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ÖNSÖZ

Prof. Dr. Nilüfer Narlı 

Bahçeşehir Üniversitesi, TOSAM Kurucu Direktörü

Bahçeşehir Üniversitesi kuruluşundan bugüne bilim ve teknolojik gelişmeleri
yakından takip ederek yükselen trendler ile uyumlu vizyon geliştirdiği gibi, küresel
ve yerel trendleri şekillendiren dinamiklerin analizine özel önem atfeder. COVID-19
salgınının ekonomik ve sosyal düzende ciddi bir yeniden yapılanma getirebileceği
tartışmaları devam ederken, Türkiye’nin güncel jeopolitik ve toplumsal meseleleri-
nin analiz edilmesi, bu tür bir yeniden yapılanmanın mevcut meseleleri nasıl dönüş-
türeceğinin bilimsel olarak ele alınması için 01.04.2022 tarihinde uluslararası Çalıştay
düzenlenmiştir. Sunulan bildiriler bu kitapta okuyucu ile buluşmuştur. 

Bahçeşehir Üniversitesi Toplum, Sağlık, Davranış ve Önlem Alma Çalışmaları
Uygulama ve Araştırma Merkezi (TOSAM), Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Li-
derlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULMER) ve TÜMBİKON’un (Tüm Bürok-
ratlar ve İş İnsanları Konfederasyonu) ortaklaşa düzenlediği, “Türkiye’nin Güncel
Jeopolitik ve Toplumsal  Meseleleri ve Çözüm Önerileri “ başlıklı  Uluslararası Ça-
lıştay üniversite ve sivil toplum işbirliğinin ve de güncel sorunlara çözüm arayan bi-
limsel çabalarda bu tür bir ortaklılığın güzel bir örneği olmuştur. 

Bu Çalıştay’ın gerçekleşmesinde desteğini esirgemeyen Rektör, Prof. Dr. Şirin Ka-
radeniz ve ULMER Direktörü, Prof. Dr. Esra Hatipoğlu ve çalışma ekibine, TÜMBİ-
KON Genel Başkanı Cevdet Akay’a ve de Ulusal ve Uluslararası Sosyal ve Ekonomik
Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdürü ve TÜMBİKON Başkan Vekili Can Çoba-
noğlu’na teşekkür ve minneti özellikle belirtmek isteriz. Akademik hedeflere ulaşma-
mızda her zaman desteğini aldığımız,  Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Baş-
kanı Enver Yücel’e teşekkürü borç biliriz. Çalıştay’da oturum başkanlığı görevi üst-
lenen ve büyük bir titizlikle bildiri hazırlayıp sunan tüm katılımcılara sonsuz
teşekkürler. Bu Çalıştay’ın tertip edilmesi ve sunumunda büyük emeği geçen TÜM-
BİKON Genel Sekreteri Arif Ekşi, Mesut Şenol ve Yaren Aktaş başta olmak üzere Sos-
yoloji Bölümü öğrenci asistanları, Kübra Nur Duman, Uğurcan Akkoca, Mehtap
Öncü ve BAU Kurumsal İletişim ekibine teşekkürleri bir borç biliriz.  

İklim değişikliği ve göç konularından sosyal uyum kadar çok sayıda sosyal me-
selenin jeopolitik açıdan irdelenmesi gereken bir dönemde, bugününün sosyolojik
çalışmalarını jeopolitik dinamiklerden bağımsız düşünmek mümkün değil.  Çalıştay
kapsamında iklim değişikliği, gıda güvenliğinden, insan ve sermaye hareketliliğine
ve sınırların güvenliğine kadar uzanan meseleler jeopolitik bir perspektiften ve kü-
resel trendler bağlamında ele alınmıştır. 
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Çalıştay, “yeni normal” bağlamını ve onu dikkate alarak eski ve yeni jeopolitik
zorluklara ve sorunlara odaklanarak, küresel ve yerel düzeyde jeopolitik riskleri ana-
liz etmeyi hedeflemiştir. Bu analiz, uluslararası siyasi faktörleri, sosyal dinamikleri ve
çatışma kaynaklı göçle ilişkili riskleri ve sosyal kapsayıcılık konularını ele almıştır.
Katılımcılar, iklim değişikliğine bağlı jeopolitik riskler, Akdeniz ve Karadeniz’deki
gerilim, hastalıkların jeopolitiği, düzensiz göç, emek ve sermaye akışı ve de sosyal
kapsayıcılık ile ilgili kavramsal olduğu kadar, pratik ve çözüm odaklı konuları ele al-
mıştır. 

Tüm bu analizlerin amacı akademisyenlere, iş dünyası üyelerine ve politika ya-
pıcılara Türkiye’nin bugün karşı karşıya olduğu jeopolitik ve toplumsal zorluklara
yönelik çözümler üzerinde düşünmeleri için ilham vermek ve anahtar kavramları
sunmaktadır.  
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ÖNSÖZ

Prof. Dr. Esra Hatipoğlu

Bahçeşehir Üniversitesi, ULMER Müdürü

Küresel salgının ülkeler ve dünya için önemli siyasi, ekonomik etkileri olacağı ve
dönüşümleri hızlandıracağı fikrinin sıkça tartışıldığı bir dönemde gerçekleştirilen
“Türkiye’nin Güncel Jeopolitik ve Toplumsal Meseleleri ve Çözüm Önerileri” başlıklı
Uluslararası Çalıştay disiplinler üstü bir bakış açısıyla tasarlanmış olması nedeniyle
söz konusu tartışmalara ciddi katkılar sağlayıcı niteliği ile öne çıkmaktadır.  

Nitekim ilgili Çalıştay ilk oturumunda küresel salgın sonrası tanımlandığı biçi-
miyle “yeni” normalde çok taraflılık ve küresel yönetişim kavramları ve içerikleri,
riskler ve fırsatlar bağlamında küresel salgının ekonomi politiği, gıda güvenliği ve
iklim değişikliği tartışmaları ele alınmış, özel olarak da Suriye’nin üniter yapısının
korunmasında Türkiye’nin sine qua non menfaati değerlendirilmiştir. Çalıştayın ikinci
oturumunda özellikle transnasyonel insan hareketliliği bağlamında jeopolitik ve sos-
yal riskler incelenmiş, ilgili bağlamda Orta Doğu’da insan hareketliliği ve güvenlik
meselesi, “yeni” normalde Türkiye’ye gerçekleşen düzensiz göçün dinamikleri ve
Türkiye-İran sınırında göç ve güvenlik konuları tartışılmıştır. Sosyal kapsayıcılığın
jeopolitiği, uyum ve önlem alma politikalarının ele alındığı üçüncü oturumda ise en-
tegrasyon ve hukuksal sorunlar hakkında kavramsal konular, uluslararası ilişkilerde
ve güvenlik araştırmalarında göç olgusu ve geçici koruma altında bulunanların kalıcı
çözümlere erişememesinin sosyal uyuma etkileri öne çıkan başlıklar olmuştur
.Çalıştayın dördüncü ve son oturumunda ise, Suriye’den Türkiye’ye kapital ve işgücü
akışı, ekonomik fırsatlar teması altında Suriye’den Türkiye’ye göç eden kişilerden
gelen kapital akışının ekonomik etkileri, sınır illerindeki Suriyeli girişimciler ve
tarımda kayıtlı ve kayıt dışı işçiler, riskler ve fırsatlar masaya yatırılmıştır.

Çalıştayın disiplinler üstü niteliği sadece tartışılan konular açısından değil,
katılımcılar açısından da geçerli olmuş, farklı alanlarda uzmanlığı olan çok sayıda
akademisyen, bürokrat, iş insanı değerli bilgi ve birikimleriyle tartışmalara katkıda
bulunmuş, çalıştayın başarılı, verimli geçmesini ve sonucunda da çalıştay bildiri
kitabının yayınlanmasını sağlamıştır.  

Çalıştay ayrıca üniversitenin farklı birimleri ve sivil toplum arasında önemli bir
işbirliği örneği teşkil etmesi açısından da çok değerlidir. Bu süreçte Bahçeşehir Üniver-
sitesi Uluslararası Liderlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULMER) ve Toplum,
Sağlık, Davranış ve Önlem Alma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
(TOSAM), Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Konfederasyonu (TÜMBİKON) güçlerini
birleştirerek önemli bir işbirliği gerçekleştirmiş ve bundan sonraki çalışmaların ilk
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adımını atmışlardır. Bu doğrultuda TOSAM Direktörü Prof. Dr. Nilüfer NARLI ve
Yaren Aktaş başta olmak üzere tüm ekibine, ULMER ekibine, başta BAU Kurumsal
İletişim ekibi olmak üzere, tüm BAU çalışanlarına, TÜMBİKON Genel Başkanı Sayın
Cevdet AKAY’a, TÜMBİKON Başkan Vekili ve Ulusal ve Uluslararası Sosyal ve Eko-
nomik Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdürü Sayın Can Çobanoğlu’na, TÜMBİ-
KON Genel Sekreteri Arif Ekşi ve Mesut Şenol’a teşekkür eder, gelecekte işbirlik-
lerimizin devamını dileriz.

Yine destekleriyle her zaman bizleri yüreklendiren Mütevelli Heyet Başkanımız
Sayın Enver YÜCEL’e, varlığıyla hepimize yol gösteren, motive eden Saygıdeğer Rek-
törümüz Prof. Dr. Şirin KARADENİZ’e minnettarlığımızı bir kez daha ifade etmek
isteriz. 

