeri: Tuhafiyeci.
Görüşme 124: Kadın. 44 yaşında. Evli. Halep’ten geldi. Suriye’de çalışmıyordu. Gaziantep’te kuaför. 7 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 04/08/2019. Görüşme Yeri:
Güzellik Salonu.
Görüşme 125: Erkek. 56 yaşında. Evli. Üniversite mezunu (bilgisayar mühendisi).
Halep’ten geldi. Suriye’de elektronik eşya tamiri yapıyordu. Gaziantep’te elektronik
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eşya tamiri yapıyor. 9 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 04/08/2019. Görüşme
Yeri: Tamirhane.
Görüşme 126: Erkek. 38 yaşında. Evli. İlkokul mezunu. Humus’tan geldi. Suriye’de
halıcı. Gaziantep’te 2. El eşya alım- satım. Görüşme Tarihi: 05/08/2019. Görüşme
Yeri: Ev.
Görüşme 127: Erkek. 40 yaşında. Evli. Lise mezunu. Şam’dan geldi. Suriye’de kasaprestoran işletiyordu. Gaziantep’te kasap dükkânı işletiyor. 1 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 05/08/2019. Görüşme Yeri: Kasap.
Görüşme 128: Erkek. 35 yaşında. Bekâr. Halep’ten geldi. Suriye’de tır araçları malzemesi satıyor. Gaziantep’te börek/ lahmacun fırını açtı. 7 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 05/08/2019. Görüşme Yeri: Fırın.
Görüşme 129: Erkek. 37 yaşında. Evli. Azez’den geldi. Üniversiteden mezun (ziraat).
Suriye’de berber. Gaziantep’te berber. 1 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi:
18/08/2019. Görüşme Yeri: Berber.
Görüşme 130: Erkek. 75 yaşında. Evli. Lise mezunu. Palmyra’dan geldi. Suriye’de
elektronik eşya tamircisi. Gaziantep’te elektronik eşya tamircisi. 4 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 18/08/2019. Görüşme Yeri: Tamirhane.
Görüşme 131: Erkek. 44 yaşında. Evli. Üniversite mezunu. Suriye’de subay. Gaziantep’te emlakçı. 6 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 3/09/2019. Görüşme Yeri: Emlakçı.
Görüşme 132: Erkek. 31 yaşında. Evli. Üniversite mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de giyim satışı. Gaziantep’te giyim satışı. Görüşme Tarihi: 3/09/2019. Görüşme
Yeri: Giyim mağazası.
Görüşme 133: Erkek. 23 yaşında. Bekâr. Üniversite öğrencisi (optik akustik).
Rakka’dan geldi. Suriye’de öğrenciydi. Gaziantep’te hem öğrenci hem de eğitmen
olarak çalışıyor. Görüşme Tarihi: 03/09/2019. Görüşme Yeri: Üniversite.
Görüşme 134: Kadın. 25 yaşında. Bekâr. Lise mezunu. Lazkiye’den geldi. Suriye’de
öğrenciydi. Gaziantep’te makyaj malzemeleri satıyor. 5 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 03/09/2019. Görüşme Yeri: Mağaza.
Görüşme 135: Erkek. Bekâr. Üniversite mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de öğretmenlik yapıyordu. Gaziantep’te kozmetik ürünleri satıyor. 9 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 28/07/2019. Görüşme Yeri: Kozmetik mağazası.
Görüşme 136: Erkek. 26 yaşında. Bekâr. Üniversite öğrencisi. Halep’ten geldi. Suriye’de öğrenci. Gaziantep’te hem öğrenci hem de çocuk giysileri satıyor. 4 yıldır
Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 28/07/2019. Görüşme Yeri: Giyim mağazası.
Görüşme 137: Erkek. Evli. İlkokul mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de kum ve çimento fabrikası işletiyordu. Gaziantep’te iç giyim ve kozmetik ürünleri satışı yapıyor. Görüşme Tarihi: 28/07/2019. Görüşme Yeri: Kozmetik mağazası.
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Görüşme 138: Erkek. 39 yaşında. Evli. Üniversite mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de şirket sahibiydi. Gaziantep’te dişçi malzemeleri satıyor. 8 yıldır Gaziantep’te.
Görüşme Tarihi: 28/07/2019. Görüşme Yeri: Mağaza.
Görüşme 139: Kadın. 43 yaşında. Bekâr. Ortaokul mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de kırtasiyesi vardı. Gaziantep’te giyim mağazası var. Görüşme Tarihi:
28/07/2019. Görüşme Yeri: Mağaza.
Görüşme 140: Erkek. 20 yaşında. Bekâr. Üniversite öğrencisi (İnşaat Mühendisliği).
Halep’ten geldi. Suriye’de sarımsak fabrikasında çalışıyordu. Gaziantep’te susam
fabrikasında çalışıyor. 5 senedir Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 28/07/2019. Görüşme Yeri: Fabrika.
Görüşme 141: Erkek. 30 yaşında. Evli. Lise mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de perdeci. Gaziantep’te perdeci. 4 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 28/07/2019. Görüşme Yeri: Perdeci.