Bahçeşehir Üniversitesi bugüne kadar küresel, ulusal, toplumsal ve bireysel dü-
zeyde tartışılan tüm konuları bilimsel yönlerini öne çıkaracak biçimde değerlendir-
mek üzere gerçekleştirilecek her türlü etkinlik için işbirliğine açık olmuş ve açık
olmaya da devam etmektedir. Bu tür etkinlikleri gerçekleştirmenin, toplumun farklı
kesimlerinin ilgili konular üzerinde düşünmesini, tartışmasını, çözüm üretmesini
sağlamanın, karar vericilere çıktı oluşturmanın önemine olan inanç yukarıda bahsi
geçen Çalıştayın gerçekleştirilmesinin ana nedenini oluşturmuştur. Çalıştayın
sonuçları da bu amacın gerçekleştiğini göstermektedir. 

Çalıştaya sunumlarıyla katkı sağlayan ve bu bildiri kitabının yayınlanmasında
emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyor, tesis edilen bu işbirliğinin daha
nice verimli ve faydalı çalışmaları başarıyla sonuçlandırmasını diliyorum. 

Sevgi ve saygılarımla.
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ÖNSÖZ

Cevdet Akay

Tüm Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (TSTK) 
Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları  Konfederasyonu (TÜMBIKON) 
Genel Başkanı 

MODERN DÜNYANIN KANAYAN YARASI: GÖÇ 

Temelinde onlarca gerekçe barındıran göç olayı tarih boyunca gerek ülkemizin
gerekse dünyanın en önemli gündem maddelerinden birini oluşturmuştur. Konu-
nun ekonomik, sosyolojik ve psikolojik boyutlarıyla değerlendirilmesi göç olayı ve ol-
gusunun anlaşılması bakımından hayati önem taşımaktadır. 

Tam da bu noktada TSTK ve TÜMBIKON olarak modern dünyanın kanayan ya-
rası göç olgusunu etraflıca ve önemli muhataplarıyla değerlendirme imkânı bulduk.
Bu bağlamda; “TSTK - TÜMBIKON ve Bahçeşehir Üniversitesi işbirliği ile düzenle-
nen Uluslararası Göç ve Strateji Çalıştayında, yurt içinden ve yurt dışından değerli
akademisyenlerimiz kendi alanlarında yapmış oldukları çalışmalar neticesinde son
derece yararlı bilgiler ve perspektiflerden oluşan kapsamlı bir raporu bizimle pay-
laşmışlardır. 

Bahçeşehir Üniversitesinin Beşiktaş Kampüsünde Nisan 2022’de gerçekleşen,
“Türkiye’nin Güncel Jeopolitik ve Toplumsal Meseleleri ve Çözüm Önerileri” başlıklı, Ulus-
lararası Çalıştayımız İngiltere’den, Fransa’dan ve Türkiye’nin çeşitli illerindeki üniver-
sitelerden, göç ve strateji konularında çalışan sivil toplum kuruluşları ve uzmanla-
rından oluşan seçkin bir katılımla gerçekleşmiş, güncel gelişmeler ışığında ülkemi-
zin küresel ortamda göç ve diğer jeopolitik, sosyal sorunlarını ele alan bildirilerin
sunumu yapılmıştır. 

Türkiye’nin hem Suriyeli hem de diğer ülkelerden gelen göçmen ve sığınmacılar
nedeniyle çeşitli sorunlar yaşadığını biliyoruz. Daha önce birçok çalıştay, zirve, panel
ve akademik buluşmaları imza atmış sivil toplum kuruluşumuz; ülkenin  çeşitli alan-
lardaki sorunlarını bilim insanları ve üniversiteler işbirliği ile ele alıp, ortaya çıkan gö-
rüşleri ve çözüm önerilerini ilgili makamlara ulaştırmayı hedef edinmiştir. 

Son olarak Göç Çalıştayında ortaya konan bildirilerin amacına uygun şekilde ki-
taplaşmasının öncülüğünü yaptık ve bundan büyük bir mutluluk duymaktayız. 

Saygılarımla.
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Yeni Normal Bağlamında İklim Değişikliği, İnsan Hareketliliği,
Emek ve Sermaye Akışı

Prof. Dr. Nilüfer Narlı, Prof. Dr. Esra Hatipoğlu 
(Bahçeşehir Üniversitesi)

Türkiye’de göç araştırmaları hem akademide hem de genel kamuoyunda son
yıllarda daha fazla ilgi odağı haline gelen konular arasında yer alırken, mevcut lite-
ratür göç konusunu geleneksel yaklaşımlar çerçevesinde ele almıştır. Bu Çalıştay
kapsamında ise göç kuramsallaştırılmasına jeopolitik açıdan, çatışma ve güvensizlik
kavramları üzerinden bir yaklaşım sunulmuş, iklim değişikliği, yeni normal ve kü-
resel yönetişim temaları ön plana alınarak, göç kavramları yerine ‘insan hareketliği’
kavramı kullanılmıştır. Bu kavramsal çerçeveden hareketle, Bahçeşehir Üniversi-
tesi’nde 1 Nisan 2022 günü gerçekleştirilen Çalıştay, Türkiye’nin güncel jeopolitik
sorunlarını aşağıda özetlenen temalar çerçevesinde ele almıştır.  COVID-19 gibi kü-
resel bir salgın kaynaklı yıkımlar ve gıda güvenliği gibi iklim değişikliği kaynaklı
sorunların katmerlendiği dönemde, adil ve krizlere dayanıklı bir küresel düzene
giden kapsayıcı bir sistem nasıl inşa edilebilir sorunsalına küresel ve Türkiye öze-
linde cevap aranmıştır. Bu sorunun cevabına ilişkin çalışmalardan birisi, “COVID-19
Sonrası Yeni Normal Bağlamında Jeopolitik Meseleler” başlıklı ilk oturumumda bil-
diri sunan Doç. Dr. Uğur Yasin Asal’ın, “COVID-19 Sonrasında Çok Taraflılık ve Kü-
resel Yönetişim” başlıklı bildirisinde yer almıştır. Asal, küresel yönetişim bağlamında
çok taraflılık, iklim değişikliği ve güvenlikleştirilen göç meselelerinin çözümünde
çok taraflılığın karşılaştığı krize vurgu yapmıştır. Benzer konulara, “COVID-19 Pan-
demisinin Politik Ekonomisi, Riskler ve Fırsatlar” başlıklı tebliğinde değinen Prof.
Dr. Sedat Aybar, pandemiyle birlikte artan eşitsizlik ve adaletsizlikler ve peş peşe
gelen felâketler karşısında hükümetlerin ve vatandaşların karşılaştıkları sorunlara
değinirken, sağlık – iktisadi performans dikotomisine dikkat çekerek, bio-ekonomik
krizle karşı karşıya olduğumuzu belirtmiştir. Bu tespitler dayanıklılık inşası için
önemli ipuçları sunmuştur. İklim değişikliği sorununu ele “COVID-19 Sonrası Gıda
Güvenliği ve İklim Değişikliği Tartışmaları” başlıklı bildirisinde, Dr. Öğr. Üyesi
Selma Şekercioğlu Bozacıoğlu; gıda güvenliği ile ilgili gelişmelerde iklim değişikliği-
nin yarattığı etkilerin belirleyici olacağını belirterek çözüm önerileri için iklim
değişikliği ve gıda güvenliği ilişkisinin kapsamlı bir biçimde analiz edilerek, COVID-
19 salgınının etkisiyle nasıl bir değişim gösterdiğini saptamak ve gelecek projeksiyon-
larına odaklanmanın önemine dikkat çekmiştir. Türkiye’nin sosyal ve siyasi dina-
mikleri üzerinde büyük etkisi olan ve sayıları 3.7 milyona ulaşan Suriyeli sığın-
macıların ve Suriye’deki iç savaşın Türkiye’nin güvenliği açısından ne tür sorunlar
ürettiğini ve bu sorunlara çözüm için uluslararası hukuk çerçevesinden bir analiz
sunan Prof. Dr. Nuray Ekşi, Özyeğin, “Suriye’nin Üniter Yapısının Korunmasında
Türkiye’nin  Sine Qua Non Menfaati” başlıklı bildirisini aşağıdaki sonuç ile son-
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landırdı: Türkiye’nin  Suriye Devleti ile diplomatik ilişkilerini kurarak Suriye’nin
toprak bütünlüğünü ve üniter yapısını koruyacak adımları atarak, “yönetilmesi zorla-
şan göç” konusunun farklı perspektiflerden masaya yatırması. Bu sorunun çözü-
münde küresel yönetişimin önemi büyüktür. 

Çalıştayın “Transnasyonel İnsan Hareketliliği Bağlamında, Jeopolitik ve Sosyal
Riskler” başlıklı ikinci oturumunda, “Orta Doğu: İnsan Hareketliliği ve Güvenlik”
başlıklı bildiri sunan, Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Banu Dalaman, savaş ve göçlerin yarat-
tığı demografik değişimin yol açacağı güvenlik ve jeopolitik risklere dikkat çekti.
Ortadoğu bağlamında insan hareketliliğini tarihsel perspektiften ele alan ve güven-
lik sorunları ile insan hareketliğinin ilişkilerine değinen Dalamam, Suriye özelinde
etnik ve mezhepsel fay hatlarının savaş sonrası derinleştiğini vurgulayarak, “federal
Suriye” formülünde savaş öncesi etnik örüntünün dönüşeceğini belirtti. Suriye’nin
etnik yapısındaki dönüşüm ve Ortadoğu’dan Türkiye’ye insan hareketliği örüntüle-
rindeki olası değişimin Türkiye’nin güvenlik sorunlarından bağımsız düşünülme-
mesi gerektiğini vurguladı.  “Türkiye’ye Düzensiz Göçü Yeni Normal Bağlamında
Düşünmek” başlıklı tebliğinde Prof. Dr. İbrahim Sirkeci, düzensiz göç kavramını,
düzensiz göçün yarattığı sorunları dünya ve Türkiye bağlamında ele aldı. 