Görüşme 142: Erkek. 53 yaşında. Evli. Havacılık okumuş. Halep’ten geldi. Suriye’de
pilot (Albay). Gaziantep’te market sahibi. 8 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi:
29/07/2019. Görüşme Yeri: Market.
Görüşme 143: Erkek. 58 yaşında. Evli. Lise mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de devlet memuru. Gaziantep’te market sahibi. 4 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi:
31/07/2019. Görüşme Yeri: Market.
Görüşme 144: Erkek. 57 yaşında. Evli. Ortaokul mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de
mobilya için tahta ithalatı yapıyordu. Gaziantep’te mobilya mağazası açtı. 7 yıldır
Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 04/08/2019. Görüşme Yeri: Mağaza.
Görüşme 145: Kadın. 43 yaşında. Evli. Lise mezunu. Halep’ten geldi. Kuaför salonu
işletiyordu. Gaziantep’te kuaför salonu işletiyor. 1 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 04/08/2019. Görüşme Yeri: Kuaför salonu.
Görüşme 146: Kadın. 32 yaşında. Bekâr. Ortaokul mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de kuaför salonu vardı. Gaziantep’te kuaför salonu var. 9 yıldır Gaziantep’te.
Görüşme Tarihi: 04/2019. Görüşme Yeri: Kuaför salonu.
Görüşme 147: Erkek. 39 yaşında. Evli. Ortaokul mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de
evrak işleri ile uğraşıyordu. Gaziantep’te kuru temizleme açtı. Görüşme Tarihi:
08/08/2019. Görüşme Yeri: Kuru temizlemeci.
Görüşme 148: Erkek. 29 yaşında. Evli. Üniversite mezunu. Suriye’de spor eğitmeni.
Gaziantep’te spor eğitmeni (Fitness salonu). 2 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi:
10/08/2019. Görüşme Yeri: Spor salonu.
Görüşme 149: Erkek. 27 yaşında. Bekâr. Halep’ten geldi. Suriye’de öğrenciydi. Gaziantep’te market sahibi. 6 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 15/08/2019. Görüşme Yeri: Market.
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Görüşme 150: Erkek. 31 yaşında. Bekâr. Üniversite mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de maliyecinin yanında çalışıyordu. Gaziantep’te pideci. 8 aydır Gaziantep’te.
Görüşme Tarihi: 07/08/2019. Görüşme Yeri: Pideci.
Görüşme 151: Kadın. 38 yaşında. Evli. Üniversite mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de dernekte çalışıyordu. Gaziantep’te kırtasiye açtı. 4 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 08/08/2019. Görüşme Yeri: Kırtasiye.
Görüşme 152: Erkek. 25 yaşında. Evli. Lise mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de demir fabrikasında çalışıyordu. Gaziantep’te dönerci. 7 yıldır Gaziantep’te. Görüşme
Tarihi: 20/08//2019. Görüşme Yeri: Dönerci.
Görüşme 153: Erkek. 21 yaşında. Bekâr. Ortaokul mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de öğrenci. Gaziantep’te kuru temizlemeci. Görüşme Tarihi: 20/08/2019. Görüşme Yeri: Kuru temizlemeci.
Görüşme 154: Erkek. 26 yaşında. Bekâr. Üniversite mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de öğrenci. Gaziantep’te telefon tamircisi. 5 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 27/08/2019. Görüşme Yeri: Telefon tamir dükkânı.
Görüşme 155: Kadın. 20 yaşında. Bekâr. Lise mezunu. Suriye’de öğrenciydi. Gaziantep’te dernekte tercümanlık yapıyor. 7 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi:
28/08/2019. Görüşme Yeri: Park.
Görüşme 156: Kadın. 23 yaşında. Evli. Üniversite mezunu. Humus’tan geldi. Suriye’de akademisyen. Gaziantep’te akademisyen. 4 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 25/11/2019. Görüşme Yeri: Üniversite.
Görüşme 157: Erkek. 24 yaşında. Bekâr. Lise mezunu. Hama’dan geldi. Suriye’de
telefon tamircisiydi. Gaziantep’te telefon tamircisi. 4 yıldır Gaziantep’te. Görüşme
Tarihi: 25/08/2019. Görüşme Yeri: Telefon tamircisi.
Görüşme 158: Erkek. 44 yaşında. Evli. Üniversite mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de doktor. Gaziantep’te doktor. 5 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi:
31/09/2019. Görüşme Yeri: Özel klinik.
Görüşme 159: Erkek. 20 yaşında. Bekâr. Lise mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de öğrenciydi. Gaziantep’te ayakkabı imalathanesinde çalışıyor. 6 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 04/08/2019. Görüşme Yeri: Küsget Sanayi Sitesi.
Görüşme 160: Erkek. 50 yaşında. Evli. İlkokul mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de
ayakkabı imalatı. Gaziantep’te ayakkabı imalatı. Görüşme Tarihi: 09/08 /2019. Görüşme Yeri: Küsget Sanayi Sitesi.