Son 10 yıldır Suriye’den Türkiye’ye devam eden sığınmacı göçünün yarattığı
uyum sorunu, sağlık ve eğitim sistemi üzerindeki baskılar kaynaklı sorunlar henüz
çözülmeden, Türkiye’nin İran sınırından, 2021 yılında Taliban’ın yönetimi ele
geçirdiği Afganistan’dan gelen düzensiz göçler kamuoyunda geniş yer buldu ve en-
dişeler uyandırdı. “Türkiye-İran Sınırında Göç ve Güvenlik”, başlıklı bildirisinde bu
sorunu ele alan Prof. Dr. Orhan Deniz, Afgan göçünü belgeleyen görsel ve istatistiki
veriler ile sınırların geçirgenliğine ve güvenlik risklerine dikkat çekerek yeni politi-
kalar üretimi gereğini ortaya koydu.

İnsan hareketliği konusuna dış göçler bağlamında bakılan Çalıştay’da, Tür-
kiye’nin sosyolojik yapısını uzun yıllardır etkileyen kırdan kente göç sürecinin ne
tür demografik ve idari yapı değişikliklerine değinen, “Köylerin Mahalleye Dönüştü-
rülmesi ve Köy Mallarının El Değiştirmesi Sürecinin Kent Hakkı Bağlamında İnce-
lenmesi” tebliğinde son yılların önemli kavramlarından kent hakkı konusu da ele
alınmıştır. Bu tebliğin yazarı, Murat Lehimler, mahalleye dönüştürülen köylerin
sosyo ekonomik gelişmişlik açısından farklılık gösterdiği ve bu durumu gözeten
politikaların kent hakkı sorunlarına çözüm üreteceği tezini ortaya atmıştır. Türki-
ye’nin güncel sorunları arasında yer alan kent hakkı giderek zorlaşan kent yaşamına
ilişkin çözüm önerileri için anahtar bir kavramdır. 

Uyum sorunlarının ele alındığı, “Sosyal Kapsayıcılığın Jeopolitiği, Uyum ve
Önlem Alma Politikaları” başlıklı üçüncü oturumda “Conceptual Discussions on In-
tegration and Legal Issues (“Entegrasyon ve Hukuksal Sorunlar Hakkında Kavram-
sal Tartışmalar”), başlıklı tebliğ ile Çalıştay’a katılan Prof. Dr. Catherine Wihtol de
Wenden, entegrasyon kavramının, 19’uncu yüzyılda Amerika Birleşik Devletlerine
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göçler sürecinde, ilk olarak asimilasyon olarak değerlendirilip politikalar üretildiğini
belirtmiştir. İlerleyen dönemdeki göç süreçlerinde azınlık hakları gibi konuların bu
dar asimilasyon çerçevesine sığmadığını örnekler ile açıklamıştır.  Entegrasyon kav-
ramının günümüzde sosyal uyum, insan hakları ve vatandaşlık ile birlikte değer-
lendirildiğini ve bu doğrultuda politikalar üretildiğini belirtmiştir. 

Sosyal uyum konularına odaklanan “Uluslararası Göç ve Uyum İlişkisi : Temel
Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı bildiride, Doç. Dr.  Melih Görgün, göç sürecini
uluslararası perspektifte ve kültür ekseni dahilinde ele almıştır.  Göç ve uyum süreç-
lerinin çok boyutlu olduğuna dikkat çeken Görgün uyum sürecinin irdelenmesinde,
gönüllü göç-zorunlu göç ve göç edenin kalıcı veya geçici olması ayrımlarının öne-
mini belirtmiştir. Sosyo-kültürel kopuklukların uyum sürecini derinden etkilediği,
farklılıkların aynı potada bir araya gelmesinin kolay olmadığını belirtir. Uyum sü-
recini kolaylaştıracak politikalar üretiminde yukarıdaki ayrımların gözetilmesinin
önemi aşikardır. 

Sosyal uyum konusu hukuk boyutu ve geçici koruma bağlamında ele alan Av.
Mahmut Can İsal, “Permanent Solutions, Temporary Protection and Social Cohesion”
(“Kalıcı Çözümler, Geçici Koruma ve Sosyal Uyum”), bildirisinde farklı ülkelerdeki
geçici koruma statüsü örneklerini ve geçici korumanın avantaj ve dezavantajlarını
sıralamış ve geçici koruma statüsünün sosyal uyum için yeterli olmadığını belirt-
miştir. 

Çalıştay’ın “Suriye’den Türkiye’ye Kapital ve İşgücü Akışı, Ekonomik Fırsatlar ve
Riskler” başlıklı son oturumda Suriyeli girişimciler, Suriyeli iş adamlarının sınır il-
lerinde yükselen görünürlüğü, kayıtlı ve kayıtdışı Suriyeli işgücü konuları ele
alınmıştır. Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası üyesi Ahmet Hüseyin Abay Hayat,
video konferans ile katıldığı Çalıştay’da, “Türkiye’ye Göç edenlerden Kapital Akı-
şının Ekonomik Etkileri” başlıklı konuşmasında Suriyeli işadamlarını Reyhanlı
ölçeğinde ele almış ve ticaret alanındaki yükselişlerine dikkat çekmiştir. 

Türkiye’ye işgücü akışı teması bağlamında, “Orta Doğu Ülkelerinden Türkiye’ye
Göçlere Emek Piyasası Üzerinden Sosyolojik Bir Bakış” başlıklı tebliğ sunan Doç. Dr.
Çağatay Sarp, Türk emek piyasasında yerli-göçmen rekabetine ve bu rekabetin yol
açtığı sorunlara değinmiştir. 

Tüm bu bildiriler çözüm önerileri için son derece yol gösterici tespitler sunmak-
tadır. 

19



INTEGRATION POLICIES

CATHERINE WIHTOL DE WENDEN*1

*Prof. Dr., CERI, Sciences Po

Introduction

Most immigration countries are involved both in policies of flows (entrance con-
trols) and in policies of stocks (living together), although restrictive policies regarding
entrance can damage policies of stay. Countries more recently entered in the logics
of immigration, which are both emigration, immigration and transit countries are
also involved in this task, even if the tools of integration neither the rights are all
granted. 

Integration is a rather confuse word, because the first term used to define how
far new comers could be incorporated in arriving countries was assimilation. It was
the main concern for countries of immigration of settlement, alike the United States
from nineteenth century to mid twentieth century (1960’s), then abandoned in poli-
cies stressing more on minority rights and the recognition of diversity, often named
multiculturalism in the US, but also in Canada and in Australia. Assimilation was
defined as erasing all specificities of the individual which had to abandon his lan-
guage, culture and specificities at the door of the welcoming country. In Europe, the
word integration was substituted to assimilation in mid-seventies, although EU co-
untries did not consider themselves as countries of immigration of settlement, but
countries of immigration of workforce. In France, the most ancient immigration co-
untry in Europe, a State Secretary of Immigration and Integration was created in 1974
under the presidency of Valery Giscard d’Estaing, and it defined 20 integration mea-
sures while implementing a return policy in 1977, alike in Germany in 1972 and Net-
herlands in 1975. The legitimacy of integration is both contested by countries of origin
and by migrants as a policy inspired from colonial backgrounds (the term was used
formerly in Algeria for indigenous populations) and imposing to fit with the way of
life of the countries of arrival. But most immigration countries in Europe, which
hardly recognizes itself as a continent of immigration of settlement, progressively
adopted integration policies to include their new comers. Other terms were propo-
sed, as insertion (just to allow adaptation for work) and the better one is perhaps li-
ving together. 

But integration is the result of policies proposed at multilevel degrees and of agen-
cies developed by migrants and other bottom-up actors.

I – Policies
Many policies of inclusion and integration were set up, but the most important

one is access to rights, to work, to housing, to language in order to reach equal rights
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whatever can be the origin of new comers, who will often become new citizens. In
many immigration countries such as the United States as well as in Europe, immig-
ration is the only factor of demographic growth, they are also interdependent with
departure countries for work shortages but there are a lot of obstacles to rapid in-
clusion. We can remind the lesson of the Roman rule of Edit of Caracalla in 212 AC,
which decided that every free man of the Roman Empire could apply to Roman citi-
zenship if he did not get it, all over the Roman empire. This citizenship was multi-
cultural, multiethnic, multi-religious, and multi linguistic, which is a lesson of
cosmopolitism. But there are still a lot of reluctances to extend the access to citizens-
hip in many immigration countries to-day. 

Citizenship
Access to citizenship is mainly linked with two rules managing it: jus soli and jus

sanguinis, the right of the soil and the right of the blood. In most countries of immig-
ration of settlement alike the United States, Canada, Australia, New Zealand which
was former colonies of the United Kingdom where jus soli is also the rule, jus soli is
applied. It allows including rapidly new comers as new citizens, thanks to their birth
in the immigration country or to a short period of residence in this country. Many Eu-
ropean countries, formerly attached to jus sanguinis, progressively adopted a mix bet-
ween jus soli and jus sanguinis to be more inclusive for second generations. Germany
which was historically reluctant to abandon jus sanguinis, finally changed the rule in
2000, along with other EU countries. France introduced the mix system in 1889 for de-
mographic reasons, which is now the main trend in Europe.

But many countries in the world, mostly at south, involved in immigration trends,
are still ruled by jus sanguinis: all countries of Islamic cultures such as Gulf States, the
third immigration region in the world after US and Europe, and most Asian coun-
tries, especially China and Japan. There, it is quite impossible to get citizenship if you
are a new comer. Even nikkeijins, Japanese labor force who went to Brazil between the
two World Wars, cannot get again their Japanese citizenship.