Görüşme 161: Erkek. 45 yaşında. Evli. Lise mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de ayakkabı imalatı. Gaziantep’te ayakkabı ve kumaş imalatı. Görüşme Tarihi: 09/08/2019.
Görüşme Yeri: Küsget Sanayi Sitesi.
Görüşme 162: Kadın. 25 yaşında. Bekâr. Üniversite’de okuyor. Halep’ten geldi. Suriye’de öğrenci. Gaziantep’te öğrenci ve tercümanlık yapıyor. 2 yıldır Gaziantep’te.
Görüşme Tarihi: 25/11/2019. Görüşme Yeri: Cafe.
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Görüşme 163: Erkek. Bekâr. Lise mezunu. Daha önce çalışmıyordu. Gaziantep’te Baharat ve kahve satışı yapıyor. Görüşme Tarihi: 04/08/2019. Görüşme Yeri: Baharat
ve Kahve Dükkânı.
Görüşme 164: Erkek. 51 yaşında. Evli. Üniversite mezunu. Suriye’de Grafik tasarımcı. Gaziantep’te ressam. 3 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 29/09//2018. Görüşme Yeri: Ev.
Görüşme 165: Kadın. 36 yaşında. Üniversite mezunu. Şam’dan geldi. Suriye’de
BM’de çalışıyordu. Gaziantep’te BM’de çalışıyor. 2 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 02/10//2018. Görüşme Yeri: BM Binası.
Görüşme 166: Erkek. 22 yaşında. Bekâr. Öğrenci. Şam’dan geldi. Suriye’de öğrenci.
Gaziantep’te öğrenci ve BM çalışanı. 4 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi:
02/10/2018. Görüşme Yeri: BM binası.
Görüşme 167: Erkek. 30 yaşında. Bekâr. Üniversite Öğrencisi. Halep’ten geldi. Suriye’de öğrenciydi. Gaziantep’te Öğrenci. 7 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi:
03/10/2018. Görüşme Yeri: Üniversite.
Görüşme 168: Erkek. 25 yaşında. Bekâr. Öğrenci. Halep’ten geldi. Suriye’de öğrenciydi. Gaziantep’te öğrenci. 7 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 3/10/2018. Görüşme Yeri: Üniversite.
Görüşme 169: Kadın. Evli. Üniversite mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de öğretmendi. Gaziantep’te dernek başkanı. 7 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi:
09/10/2018. Görüşme Yeri: Dernek.
Görüşme 170: Kadın. Evli. Üniversite mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de çalışmıyordu. Gaziantep’te dernekte çalışıyor. 7 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi:
09/10/2018. Görüşme Yeri: Dernek.
Görüşme 171: Kadın. Evli. Üniversite mezunu. İdlip’ten geldi. Suriye’de çalışmıyordu. Gaziantep’te dernek yöneticisi çalışıyor. Görüşme Tarihi: 09/10/2018. Görüşme Yeri: Dernek.
Görüşme 172: Kadın. Evli. Üniversite mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de inşaat mühendisi. Gaziantep’te dernek yöneticisi. 5 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi:
09/10/2018. Görüşme Yeri: Dernek.
Görüşme 173: Kadın. 27 yaşında. Bekâr. Humus’tan geldi. Suriye’de öğrenciydi. Gaziantep’te öğrenci. 3 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 11/10/2018. Görüşme
Yeri: Üniversite.
Görüşme 174: Kadın. 21 yaşında. Bekâr. Üniversite öğrencisi. Halep’ten geldi. Suriye’de öğrenci. Gaziantep’te öğrenci. 7 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi:
11/10/2018. Görüşme Yeri: Üniversite.
Görüşme 175: Erkek. 18 yaşında. Bekâr. Lise mezunu. Suriye’de öğrenciydi. Gaziantep’te grafik tasarımcıda çalışıyor. 5 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi:
12/10/2018. Görüşme Yeri: Medya şirketi.
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Görüşme 176: Kadın. Bekâr. Üniversite öğrencisi. Halep’ten geldi. Suriye’de öğrenciydi. Gaziantep’te öğrenci ve grafik tasarımcı. Görüşme Tarihi: 12/10/2018. Görüşme Yeri: Medya Şirketi.
Görüşme 177: Erkek. Bekâr. Üniversite mezunu. Deyrzor’dan geldi. Suriye’de grafik
tasarımcı. Gaziantep’te Görüşme Tarihi: 12/10/2018. Görüşme Yeri: Grafik Tasarım
Şirketi.
Görüşme 178: Kadın. Bekâr. Üniversite mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de öğrenciydi. Gaziantep’te grafik tasarımcı. Görüşme Tarihi: 12/10/2018. Görüşme Yeri:
Medya Şirketi.
Görüşme 179: Erkek. 25 yaşında. Halep’ten geldi. Suriye’de öğrenciydi. Gaziantep’te öğrenci. 7 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 7/11/2018. Görüşme Yeri: Üniversite.