Some countries of jus sanguinis like Italy decided to maintain this rule, because it
is a manner to get new citizens by giving citizenship to the descendants of former na-
tionals having emigrated in Argentina, Australia or Brazil and even in Europe in a co-
untry where 21 million Italians left their country. This policy is also followed by
Hungary, which granted Hungarian one million passports to Hungarians from ab-
road, beyond the borders of the present country, including non-Europeans of the UE
alike Ukrainians. This policy consisting in including citizens from former territories
is named irredentism. Before the reform of its nationality code in 2000, Germany
which was attached to jus sangunis welcomed Russians of German origin living in
former Russia and USSR, who had passed successful language and cultural tests,
which opened the door of Germany with German passports to two millions of Aus-
siedler since 1989. Some other disentanglements of nationalities occurred in this pe-
riod of post-cold war for Bulgarians of Turkish origin coming back to Turkey or
Greeks of the eastern Black sea going to Greece. 
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Local citizenship and equal social rights
Other forms of citizenship have been experienced however. In Nordic European

countries, such as Sweden in 1975, Denmark in 1981, Netherlands in 1985 and then
in 15 EU countries out of 27, extra-Europeans got the voting right at local level and
eligibility if they had been living on the residence place for the time requested to na-
tionals for local vote. The political scientist Tomas Hammar named denizens these
half-citizens because they were denied full citizenship if they did not become new na-
tionals. At EU level, European citizenship introduced in the Maastricht treaty of 1992
allowed to all Europeans of the Union the right of circulation, settlement, work and
local citizenship as well as the election and eligibility to the European Parliament if
they did not live in the country of their nationality1. Most researches showed that
there is no compensation of rights between countries allowing easy access to citi-
zenship facing with those open to local political rights: some countries are open to
both rights, citizenship and local vote, alike New Zealand while others are closed to
both alike Italy and most countries of the South.

For EU workers in Europe the free circulation and access to work with equality of
social rights was acquired in 1968. This measure mostly benefitted to Italians who
were coming from an emigration country member of the EEC (European Economic
Commission) in the period. Social rights were also progressively acquired in mid-
1970’s in many EU countries for all workers, European and extra European, alike so-
cial representation in firms, in trade unions and in the elections of the tribunals of
work, along with transnational social rights for health and pensions.  

Freedom of association was also extended to all foreigners during the last forty
years in many European countries. In France it was set up in 1981 and it gave birth
to many expressions of civic participation and involvement in local political life of se-
cond generations.

But there are many excluded migrants from all forms of citizenship rights: illegals,
including unaccompanied minors, refused asylum seekers, stateless people (12 mil-
lion at world scale). All those who entered illegally have a difficult access to legali-
zation policies. Some opportunities such as marriage with nationals, long term
residence and work exist, mainly for those entered legally. Second and third gene-
rations often get double citizenship in order to move freely between the countries of
origin of their parents and to come back in the place of life without visas. Many emig-
ration countries were first reluctant to double citizenship but they rapidly understood
the benefit they could get thanks to diplomacies of influence towards immigration co-
untries thanks to these double citizens2.

Local standards of integration
At EU level, European institutions are not managing integration policies. These

ones are ruled by the subsidiarity principle, inspired from federal states. According
to it, some policies led at lower level than European ones are better implemented at
national or local level: it is the case for integration policies, but also for educational
policies, citizenship policies and cultural policies. Each EU country defines its integ-
ration policy, more inclusive or most community oriented, but this one is more and
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more inspired from Brussels, which defines a MIPEX Index of best practices to be
proposed and experienced in Europe: anti-discrimination policy, associative partici-
pation, local voting rights, policies of diversity, policies of equal opportunities in-
cluding positive discrimination. The United Kingdom is the first country in Europe
to have introduced in 1976 anti-discrimination policies based on the color of the skin,
as well as the term of institutional racism committed by authority forces against mi-
norities (Commission for Racial Equality). The importance of Commonwealth citi-
zens in this country who are voters and elected at all levels (including the national
one and the Lords Chamber) may have had some impact on this early policy. Other
EU countries are well-known for their rapid integration at work (Germany), others
for the opening of citizenship to foreigners thanks to mix jus soli and jus sanguinis in
late nineteenth century (France), others for denizens (local political rights for all fore-
igners) in Nordic countries. But with rising populist EU countries, the EU is less able
to impose its rules on entrance and border controls because some countries want to
impose their own management on their borders while integration policies which are
more consensual, have entered into Europeanisation. 

In countries of immigration of settlement, new comers are viewed as future citi-
zens, and the legitimacy of their presence is less controversial than in countries which
considered themselves as countries of immigration of work. The right of the soil is the
rule. Multiculturalism has been constitutionalized in Canada and Australia and the
United States cannot forget diversity in the political discourse in spite of rising nati-
vism in some regions. Latin American countries consider that they all went from the
boat and they entertain the memory of Immigration in Museums, such as in Ellis Is-
land in New York. However, Europe introduced diversity in the definition of its va-
lues as well as solidarity even if it difficultly succeeded to impose theses norms
during past refugee crisis in 2015. The hospitality developed towards Ukrainians can
be seen as an exception.

II - Bottom-up agencies
Many forms of integration did not all come from policies, but from practices de-

veloped my migrants and citizens, mostly to supply tools facing with public discre-
pancies. 

Associative participation
Associative rights granted to foreigners and opened to new nationals such as se-

cond generations, opened the floor to many forms of expression, mostly at local level,
but also at national and sometimes EU level, in multilevel advocacies. Transnational
mobilizations built by associations crossing borders are difficult to set up, due to cul-
tures of mobilization which can be different from one country to another one, to the
diversity of nationalities in various immigration countries and to language profici-
encies. Civic associations focused their impact on several fields at national and local
levels: equality of rights and fights against racism (Walk of 1983 in France, called
“Marche des beurs”), post-colonial recognition, but also relating to access to civic
rights, local protests against unpunished police murders of children in 1990’s but
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also mediations in inner cities to fight against ghettoization, racism in access to work,
violence and delinquency. They led to the adoption of European directives against ra-
cism in 2000.  Most associations are also including national activists involved in le-
galization of illegals at EU level (PICUM in Brussels) and committees against
expulsions, access to school of children of illegal parents threatened by expulsion
(RESF in France), access to refugee status (ECRE in Brussels), fighting against soli-
darity penalty (“délit de solidarité”) for those who help migrants to cross the bor-
ders and save them from death. Some activists were condemned to help benevolently
the entrance of illegals, such as in France the farmer Cédric Hérou, whose penal con-
demnation was erased by the Constitutional Council according to the principle of
“brotherhood –fraternity-”in 2019, and in Italy the mayor of Riace Domenico Lucano
for having granted jobs to new comers in the cooperative of his town. Others are still
at trial in Calais or in the Alps between France and Italy, and in many border places
for their solidary support.

At municipal level, city networks also played a game in integration practices.

City networks
In their book on City networks, Thomas Lacroix and Sarah Spencer3 are asking the

question: will cities govern the world with another role in integration policies? The
governance from below, studied at meso-level of city networks is a good place to ob-
serve the large diversity of situations.

Tiziana Caponio4 stresses on the ambiguous horizontal dimension of meso-level
governance (MLG). She writes that the horizontal level of towns as new actors of
migration policies at local, national and international scale has been “poorly con-
ceptualized and de facto considered as subordinated to vertical, intergovernmental
relations of a secondary relevance”in the book of Thomas Lacroix and Sarah Spencer. 

Sanctuary towns played an important role for welcoming new comers, when hos-
pitality is framing networks of solidarity between them. Urban actors have diversi-
fied themselves: European Union, States, municipalities, NGOs, associations of
citizens and foreigners completing national policy if the State itself does not bring
trouble in their advocacies and action. The example of Palermo, named a cosmopo-
litan city by its mayor Leoluca Orlando  (often referring to the Palermo Chart ) can
be quoted with many other examples. In Grande Synthe, its Green mayor Damien Ca-
rême in France, near Dunkerque until his election to the European Parliament in 2020,
imagined another hospitality for new comers, and he created the ANVITA (Associa-
tion Nationale des Villes et Territoires Accueillants, including 53 territories)5: They are
helped by the emergence of civil society solidarity towards city networks on irregu-
lar migration. 

Sometimes, hospitality in cities can be an opportunity for national unemployed
populations to catch new jobs in the management of associations for migrants and
funding expertise which would never had been granted without the arrival of new
comers such as in Sicily. In Lyons, Nantes and Strasburg, local authorities have been
involved in migration-related city networks. Strasburg got the label of hospitality
city (“ville accueillante”) since 2018, with a goal of inclusion thanks to its council of
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foreigners settled for a long term. The welcoming cities network is now a world net-
work, with a global parliament of mayors and 14 networks of refuge towns.  In Ger-
many, 6some town s led a crucial role in welcoming refugees during the 2015 crisis,
as complementary or alternatives with the State, with the help of citizens in their
homes, building networks of social relations and understandings. They became a dri-
ving force for the governance of immigration in Germany. In this federal country,
the towns have some autonomy in integration policies. They participated to resett-
lement programs for refugees and contributed to open the labor market to refugees
and asylum seekers, trying to avoid the “duldung status” (nor able to be neither le-
galized nor expelled), separating the social questions from the legal status, with the
help of non-profit associations such as Caritas. In Berlin, the city subsidized housing
for 750 euros per months for each applicant, in the city of Halle, the town rented 700
flats for newcomers, according to the topic of housing for all as a priority. This co-
working between the State and local associations or citizens was used to welcome
Ukrainians at home in other UE countries like France since the Ukrainian arrival of
refugees in 2022.

knowledge exchange on integration and inclusion of students (alike the PHARE
program in France, settled for Syrian and other Middle eastern students). 

Ricard Zapata 7speaks about “the local turn” about Migration governance from
below in Mediterranean cities as resilient and regional ones. Taking the example of
Barcelona, he shows that urbanized Global cities confronted with migrants settle-
ment led to opportunities of Mediterranean governance from States to cities (Euro-
med partnership, Palermo Chart of 2015, Palermo/Izmir partnership) but also
including reliance with the management of illegals, unaccompanied minors, asylum
seekers. A Med-net thinking was born, framing a Mediterranean regional building,
where cities can be a focus for promoting alternative regional migration governance
not only in the Mediterranean but also inside the Global Compact Agenda 2030 for
sustainable development.

Transnational networks
When social rights are lacking for illegals and newly arrived, migrants can ma-

nage other accesses to benefit from them, in the use of collective housing for migrant
workers (former foyers pour travailleurs immigrés, for example). Thomas Faist’s
book published in 2019, The transnational social question 8is analyzing migration thro-
ugh transnational lenses. What has been transnationalised now is trans-border mo-
bility, remittances, transnationalism of ways of life. He demonstrates that class
struggle has been mostly replaced by social inequalities between North/South coun-
tries, which makes access to social integration and rights a powerful factor of migra-
tion.

Many migrants are looking for social protection and are proceeding to remittan-
ces and transfers of information for care and health services. Women’s rights, search
for equality and security, access to education, are other factors, often stronger than
poverty, of departure. Political mobilization and transnational movements fighting
against social inequalities are sometimes exported from emigration to immigration
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countries such as mobilizations for illegals rights. A transnationalisation from below
is thus developing and the unequal right to migration becomes an important factor
of hierarchized heterogeneities.

Other agencies like marriages to get a legal status with nationals9 in immigration
societies, migration to give further citizenship to children born in the welcome co-
untry can be included in bottom up practices to get rights of integration policies from
below, along with negotiations with institutions from associative activists.  But most
integration policies are linked with the political will of the country of settlement to
consider new comers as future citizens with housing policies, education, language co-
urses and not as provisional and hardly tolerated undesirable settlers. Many policies
of entrance driven towards dissuasion and repression without access to rights may
have a negative impact on integrative trajectories. 

1 Catherine Wihtol de Wenden, La citoyenneté européenne. Paris, Presses de Sciences
Po, 1997

2 Catherine Wihtol de Wenden, La question migratoire au XXIème siècle. Migrants, ré-
fugiés et relations internationales. Paris, Presses de Sciences Po, 2017

3 Thomas Lacroix, Sarah Spencer, City networks, Oxford,  to be published in 2022
4 University of Torino, Department of Political Science
5 In Belgium, the network « Communes hospitalières” includes 126 towns and vil-

lages and 747 welcoming towns have been identified in Europe
6 Sophie Hinger, University of Osnabrück, IMIS, Conference at CERI organized by

Thomas Lacroix on Cities and Migration, 10/9/2021
7 University Pompeu Fabra, in Barcelona
8 Thomas Faist, The transnational social question. Oxford University Press, 2019
9 Marie-Thérèse Têtu-Delage, Sans papiers au pays des papiers. Paris, La découverte,

2000
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ORTA DOĞU ÜLKELERİNDEN TÜRKİYE’YE GÖÇLERE 
EMEK PİYASASI ÜZERİNDEN SOSYOLOJİK BİR BAKIŞ

ÇAĞATAY SARP*10

*Doç. Dr., Kırıkkale Üniversitesi

Giriş
Var olduğu günden bu yana dünya farklı boyutlarda değişimlere sahne olmuştur.

Volkanik patlamalar, yer kabuğundaki kırılmalar, oluşan kıtalar, denizler, buzul çağ-
ları, kuraklıklar, kıtlıklar, göktaşı yağmurları ve nesli tükenen türler… Dünya üze-
rindeki kısacık tarihiyle insan ise onun bir parçası olarak bütün değişimlere ayak
uydurduğu gibi yeryüzünde yaşayan hiçbir organizmanın yapamayacağı şekilde
kendi yaşam biçimi üzerinde hâkimiyetini tesis etmiş, bununla da kalmayıp öz ira-
desiyle icra ettiği değişimleri yerküre ve üzerindeki canlı cansız bütün varlıklara da-
yatmıştır. İnsan türü, zamanla kendini dünyanın bir parçasından ziyade, onun ve
üzerindeki her şeyin, hatta dışındakilerin bile sahibi olarak görmeye başlamıştır. Bu
mutlak hâkimiyet iddiasıdır ki insanlar arasında bölüşüm sorunlarını ortaya çıkar-
mış, dünyayı keskin bir güvensizlik ortamına itmiştir. Neticede insanlık, artık onul-
maz bir cehennem sarmalına girmiş görünmektedir. Böyle bir sarmal içinde me-
deniyetler, kesin zaferlerden ziyade, kazanılan muharebelerle avunma peşindedir.
Hangi muharebeyi kim kazanırsa kazansın ortaya çıkan riskler ise artık herkesi bağ-
lar niteliktedir. Ulrich Beck’in (2011) de anlattığı gibi toplumlar, risklerin küreselleş-
tiği ve kontrolden çıktığı bir dönemi yaşamaktadır. Bundan böyle yeni dünyanın
anahtar kavramlarından olan “entegrasyon”, elbette riskler için de geçerlidir. Ulusal
ekonomilerin, kültürlerin, toplumların, medeniyetlerin ve dahi biricikliğiyle malul
bütün birikimlerin birbirine entegre olduğu bir çağda artık riskler de ekseriyeti şamil
bir hal almakta, en azından etkileriyle dünya genelinde belirli seviyede değişimlere
konu olmaktadır. Bu metinde ise hem bu risklerden hem de diğer pek çok riskin so-
nuçlarından biri sayılabilecek “Orta Doğu ülkelerinden uluslararası göçler”, hedef ve
transit ülke olarak Türkiye özelinde sosyo-ekonomik sonuçları itibariyle ele alın-
mıştır. 

Her ne kadar göç, başlı başına bir risk veya sorun olarak tanımlanmaya müsait de-
ğilse de son yıllarda yaşanan göç olayları çoğunlukla küreselleşmiş risklerle alakalı-
dır veya gelişme şekilleri ve sonuçları itibariyle pek çok riski temsil etmektedirler.
Öte yandan, küreselleşmede epeyce yol kat etmiş olan dünya, kontrol edilebilirliği öl-
çüsünde her türden riskin paylaşımında ise olabildiğince adaletsiz ve izole edici bir
yaklaşım sergilemektedir. Nitekim çoğunlukla bunlar arasında sayılabilecek “doğu-
batı, güney-kuzey rotalarında gerçekleşen uluslararası yer değiştirme hareketleri”nin
ardındaki tetikleyiciler, çoğu kez egemen ulus devletler tarafından doğrudan yahut
dolaylı olarak üretilmekte, görmezden gelinmekte, göçmenlerin hedef bölgeye hare-
keti eldeki bütün imkânlar dâhilinde önlenmeye veya belirli tampon bölgelere sıkış-
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tırılmaya çalışılmaktadır. Donato ve Massey’in (2016: 14) de işaret ettiği üzere ulusal
pazarların birbirine entegre edildiği, ekonomik girdi ve çıktıların dolaşımı önündeki
engellerin kaldırıldığı küresel çağdaş ekonomi, bir yandan da düzensiz göçleri te-
tiklemektedir. Öte yandan, günümüzde uluslararası insan akışlarına ket vuran göç
politikaları da yine aynı dönemin ürünüdür. İnsan kaynağının ve iş gücünün istisna
haline getirildiği bir dolaşım 21. Yüzyıl küreselleşmesinin önemli çelişkilerinden biri
olarak görünmektedir.

Coğrafi ve siyasi konumu itibariyle Türkiye, çağdaş dünyanın pek çok çelişkisini
bünyesinde taşıdığı gibi uluslararası insan akışlarıyla da payına düşenin ötesinde
muhatap olmaktadır. Önemli göç rotalarıyla kesişen ülke toprakları son yıllarda bir
tampon bölge hüviyetine bürünürken Orta Doğulu göçmenler için hem transit hem
de hedef ülke haline gelmiştir.

1. Kısaca Tarihsel Arka Plan
Gerek dünya genelinde gerekse Türkiye özelinde etkili olan bugünün riskleri as-

lında çok daha uzun bir tarihsel arka plana sahip olsa da son elli yılda dünyayı kök-
ten değiştiren belirleyici üç gelişmeden söz etmek gerekir. Bunlardan ilki teknolojik
yetkinlikte yaşanan sıçramaların küreselleşme ve eşitsizlikler üzerindeki etkileri ola-
rak tanımlanabilir. Şimdilerde Endüstri 4.0 adıyla sonuçları iyiden iyiye hissedilen di-
jitalleşme, internet kullanımının yaygınlaşması ve 7-24 ağa bağlı otonom makinelerin
devreye girmesiyle öne çıkan bu süreç, tarihte eşi benzeri görülmemiş dönüşümle-
rin habercisi gibidir. 

İkinci belirleyici 1991 sonunda SSCB’nin dağılmasıdır. Sovyetlerin ardından dün-
ya ABD’nin tek kutuplu hâkimiyet alanı olarak tescillenmiş, günümüzde Çin’in de-
vasa ekonomisi dahi eski günlerin uluslararası denge ve rekabet siyasetini tam anla-
mıyla ortaya çıkaramamıştır. Amerikan ekonomisindeki bozulma ve yükselen yeni
güçlere rağmen kimilerinin bahsettiği çok kutuplu dünya tarifi şimdilik çok da ger-
çekçi görünmemektedir.