Görüşme 180: Erkek. Evli. Üniversite mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de şirket sahibiydi. Gaziantep’te yardım derneği kurdu. Görüşme Tarihi: 10/11/2018. Görüşme
Yeri: Dernek.
Görüşme 181: Erkek. 47 yaşında. Evli. Üniversite mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de Fabrika sahibi. Gaziantep’te fabrika sahibi. 7 yıldır Gaziantep’te. Görüşme
Tarihi: 3/12/2018. Görüşme Yeri: Sanayi.
Görüşme 182: Erkek. Üniversite mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de tekstil fabrikasında çalışıyordu. Gaziantep’te plastik fabrikası kurdu. Görüşme Tarihi: 3/12/2018.
Görüşme Yeri: Sanayi.
Görüşme183: Erkek. 33 yaşında. Evli. Doktora öğrencisi. Halep’ten geldi. Suriye’de
öğrenci. Gaziantep’te doktora öğrencisi. 6 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi:
6/12/2018. Görüşme Yeri: Üniversite.
Görüşme 184: Erkek. 30 yaşında. Suriye’de öğrenciydi. Gaziantep’te doktora öğrencisi. 8 yıl önce geldi. Görüşme Tarihi: 06/12/2018. Görüşme Yeri: Üniversite.
Görüşme 185: Erkek. 64 yaşında. Üniversiteden mezun. Halep’ten geldi. Suriye’de
akademiysen. Gaziantep’te akademisyen. 8 yıl önce geldi. Görüşme Tarihi:
07/12/2018. Görüşme Yeri: Üniversite.
Görüşme 186: Erkek. 30 yaşında. Bekâr. Yüksek lisans öğrencisi. Halep’ten geldi.
Suriye’de öğrenci. Gaziantep’te öğrenci ve dernek çalışanı. 3 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 02/01/2019. Görüşme Yeri: Üniversite.
Görüşme 187: Erkek. Ortaokul mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de berber. Gaziantep’te berber. 7 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 29/04/2019. Görüşme Yeri: Berber.
Görüşme 188: Erkek. 34 yaşında. Evli. Üniversite mezunu. Halep’ten geldi. Dernek
müdürü. 6 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 28/05/2019. Görüşme Yeri: Dernek.
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Görüşme 189: Erkek. 44 yaşında. Evli. Ortaokul mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de
toptan gıda satışı yapıyordu. Gaziantep’te toptan gıda satışı yapıyor. Görüşme Tarihi: 28/08/2019. Görüşme Yeri: Toptancı.
Görüşme 190: Erkek. 40 yaşında. Evli. Üniversite mezunu. Halep’ten geldi. Ud sanatçısı. Suriye’de bir ofiste çalışıyordu. Gaziantep’te Ud atölyesi kurdu (Ud sanatçısı). 7 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 20/08/2019. Görüşme Yeri: Ud Yapım
Atölyesi.
Görüşme 191: Erkek. Evli. Üniversite mezunu. Şam’dan geldi. Suriye’de psikolog.
Gaziantep’te psikolog ve dernek sahibi. 4 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi:
27/08/2019. Görüşme Yeri: Dernek.
Görüşme 192: Erkek. 32 yaşında. Üniversite mezunu. Şam’dan geldi. Suriye’de dernekte çalışıyordu. Gaziantep’te dernekte çalışıyor. 1 yıldır Gaziantep’te Görüşme
Tarihi: 27/08/2019. Görüşme Yeri: Dernek.
Görüşme 193: Kadın. 47 yaşında. Üniversite mezunu. Şam’dan geldi. Suriye’de sağlık bakanlığına bağlı çalışıyordu. Gaziantep’te dernekte çalışıyor ve spor salonu kurmuş. 6 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 27/08/2019. Görüşme Yeri: Dernek.
Görüşme 194: Kadın. 46 yaşında. Üniversite mezunu. Hama’dan geldi. Kadınlara
yardım yapan bir derneğin başkanı. Görüşme Tarihi: 9/10/18 Görüşme Yeri: Dernek.
Görüşme 195: Erkek. 23 yaşında. Üniversite öğrencisi. Şam’dan geldi. Suriye’de öğrenci. Gaziantep’te öğrenci ve dernek çalışanı. 4 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi:
27/08/2019. Görüşme Yeri: Dernek.
Görüşme 196: Erkek. 52 yaşında. Evli. Üniversite mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de sanatçı. Gaziantep’te sanatçı ve dernek çalışanı. 4 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 27/08/2019. Görüşme Yeri: Dernek.
Görüşme 197: Kadın. 37 yaşında. Evli. Üniversite mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de belediyede çalışıyordu. Gaziantep’te çikolata evi (cafe) sahibi. 4 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 12/09/2019. Görüşme Yeri: Çikolata evi.
Görüşme 198: Erkek. 41 yaşında. Rasulayn’dan geldi. STK’da ressam olarak çalışıyor. Görüşme Tarihi: 6/11/2019. Görüşme Yeri: Resim Atölyesi.