Üçüncü belirleyici için bir milat yahut bir simge demek belki daha uygun düşe-
cektir. Arap Yarımadası’nda İsrail’in kuruluş süreci ve Sovyetlerin dağılmanın eşi-
ğinde olduğu 1991 kışındaki I. Körfez Savaşı’nın ardından ABD’nin “Yeni Dünya
Düzeni” parolasıyla Orta Doğu’yu şekillendirme politikalarına zemin teşkil eden 11
Eylül 2001 saldırıları dünya siyasetinde Amerikan hâkimiyeti için yeni bir dönüm
noktasını ifade etmektedir. 11 Eylül ile simgeleşen bu adım, sonuçları itibariyle mut-
lak Amerikan hegemonyasının tesciline matuf izlerle bezelidir. Nitekim ABD’nin 7
Ekim 2001’de Afganistan’a müdahalesiyle başlayan süreç 2021’e kadar devam etmiş-
tir. Ülkedeki çatışmalar, radikalleşme ve fakirlik Afganistan’ı dünyanın en büyük
mülteci kaynağı haline getirmiştir. Bu arada estirilen Arap Baharı rüzgârları (ki as-
lında rüzgârdan çok yıkıcı fırtına benzetmesi daha uygun düşer) ile Orta Doğu’nun
yeniden tasarımı büyük ölçüde gerçekleşmiş, değişen yönetimler ve rejimler, istik-
rarsızlıklar, kamplaşmalar, terör, iç savaş ve bölgeye doğrudan askeri müdahaleler
bölgeden kitlesel göçlerin tetikleyicisi olmuştur.

Adeta toplumların kaderini tayin eden bu üç belirleyicinin ilk ikisi aslında so-
nuncusunun da inşa sürecini temsil etmektedir. Gerek post-endüstriyel üretimin bi-
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çiminin dünya ekonomisini baştan aşağı değiştirmesi gerekse gelişmiş iletişim tek-
nolojilerinin yaygın kullanımının zihinsel dönüşümlere ve kitlesel manipülasyon-
lara tahvil edilişi bu hususa dair deterministik bir izahat babında ileri sürülebilir.
Öte yandan tek kutuplu dünyanın bu sonuç için en uygun alanı teşkil ettiğini söyle-
mek ise büyük bir feraset misali olmasa gerektir.

2. Dünyada Uluslararası Zorunlu Göçler
Coğrafi Keşifler sonrası kolonileşme ile hız kazanan uluslararası göçler Endüstri

Devrimi’yle birlikte gerek üretim biçimindeki değişmelerin gerekse ulaşım ve ha-
berleşme teknolojilerinin gelişimindeki sıçramanın bir sonucu olarak ciddi oranda
ivmelenmiştir. Öyle ki sanayileşme ve kentleşme olguları uluslararası göçler gibi –
hatta daha fazla-  ülke içindeki insan hareketliliğini de tetiklemiştir. Bu yüzdendir ki
ilk dönem göç çalışmalarının ağırlıklı olarak ekonomik göçleri merkeze aldığı, söz ko-
nusu güçlü eğilimin de bir müddet devam ettiği görülür. Bu hususta göç literatü-
ründe en meşhur isimlerden Ernst Georg Ravenstein’ın (1885) göç genellemelerini
tartıştığı, Samuel A. Stouffer’in (1940) göçlerle kesişen fırsatlar arasında bağ kurduğu,
Larry A. Sjaastad’ın (1962) göçleri yatırım bağlamında ele aldığı, Everett S. Lee’nin
(1966) göç kararıyla kesişen engelleri ilişkilendirirken bir yandan da Ravenstein’dan
ilhamla itme-çekme konusunu tartıştığı çalışmaları örnek vermek mümkündür.

Zamanla küreselleşmenin de etkisiyle sınır aşırı hareketlilik eğilimlerinde bir
miktar artış görülse de dünya nüfusu ile kıyaslandığında uluslararası göçlerdeki ar-
tışın çok da dramatik boyutlara ulaştığını söylemek mümkün görünmemektedir.
Tablo 1.’deki istatistikî veriye göre 1970’ten 2020’ye kadar bu oran %2,3’ten %3,6’ya
ancak çıkmış görünmektedir. Oysa bu zaman zarfında yaşanan gelişmeler ve küre-
selleşmenin bu sayıları ilk bakışta daha yüksek seviyelere ulaştırmış olması bekle-
nebilirdi. IOM (2021:10) Dünya Göç Raporu 2022’ye göre 2022 sonu itibariyle ise
uluslararası göçmen sayısı 281.000.00 olarak tahmin edilmiştir. Bu sayı, Dünya nü-
fusunun %3.6’sına tekabül etmektedir. Ancak Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile başla-
yan mülteci akışı ve muhtemel yeni olaylar bu tahmini revize etmeyi gerekli kıla-
caktır. 

Tablo 1. Uluslararası Göçmenler (IOM, 2021: 23)
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Uluslararası göçmenlerin sayısındaki bu değişime karşılık uluslararası yerinden
edilmelerde ise önemli bir artış olduğu söylenebilir. Sadece UNHCR gözetimindeki
kimseleri hesaba katan Tablo 2 dahi bu gerçekliği ortaya koymak için yeterlidir. Öte
yandan 2021 verileri itibariyle UNRWA gözetimindeki 4.6 milyon Filistinli mülteci ve
4.4 milyon yerinden edilmiş Venezuellalı da bu sayıya dâhil değildir. Ayrıca Tablo 2
dipnotlarında da yer verildiği üzere devletsiz kimselerin sayısının da tahmin edile-
nin çok üstünde olduğu ve hiçbir şekilde kayıtlara geçmemiş olan düzensiz göç-
menlerin varlığı da göz önünde bulundurulursa 2021 itibariyle tablonun hali daha iyi
anlaşılabilir. Öte yandan 2022 yılında da Rusya-Ukrayna savaşının sonucu olarak ye-
rinden edilmelerin trajik boyutlara ulaştığı bilinmektedir. UNHCR Türkiye (2022)
web sitesinde de yer aldığı üzere 7 Haziran 2022 verilerine göre 4.8 milyon Ukraynalı
mülteci Avrupa’da farklı ülkelere geçiş yapmış görünmektedir.

Tablo 2. UNHCR Gözetimindeki Yerinden Edilmiş Kişiler (UNHCR Yearbooks
2005-2016; UNHCR Global Trends 2017-2021)
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3. Türkiye’nin Payına Düşen
Orta Doğu’da yaşanan pek çok olay Türkiye’yi he zaman az veya çok etkilemiş

olsa da ülke tarihinde eşi benzeri görülmemiş gelişmeler Suriye krizinin patlak ver-
diği 2010 senesinden sonra yaşanmaya başlamıştır. Suriyelilerin zorunlu göçlerine
hedef teşkil etmesiyle Türkiye, seksenlerden bu yana maruz kaldığı “ırkçı terör”le
mücadelesiyle beraber belki de büyük imtihanlardan birini kitlesel göçler karşısında
yaşamaktadır. Tablo 3’te görülen Türkiye’de geçici koruma altına alınan Suriyelilerin
sayısı, Tablo 2’deki vaziyetle Suriye krizi arasındaki bağlantıyı kurmaya yeterlidir.
Zira Türkiye en fazla Suriyeli göçmene ev sahipliği yapan ülke konumundadır. 

Tablo 3. Türkiye’de Yıllara Göre Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyeliler (Göç
İdaresi, 2022a)

Elbette Türkiye’deki göçmen sayısı GK statüsündeki Suriyelilerle sınırlı değildir.
Farklı koruma statülerinde göçmenler ile Göç İdaresi (2022c) 23.06.2022 verilerine
göre ikamet izniyle ülkede bulunan 1.425.789 yabancı da vardır. Bütün bunların öte-
sinde Türkiye’nin göç konusunda en sorunlu taraflarından biri ise ülke sınırları için-
deki düzensiz göçmelerdir. Varlıkları her gün ve hemen her yerde görülebilen bu
kimselerin yine çoğunlukla Orta Doğu ülkelerinden geldiği anlaşılmaktadır. Kayıt
dışında olmaları sebebiyle sayıları hakkında isabetli bir tahmin yapmanın oldukça
zor olduğu bu göçmen gruplarıyla alakalı olarak devletin sunduğu verileri Tablo 4.
ve Tablo 5.’te aktarılmıştır. 
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Tablo 4. Türkiye’de Yıllara Göre Yakalanan Düzensiz Göçmen Sayısı (Göç İda-
resi, 2022b)

2022 Yıl ortası verilerine ve hemen her gün basına yansıyan haberlere bakılırsa
yakalanan düzensiz göçmen sayısının 2022 sonu itibariyle ciddi oranda artışa konu
olacağı düşünülebilir. Yakalanan düzensiz göçmenlere bakıldığında ise bunların
Afgan, Suriyeli ve Pakistanlıların başını çektiği, çoğunluğu Orta Doğu ülkelerinden
gelen insanlardan oluştuğu anlaşılmaktadır. ABD’nin Afganistan’dan çekilmesini
müteakip Taliban rejiminin kontrolü tamamen ele aldığı 2021 Ağustos’undan sonra
Afganistan’dan batıya doğru büyük bir nüfus hareketinin olduğu bilinmektedir. Su-
riyeli göçmenlerin gelişinden sonra -sayıca tespit etmek ve kıyaslamak mümkün gö-
rünmemekle beraber- Türkiye Cumhuriyeti topraklarında barınan bir diğer ikinci
göçmen grubunun Afganlar olduğu tahmin edilebilir.
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Tablo 5. Türkiye’de Yıllara Göre Yakalanan Düzensiz Göçmen Uyruk Dağılımı
(Göç İdaresi, 2022b)