Görüşme 199: Erkek. 26 yaşında. Evli. Lise mezunu. Halep’ten geldi. Suriye’de sporcuydu. Gaziantep’te medya şirketi sahibi. 4 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi:
8/11/2019. Görüşme Yeri: Medya Şirketi.
Görüşme 200: Erkek. 47 yaşında. Üniversite mezunu. Afrin’den geldi. Suriye’de müzik öğretmeni. Gaziantep’te müzik öğretmeni. 3 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi: 18/08/2019. Görüşme Yeri: Müzik Atölyesi.
Görüşme 201: Kadın. 35 yaşında. Evli. Lise mezunu. İdlip’ten geldi. Suriye’de çalışmıyordu. Gaziantep’te şekerleme yapıyor. 1 yıldır Gaziantep’te. Görüşme Tarihi:
19/12/2019. Görüşme Yeri: Şekerlemeci.
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Görüşme 202: Erkek. 50 yıldır plastik hasır işinde). Görüşme Tarihi: 12/03/2019.
Görüşme Yeri: Sanayi.
Görüşme 203: Kadın. 23 yaşında. Bekâr. Üniversite öğrencisi. Halep’ten geldi. Suriye’de öğrenciydi. Gaziantep’te öğrenci. Görüşme Tarihi: 11/10/2018. Görüşme
Yeri: Üniversite.
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EK 2: Görüşme Soru Formu (Türkçe)
1. Kendinizi tanıtır mısınız? Kendinizden söz eder misiniz? Nerede Ne Zaman
doğdunuz?
2. Eğitiminiz nedir? Ailenizdekilerin (anne-baba, kardeşler, eş gibi) eğitim durumları nelerdir?
3. Arapça dışında bildiğiniz diller var mı? Türkçeniz nasıl? Öğrenebiliyor musunuz?
4. Gaziantep’e gelişinizi anlatır mısınız? Nasıl geldiniz? Ne zaman geldiniz? Kimlerle geldiniz?
5. Aile veya akrabalarınızdan Gaziantep’e gelen ya da yerleşen var mı?
6. Siz Gaziantep’e gelmeden önce nerelerde yaşadınız?
7. Siz Gaziantep’e gelirken akraba ya da aile fertlerinden başka ülkelere veya kentlere giden var mı?
8. Gaziantep’te ilk önce nelerle karşılaştınız? Kimlerle tanıştınız? Nasıl tanıştınız?
Nasıl ev buldunuz?
9. Bu işi nasıl kurdunuz?/Nasıl çalışmaya başladınız?
10. Daha önce Gaziantep veya Türkiye’yle iş, ticaret ya da akrabalık ilişkileriniz var
mıydı?
11. Suriye’deyken ne iş yapıyordunuz?
12. Sizi Gaziantep’e gelmeye sevk eden nedenler nelerdi?
13. Burada, Gaziantep’te kalmaya ve yaşamaya nasıl karar verdiniz?
14. (Öğrenciler dışındakilere sorulacak) İş kurmaya, çalışmaya nasıl karar verdiniz?
15. (Hem kadın ya da erkek olarak hem de Suriyeli olarak) Bu süreçte yaşadığınız
zorluklar oldu mu? Bahsedebilir misiniz?
16. Burada iş kurmak veya çalışmak için sizce neler gerekli?
17. Günde ya da haftada ortalama ne kadar çalışıyorsunuz?
18. Gaziantep’teki iş ve çalışma hayatıyla Suriye’deki iş ve çalışma hayatını karşılaştırdığınızda benzerlik ya da farklılıklar neler?
19. Gaziantep’te yaşamanın olumlu ve varsa olumsuz tarafları neler sizce?
20. Şu anda kimlerle iş yapıyorsunuz ya da çalışıyorsunuz daha çok?
21. Suriye’deki akraba ya da iş çevreleriyle ilişkileriniz var mı?
22. Gaziantep’teki iş veya çalışma dünyasıyla ilişkileriniz nasıl? Kimlerle çalışıyorsunuz? Müşterileriniz ya da sizinle iş yapanlar kimler genellikle?
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23. Çocuklarınız ya da akrabalarınız burada kurduğunuz/yaptığınız işle ilgili ne
düşünüyorlar?
24. Gerçekleştirmek istediğiniz daha büyük hedefleriniz/amaçlarınız var mı?
25. Kendi işinizle ilgili geleceğe dair beklenti ve planlarınız neler?
İş İnsanlarına Sorulacak
26. Yanınızda kaç eleman çalışıyor, işyerini açtığınızdan beri eleman sayısında artış
veya azalma var mı?
27. Mal veya hizmetlerinizin alıcıları arasında Türk vatandaşları ya da Gaziantepliler var mı? Varsa oran ne kadar?
28. Mal veya hizmetlerinizin alıcıları arasında Suriyeli müşterilerin tahmini oranı
ne kadar?
29. Ham maddeyi nereden ve kimlerden tedarik ediyorsunuz?
30. Çalıştığınız, beraber iş yaptığınız ya da müşterileriniz olan Türk iş ortaklarınızla veya Gazianteplilerle anlaşabiliyor musunuz? Anlaşmazlık veya bakış açısı
hangi noktalarda ortaya çıkıyor?
31. Gaziantep’teki Türk işadamı örgütleri (Sanayi Odası, Ticaret Odası gibi) işlerinizde kolaylaştırıcı oluyor mu?
Öğrencilere Sorulacak
32. Devlet yurdunda mı, özel yurtta mı, ailenizle evde mi, yoksa arkadaşlarınızla
evde mi yaşıyorsunuz.
33. İş çevrelerinden, sivil toplum örgütlerinden ya da devletten burs alıyor musunuz?
34. Okulda- sınıftaki arkadaş çevreniz çoğunlukla kimlerden oluşuyor?
35. Türk vatandaşı öğrencilerin size yaklaşımı nasıl? Aranızda sorunlar oluyor mu?
Başınıza gelen olumsuz ve olumlu olayları anlatabilir misiniz?
36. Akademisyen ve idari personel size yardımcı oluyor mu?
37. (Yüksek Lisans veya Doktora dereceniz varsa) Tez danışmanınızla tez sürecinizden bahseder misiniz?
Akademisyenlere Sorulacak
38. Kaç yıldır Türkiye’de çalışıyorsunuz?
39. Nerelerden mezunsunuz? Diplomalarınız veya dereceleriniz nelerdir?
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40. Yabancı diliniz var mı?
41. Türkçeniz nasıl?
42. Türkiye’de ve Gaziantep’teki işe alınma ve işe başlama sürecinizi anlatır mısınız?
43. Türk vatandaşı öğrencilerin size yaklaşımı nasıldı? Karşılaştığınız sorunlarla
nasıl başa çıktınız?
44. Türk vatandaşı akademisyenlerin ve idari personelin size yaklaşımı nasıl?
Varsa sorunlarla nasıl başa çıkıyorsunuz
45. Burada, üniversitedeki müfredat ve derslere uyum sorunlarıyla karşılaştınız
mı? Bu sorunları nasıl çözdünüz? Suriye’yle fark var mı?
46. Suriye’de edindiğiniz eğitimi, deneyimlerinizi buradaki derslerinizde de aktarabiliyor musunuz? Kişisel deneyimlerinizden örnekler verebilir misiniz?
47. Öğrencilerle Türkçe iletişim kurmada sıkıntı yaşıyor musunuz? Kişisel deneyimlerinizden örnekler verebilir misiniz?
Sanatçılara Sorulacak
48. Suriye’deyken sanatçılığınızı tasdik eden bir diploma ya da belgeye sahip misiniz?
49. Suriye’deyken açtığınız resim galerisi, konseriniz, müzik albümünüz, sanat
ödülünüz var mı?
50. Gaziantep-Türkiye’deki Türk sanat çevreleri ile ilişkileriniz nasıl?
51. Gaziantep veya Türkiye’deki Suriyeli sanatçılarla bağlantınız var mı? Bir sanat
örgütü ya da dayanışma grubunuz var mı?
52. Türkiye’de resim galerisi- konser- müzik albümü, sergi vb. etkinliğiniz var mı?
53. Türkiye’de yaşayıp sanatınızı icra ederken ulusal- uluslararası bir jüriden ödül
aldınız mı?
54. Çevrenizde, Suriye’de meşhur olup Türkiye’ye geldiğinde şöhretini kaybeden
sanatçılar var mı? Sizce şöhreti devam ettirememelerinin sebepleri neler?
55. Çevrenizde, Suriye’de meşhur olup Türkiye’ye geldiğinde şöhretini devam ettiren sanatçılar var mı? Sizce bu sanatçıların başarılarının altında neler var?