4. Göçün Ardından
İstatistikî bilgilerden de anlaşıldığı üzere son 10 yıl içinde Türkiye’ye ciddi mik-

tarda yabancının girişi söz konusu olmuştur. Daha önce Göç İdaresi’nin web site-
sinde yer alan ancak sonradan kaldırılan verilerin de işaret ettiği üzere ülkedeki
göçmen grubu içinde belki en büyük nüfusa sahip olan Suriyelilerin çoğunluğunun
40 yaşın altında genç nüfustan teşekkül ettiği de bilinmektedir (Mülteciler Derneği,
2022; Hamsici, 2021; Veri Kaynağı, 2020). Öte yandan ülkeye yeni bir yaşam veya
transit geçiş umuduyla gelen düzensiz göçmenlerin ise gerek sahadaki gözlemler-
den gerekse sürekli olarak medyaya yansıyan göç görüntülerinden çoğunlukla genç
erkek nüfustan teşekkül ettiği söylenebilir. Kaldı ki Türkiye’deki düzensiz göçmen-
lerin önemli bir bölümünün uzun ve meşakkatli bir yolu aşarak geldiği, diğer kıs-
mının ise yasal yollardan gelip ülkede bir müddet çalıştıktan sonra ülkelerine
dönmeyerek düzensiz göçmen halinde yaşamaya devam ettikleri düşünüldüğünde
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yaş ortalamalarının yüksek olduğunu öngörmek de mantıklı görünmemektedir. Söz
konusu göçmenlerin hayatlarını idame ettirmek için çalışma hayatına girmekte ol-
dukları göz önünde bulundurulduğunda ise göçün iş gücü piyasalarında önemli
oranda değişime sebep olduğunu ve olacağını varsaymak mümkündür.

Son yıllarda işsizlik oranlarının epeyce yüksek, ücretlerinse düşük olduğu Tür-
kiye’de yabancı işçi stokunun günden güne artışının Türk emek piyasasında yerli-
göçmen rekabetinin belirgin olarak yaşandığı alanlarda ve kesişen iş gücü profilleri
kapsamındaki gruplarda güçlü etkilerinin olması kaçınılmazdır. Hemen herkesin an-
layabileceği bu öngörülebilir etkilerin başında reel ücretlerdeki düşüş, sabit ücrete
rağmen artan çalışma saatleri, dinlenme sürelerinde ve izin imkanlarında kısıtlama-
lar, tatil günlerinde zorunlu mesai, çocuk işçi istihdamı, kayıt dışı çalışma ve işsizlik
oranlarında yükseliş sayılabilir.

Ülkedeki kayıtlı göçmen nüfusunun çok büyük bir bölümünü oluşturan Suriye-
liler dikkate alınarak çalışma hayatı için bazı düzenlemeler yapılmıştır. Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığının ÇSGB Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzin-
lerine Dair Uygulama Rehberi,’nde İstihdam Kotası Başlıklı 3.5. Maddesi bu hususta
kesin bir kısıt getirmiş görünmektedir:

İşyerinde geçici koruma kapsamında çalışan sayısının, aynı işyerinde çalışan Türk
vatandaşı sayısının yüzde onunu geçmemesi esastır. Ancak, hiç Türk vatandaşı çalı-
şanı bulunmayan veya toplam çalışan sayısı ondan az olan işyerlerinde, geçici ko-
ruma sağlanan en fazla bir yabancıya çalışma izni verilebilir. (ÇSGB, t.y.a)

Bunun yanında ÇSGB, GK (Geçici Koruma) statüsünde olanlardan başka genel
olarak bütün yabancı işçilerin çalıştırılmasında da Türk vatandaşlarının çıkarını gö-
zeterek belirli kotalar uygulamaktadır (ÇSGB, t.y.b). Öte yandan resmi raporlara göz
atıldığında, 2020 yılı verilerine göre ancak 123.574 yabancıya çalışma izni verildiği,
bunların da çoğunlukla Türkiye’ye Orta Doğu ülkelerden gelerek etnik bir yoğun-
laşmaya sebep olan göçmenlerle ilişkili olmayıp çok farklı uyruklara dağıldığı gö-
rülmektedir (ÇSGB, 2020). Nihayetinde istatistikî veriler açıkça işaret etmektedir ki
Türkiye’deki göçmen işçilerin tamamına yakını kayıtsız çalışmaktadır. Kaldı ki bu
durum İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından da TGRT Haber kanalında ifade
edilmiştir (TGRT Haber, 2022).

Türkiye’de kayıt dışı istihdam üzerine yürütülen çalışmalarda kayıt dışı istihda-
mın sebepleri genel olarak sosyal ve psikolojik; siyasal, idari ve hukuki; mali ve eko-
nomik çerçevede ele alınmıştır (Sugözü, 2010; Kaleli ve Karaca, 2019: 772-775; Öçal ve
Şenel, 2021: 1207). Meselenin değerlendiriliş şekline göre farklı ayrımların işin içine
katılması söz konusu olsa da bu üç temel kategori literatüre damga vurmuştur. Gel
gör ki Türk emek piyasasının kısa süre içinde girdiği dönüşüm dikkate alındığında
göçmen işçilerin kayıt dışı istihdamı için yeni bir ayrıma gidilse yeridir. Öte yandan,
mesele yine de klasik tanımlamalar içinde telakki edilecek olursa kayıt dışı göçmen
işçi istihdamının bu üç kategorinin her biri içinde de önemli bir yere sahip olduğunu
ifade etmek gerekir. Ancak yine de Türkiye’deki durumu ele alırken siyasal-idari ve
mali-ekonomik çerçeveyi öne çıkaran bazı temel göstergelerin olduğunu da kabul
etmek gerekir.

Göçmen işçiler ve emek piyasasına etkileri konusunda Türkiye’de sosyal bilimle-
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rin farklı disiplinlerinde pek çok alan çalışması yapılmaktadır. Gün geçtikçe daha da
zenginleşen literatüre giren bu çalışmaların çoğunlukla birbirini destekler mahiyette
olup belirli bir düzenliliği yansıttığı söylenebilir.   Mesela, Gaziantep’te yoksulların
geçim stratejileri üzerine yürütülen bir saha araştırması verilerine göre göçmenler
arasında kayıt dışı istihdamın genel durum olarak şekillendiği, kadın iş gücüne baş-
vurmada göçmenlerin yerlilere oranla daha isteksiz ve tutucu oldukları, çocuk işçi-
liğine başvurmada ise yerli topluma göre daha açık oldukları anlaşılmıştır (Tekten
Aksürmeli ve Sağlam, 2021: 802-805). Keza, İstanbul Çağlayan’da tekstil sektöründe
çalışan Suriyeli çocuk işçilerle ilgili olarak Lortoğlu ve Kurtulmuş (2020) ile Ela-
zığ’daki Suriyeli çocuk işçilerle ilgili olarak Aytaç ve Kılınç’ın (2021) çalışmaları gün-
cel ve çarpıcı veriler sunması bakımından dikkat çekicidir. Başlı başına bir sömürü
ilişkisini temsil etmesi bakımından dramatik bir olgu olarak çocuk işçiliği, göçmen
çocukları söz konusu olduğunda daha keskin bir boyut kazanabilmektedir. Burada
da karşılaşılan kayıtsız istihdam sorunu, çocuk ve genç işçilerin çalıştırılması ile ilgi-
li standartları peşinen etkisiz kılmaktadır. 

Çalışma izinlerine dair resmi verilerin doğruladığı göçmen işçilere dair sorun,
çok yönlü bir sosyal gerçeklik olarak emek piyasası üzerindeki muhtemel etkilerin sı-
ralandığı önceki satırlarda zikredilen diğer hususlarla ilişkili kapsamlı sonuçlar do-
ğurmaktadır. Konuyla ilgili olarak İstanbul’da tekstil sektöründe çalışan Suriyeli
işçiler üzerine yürütülen bir çalışmanın verileri göstermektedir ki Suriyeli işçiler aynı
iş için yerli işçilere oranla daha düşük ücretler karşılığında (yaklaşık %22) istihdam
edilmektedir (Kahveci, 2019: 112-115). Gaziantep ve Şanlıurfa emek piyasası özelinde
453 Suriyeli göçmenle gerçekleştirilen bir alan çalışmasında ise çalışma hayatındaki
Suriyelilerin %89,1’inin asgari ücretin altında bir ücret düzeyinde istihdam edildik-
leri anlaşılmıştır (İlgazi, 2019: 117). Öte yandan mesele, Türkiye’de düzenli ve dü-
zensiz göçmenlik ayrımına ve hukuki statünün sonuçlarına göre de bir başka kırılıma
sahne olmaktadır. Nitekim, İstanbul’da Afgan düzensiz göçmenlerle yapılan müla-
katlardan oluşan bir saha araştırmasında ise bu kişilerin Türkiye’de kayıtsız olarak
bulunmamalarının temel nedeninin uluslararası koruma kapsamında kayıt altına alı-
nan göçmenlerin kendilerine gösterilen ilde ikamet etme zorunluluğu olduğu anla-
şılmaktadır. Görüşmeye katılan Afganlar, kendilerine gösterilen ilde ikamet etmek
zorunda kalmaları halinde hem iş bulma hem de aylık ücret konusunda İstanbul’daki
imkânlara kıyasla daha düşük imkânlara sahip olacaklarını düşündükleri için kayıt
yaptırmadıklarını ifade etmişlerdir (Tümtaş, 2022: 350-351). Bununla ilişkili olarak
American Community Survey 2005-2006 sonuçlarından hareketle, Amerika’ya göç
etmiş olan geçici koruma statüsü almış ve henüz almamış El Salvadorlu göçmenler
ve yasal bir koruma statüsüne dâhil olamayan Meksikalı göçmenleri ele alan bir araş-
tırma örnek verilebilir. Araştırmada söz konusu göçmenlerin çalışma hayatındaki
durumları incelenmiştir. Araştırma sonuçları göstermektedir ki geçici koruma sta-
tüsü, göçmenlerin çalışma hayatında elde ettiği imkânlar açısından olumlu yönde
anlamlı bir farklılığa sebep olmaktadır (Orrenius ve Zavodny, 2015: 577-579). Ancak
meseleye göçmenlerin Türk emek piyasasına yasal şekilde dâhil olup olmaması za-
viyesinden bakıldığında göçmenler için ikâmet kısıtı etkeninin önemli bir belirleyici
olup olmadığı konusu da epeyce tartışmalıdır. Zira Göç İdaresi’nin (t.y) web site-
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sinde de duyurduğu üzere Geçici Koruma statüsündeki Suriyeliler için bildirimle
adres değişikliğine imkân tanıyan -adres değişikliğini kısmen de olsa mümkün kılan-
bir uygulama olmasına rağmen Suriyeli işçilerin de çoğunlukla kayıtsız çalıştığı gö-
rülmektedir. Bu durumda Türkiye’deki düzensiz göçmelerin de pek çok Suriyeli gibi
kayıtsız çalışıyor olmalarının sadece Türkiye’de yasal bir statüye sahip olmamaları ile
açıklama çabası sağlam dayanaklardan yoksun bir girişim olacaktır. Ancak yine de
göçmenlik türünün işçi-işveren ilişkilerinde ve emek piyasası üzerinde farklılaşan
etkilerinin olmadığını iddia etmek de mümkün değildir. Nihayetinde ülke toprakla-
rında kayıtsız olarak bulunmak işçi-işveren çatışması bağlamında işçinin elini bir
hayli zayıflatmaktadır. Böylelikle, kayıtsız işgücü istihdamında işverenin üstlendiği
riskin önemli bir bölümü işçinin hassas konumu sebebiyle ekarte edilebilecektir.  Gö-
rünen o ki Türkiye’de zaten öteden beri var olan kayıtsız istihdam gerçeği dezavan-
tajlı konumları sebebiyle göçmenler üzerinde çok daha yaygın ve komplike bir hal
almaktadır. İktisadi-mali ve siyasi-idari yapı böylesi bir neticenin ortaya çıkması için
uygun ortamı sağlamış, göçmenlerin sosyal-psikolojik vaziyetleri de bunu destekle-
miş görünmektedir.