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)EK 3: Görüşme Soru Formu (Arapça
اﻟﺳورﯾﯾن ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻏﺎزي ﻋﻧﺗﺎب :ﻗﺻص اﻟﻧﺟﺎح
ﻧﻣوذج أﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
 (1ھل ﯾﻣﻛن أن ﺗﻌرﻓﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳك؟ ھل ﯾﻣﻛن أن ﺗﺻف ﻧﻔﺳك؟ ﻣﻛﺎن وﺗﺎرﯾﺦ اﻟوﻻدة؟
 (2ﻣﺎ ھو ﻧوع اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟذي ﺣﺻﻠت ﻋﻠﯾﮫ؟ ﻣﺎ ھﻲ اﻟﺧﻠﻔﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻷﻓراد أﺳرﺗﻛم )ﻣﺛل :اﻷم ،اﻷب ،واﻷﺧوة
واﻷﺧوات ،واﻟزوج و اﻟزوﺟﺔ(؟
 (3ھل ﺗﺗﻛﻠم ﻟﻐﺎت أﺧرى ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ؟ ﻛﯾف ﺣﺎل ﻟﻐﺗك اﻟﺗرﻛﯾﺔ؟ ھل ﺑﺈﻣﻛﺎﻧك ﺗﻌﻠم اﻟﻠﻐﺔ؟
 (4ھل ﯾﻣﻛﻧك إﺧﺑﺎرﻧﺎ ﻋن وﺻوﻟﻛم إﻟﻰ ﻏﺎزي ﻋﻧﺗﺎب؟ ﻛﯾف أﺗﯾﺗم؟ ﻣﺗﻰ أﺗﯾﺗم؟ ﻣﻊ ﻣن أﺗﯾﺗم؟
 (5ھل ﯾوﺟد أﻓراد ﻗﺎدﻣون أو ﻣﺳﺗﻘرون ﻓﻲ ﻏﺎزي ﻋﻧﺗﺎب ﻣن اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ أو اﻷﻗﺎرب؟
 (6أﯾن ﻛﻧت ﺗﺳﻛن ﻗﺑل أن ﺗﺄﺗﻲ إﻟﻰ ﻣدﯾﻧﺔ ﻏﺎزي ﻋﻧﺗﺎب؟
 (7ﻋﻧدﻣﺎ ﺟﺋت إﻟﻰ ﻏﺎزي ﻋﻧﺗﺎب ،ھل ﻟدﯾك أﻗﺎرب أو أﻓراد اﻷﺳرة ذھﺑوا إﻟﻰ ﺑﻠدان أو ﻣدن أﺧرى؟
ً ﻓﻲ ﻏﺎزي ﻋﻧﺗﺎب؟ ﻋﻠﻰ ﻣن ﺗﻌرﻓت؟ ﻛﯾف ﺗﻌرﻓﺗم ﻋﻠﻰ ﺑﻌض؟ ﻛﯾف وﺟدﺗم
 (8ﻣﺎ ھﻲ اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﺻﺎدﻓﺗﻣوھﺎ أوﻻ
اﻟﺑﯾت؟
 (9ﻛﯾف أﻧﺷﺄت ھذا اﻟﻌﻣل؟/ﻛﯾف ﺑدأت اﻟﻌﻣل؟
 (10ھل ﻛﺎن ﻟدﯾك ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﻊ ﻏﺎزي ﻋﻧﺗﺎب أو ﺗرﻛﯾﺎ أو ﺻﻼت ﻗراﺑﺔ ﻓﯾﮭﺎ؟
 (11ﻣﺎ ھو ﻧوع اﻟﻌﻣل ﻛﻧت ﺗﻔﻌﻠﮫ ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ؟
 (12ﻣﺎ ھﻲ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ دﻓﻌﺗك إﻟﻰ اﻟﻘدوم إﻟﻰ ﻏﺎزي ﻋﻧﺗﺎب؟
 (13ﻛﯾف ﻗررت اﻟﺑﻘﺎء واﻟﻌﯾش ﻓﻲ ﻏﺎزي ﻋﻧﺗﺎب؟
) (14ﺳؤال ﻟﻐﯾر اﻟطﻼب( ﻛﯾف ﻗررت أن ﺗﺑدأ ﺑﻌﻣل ﻣﺷروع ﺗﺟﺎري ،أو أن ﺗﻌﻣل؟
) (15ﺳواء ﻛرﺟل ﺳوري أو ﻛﺎﻣرأة ﺳورﯾﺔ( ھل واﺟﮭﺗم أي ﺻﻌوﺑﺎت ﻓﻲ ھذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ؟ ھل ﯾﻣﻛﻧك اﻟﺗﺣدث ﻋن ﺗﻠك
اﻟﺻﻌوﺑﺎت؟
 (16ﻣﺎ اﻟذي ﺗﻌﺗﻘد أﻧﮫ ﺿروري ﻟﻺﻧﺷﺎء اﻟﻌﻣل أو ﻟﺑدء اﻟﻌﻣل ھﻧﺎ؟
 (17ﻛم ﺗﻌﻣل ﺑﺷﻛل ﻣﺗوﺳط ﻓﻲ ﻛل أﺳﺑوع أو ﻓﻲ ﻛل ﯾوم؟
 (18ﻣﺎ ھﻲ أوﺟﮫ اﻟﺗﺷﺎﺑﮫ أو اﻻﺧﺗﻼف ﻋﻧد اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﻣل وﺣﯾﺎة اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻏﺎزي ﻋﻧﺗﺎب ﻣﻊ اﻟﻌﻣل وﺣﯾﺎة اﻟﻌﻣل
ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ؟
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EK 4: Onam Formu (Türkçe)
Gönüllü Katılım Formu
Bu çalışma, İpekyol Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle Gaziantep Üniversitesi
Rektörü Prof.Dr. Ali GÜR’ün başkanlığında, Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi
Doç.Dr. Mehmet Nuri GÜLTEKİN’in yürütücülüğünde ve Gaziantep Üniversitesi’nde görev yapan bir grup akademisyen tarafından gerçekleştirilmektedir.
Bu araştırma, Gaziantep’te yaşayan Suriyelilerin başarı hikâyelerini ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Böylece, Gaziantep’te yaşayan Suriyelilerin ülkemize ya
da şehrimize yaptıkları ekonomik ve kültürel katkılarının görünürlüğünün artırılması amaçlanmaktadır. Araştırma sonucunda elde edilen bilgiler, bir belgesel film
ve kitap olarak işlenecektir. Bundan dolayı sizden alınan bilgileri eksiksiz olarak yazıya dökmek amacıyla görüşme boyunca görüntü ve ses kaydı veya sadece ses kaydı
alınacaktır.
Araştırma kapsamında başarı hikâyelerinizi ortaya çıkarmaya yönelik sorular
sorulacaktır. Araştırmada kimliğinize, inancınıza ya da mahremiyetinize dönük herhangi bir bilgi talep edilmeyecektir. Katılımcı bu tarz hassasiyetlerine dönük olduğunu düşündüğü soruları cevaplamak zorunda değildir. Katılımcının sorulara samimi cevaplar vermesi araştırmanın başarısını artıracaktır. Araştırma yaklaşık olarak bir saat sürecektir. Çalışma bittiğinde nihai hali sizinle paylaşılacaktır.
Görüşmeyi kabul edip, zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.
Bu açıklamaları okudum, anladım. Tarih ……./…..../………..
Katılımcının
Adı Soyadı
İmzası
Araştırmacının
Adı Soyadı :
İmzası
:
Tarih
:
İletişim Bilgileri
mngultekin@gantep.edu.tr ve
Tel:
Adres: Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü
Şehitkamil - Gaziantep
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)EK 5: Onam Formu (Arapça
اﺳﺗﻣﺎرة اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟطوﻋﯾﺔ

ﺗﺣت ﻗﯾﺎدة رﺋﯾس ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻏﺎزي ﻋﻧﺗﺎب اﻟﺑروﻓﯾﺳور اﻟدﻛﺗور ﻋﻠﻲ ﻏور و ﺑدﻋم ﻣن وﻛﺎﻟﮫ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﯾﺑك ﯾول ،ﯾﺗم
ﺗﻧﻔﯾذ ھذه اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻋﺿو ھﯾﺋﮫ اﻟﺗدرﯾس ﻣن ﻗﺳم ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻷﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗورًﻣﮭًﻣت ﻧوري ﻛوﻟﺗﻛﯾن ﻣﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻣن اﻻﻛﺎدﯾﻣﯾﯾن اﻟذﯾن ﯾﻌﻣﻠون ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻏﺎزي ﻋﻧﺗﺎب.
ﯾﮭدف ھذا اﻟﺑﺣث إﻟﻰ اﻟﻛﺷف ﻋن ﻗﺻص ﻧﺟﺎح اﻟﺳورﯾﯾن اﻟذﯾن ﯾﻌﯾﺷون ﻓﻲ ﻏﺎزي ﻋﻧﺗﺎب وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺳﻌﻰ
إﻟﻰ زﯾﺎدة وﺿوح اﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﮭﺎ اﻟﺳورﯾون اﻟذﯾن ﯾﻌﯾﺷون ﻓﻲ ﻏﺎزي ﻋﻧﺗﺎب إﻟﻰ ﺑﻠدﻧﺎ أو إﻟﻰ
ﻣدﯾﻧﺗﻧﺎ .ﺳﯾﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺑﺣث ووﺿﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻓﯾﻠم وﺛﺎﺋﻘﻲ وﻛﺗﺎب .وﻟﮭذا اﻟﺳﺑب ،ﺳﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻔﯾدﯾو
واﻟﺻوت أو اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﺻوﺗﻲ ﻓﻘط أﺛﻧﺎء اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﮭدف إﻛﻣﺎل ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻣﻧك.
ﺳﯾﺗم طرح اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻓﻲ إطﺎر ھذا اﻟﺑﺣث ﺑﮭدف اﻟﻛﺷف ﻋن ﻗﺻص ﻧﺟﺎﺣك .ﻟن ﯾﺗم طﻠب أي ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ھوﯾﺗك
أو ﻋﻘﯾدﺗك أو ﺧﺻوﺻﯾﺗك ﻓﻲ ھذا اﻟﺑﺣث .ﻻ ﯾﺗطﻠب ﻣن اﻟﻣﺷﺎرك اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أي أﺳﺋﻠﺔ ﯾﻌﺗﻘد ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺗﻠك اﻷﻣور
اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ .ﺳﺗزﯾد ردود اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن اﻟﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻣن ﻧﺟﺎح اﻟﺑﺣث .ﺳﯾﺳﺗﻐرق اﻟﺑﺣث ﺣواﻟﻲ ﺳﺎﻋﺔ واﺣدة .ﻋﻧد اﻻﻧﺗﮭﺎء
ﻣن اﻟﺑﺣث ،ﺳﯾﺗم ﻣﺷﺎرﻛﮫ اﻟﻧﺳﺧﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻣﻌﻛم.
أﺷﻛرﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ وﻋﻠﻰ ﺗﺧﺻﯾص وﻗﺗﻛم ﻣن أﺟﻠﻧﺎ.
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