Göçmen işçilerin kayıt dışı istihdamının ekonomiye etkileri üzerine zaman zaman
farklı mülahazalar öne sürülmektedir. Bu bağlamda ucuz iş gücünün işsizliği artır-
dığı, ücretleri düşürdüğü ve hane halkında fakirleşmeye sebep olduğu yönündeki
görüşlerin yanında üretim maliyetlerini düşürerek mal ve hizmet fiyatlarını geri çek-
tiği yönünde açıklamalar da söz konusudur. Konuyla ilgili olarak OECD ülkelerinde
2008-2018 yılları arasındaki verilerden hareketle uluslararası işçi göçüyle verimlilik
ve işsizlik arasındaki ilişkiyi tespit etmeye yönelik Levent Şahin ve Ali Şen (2021) ta-
rafından yapılan analize göre uluslararası işgücü göçünün işsizliği %0,02, verimli-
liği ise %0,002 oranında artırdığı tespit edilmiştir. Buna göre, ekonominin temel
sorunlarından biri olan eksik istihdam, uluslararası işçi göçüne bağlı olarak iş gücü
açısından verimlilikteki artışın 10 katı kadar artmış görünmektedir. 

Türkiye’de göçmenlerin emek piyasasına katılım biçimlerinin ülkenin ekonomik
ve idari şartlarıyla yakından ilişkili olduğunu gösteren bir çalışmaya göre de işsizlik
oranı ile kayıt dışı istihdam arasında da pozitif yönlü anlamlı bir ilişki söz konusu-
dur. 2002-2016 Yılları TÜİK verileri ve Dünya Bankası’ndan alınan ekonomik bü-
yüme serisi, işsizlik serisi ve enflasyon serisi oranları üzerinden gerçekleştirilmiş
ekonometrik analize göre Türkiye’de işsizliğin birim artışına karşılık kayıt dışı istih-
damın 0,4 birim artış gösterdiği anlaşılmıştır (Dam, Ertekin ve Kızılca, 2018: 309-312).

Türkiye’de 2003-2019 yılları arasında yabancı iş gücünün GSYH, verimlik ve iş-
gücüne katılım üzerindeki etkisini araştıran bir çalışmada ise araştırmanın kendi için-
deki kısıtlılıklara rağmen sonuçlar dikkat çekicidir. Araştırmanın bulgularına göre
yabancı iş gücünün GSYH’yi %0,015, verimliliği %0,0003 ve iş gücüne katılımı da
%0,0008 oranlarında etkilediği anlaşılmıştır. Sonuçlar göstermektedir ki yabancı iş
gücünün GSYH, verimlik ve işgücüne katılım üzerindeki etkisi oldukça düşüktür
(Toplu Yılmaz ve Özek, 2022: 81-82). Çalışmada sadece kayıtlı yabancı iş gücünün
dikkate alınmış olması Türkiye gibi çok sayıda göçmeni barındıran bir ülke için so-
nuçların bütüne kıyasla ne denli anlamlı olduğu yönünde şüphelere yol açsa da en
azından eldeki veriler ışığında bazı ipuçlarını vermesi bakımından önemlidir. Kaldı
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ki kayıtsız iş gücü üzerinde bir istatistiki analiz yapmak için güvenilir ve düzenli ve-
rilere ulaşmak da neredeyse mümkün değildir. Öte yandan, kayıtsız olarak faaliyet
gösteren yabancı iş gücünün eğitim, uzmanlık ve mesleki beceri bakımından ne kadar
nitelikli olduğu ve ürettiği katma değer de tartışmalıdır. Bütün bunların yanında,
muhtemel çıktıları hesaplarken yabancı iş gücünün ülke emek piyasasına oldukça
kısa bir süre içinde yoğun şekilde dâhil oluşuyla birlikte gerçekleşen değişimden
kaynaklı çözülme riskini de göz önünde bulundurmak gerekir.  

Sonuç

Türkiye’de işsizlik, kayıt dışı istihdam ve göçmen işçilerin sunduğu ucuz iş gü-
cünün ekonomiye etkileri üzerinden epeyce tartışma yürütülmektedir. Tartışmalar
çoğunlukla verilerden bağımsız bir temelde hayat bulduğu için tartışmacıların siyasi
tavrından bağımsız bir hüviyete sahip olamamaktadırlar. Oysa meseleyi ele alırken
Türkiye’nin göçmen profilini, ekonomik yapısını, üretim alanlarını ve üretim biçim-
lerini, ülkedeki işsizlik ve enflasyon oranını göz önünde bulundurarak meseleyi tekçi
ve bütüncü bir anlayışa terk etmeksizin değerlendirme yapmak sağlıklı sonuçlara
ulaşmak açısından son derece önem arz etmektedir. Bir yandan ülkenin göç politi-
kasının sadece kısa dönem ekonomik fayda-maliyet analizine göre belirlenemeye-
ceği göz önünde bulundurulurken diğer yandan da toplumun refahı pahasına
ülkenin tamamını ilgilendiren hususlarda hayat bulan ideolojik yönelimlerden zi-
yade rasyonel tercihlerde bulunulması gerekmektedir.

Türkiye, kendi dahli en az olan pek çok küresel risk ile muhatap olmaktadır. Ül-
kenin son dönemde baş etmek zorunda kaldığı Orta Doğu’dan yoğun insan akışları-
nın yol açtığı sorunlar şimdiye kadar belli seviyede baskılanmış görünse de göç
politikasındaki belirsizliklerin ortadan kaldırılmaması halinde kapasitesinin çok üs-
tünde bir yük binen her yapı gibi sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik yapılarında da
kalıcı hasar alması kaçınılmazdır.
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Giriş

İnsan yerleşmeleri, Neolitik Çağ’dan itibaren kentleri ortaya çıkaran ve geliştiren
bir süreçte varlığını sürdürmektedir. Sanayi Devrimi ile birlikte bu gelişim ivme ka-
zanmış, kentler insanoğlu için çekim merkezine dönüşmüştür.11 Bu fiziksel gelişimde
nüfusun ve mekanın büyüklüğü de kentleşmenin gelişim göstergelerinden kabul
edilmektedir.12 Fiziksel gelişimi nicel gelişme olarak tanımlamak yerinde olacaktır. 13

Kentlerin nitel gelişimi ise ekonomik, sosyal ve kültürel kurumlarında ve bunlara
dayalı ilişkilerde gelişmişliğe bakılarak izlenmektedir. Nitel gelişme, kentin yönetsel
yapısını da etkilemektedir. Bu alanlarda ihtiyaç ve beklentileri karşılayabilen kamu-
sal hizmetlerin yanında özel hukuk ilişkilerinin ortaya çıkması zorunlu kabul edil-
mektedir. Kent kuramlarına göre, kent her şeyden önce bir topluluğun pazarda
buluşması olgusudur.

Köy yaşamı ise yerleşik insan yaşanabilirliği tarihinin başlangıç mekanı olarak
kabul edilmektedir. İçlerinden bazılarının nitel ve nicel büyüme yaşaması onların
çekim merkezine dönüşmelerini, kentleşme sürecine girmelerini sağlasa da 20.yy’ın
sonlarına kadar köy, gezegendeki insan nüfusunun %80’inin yaşadığı yerleşim me-
kanı olarak kalmıştır. Dünya Bankası verilerine göre kentleşmenin artışına rağmen
dünya nüfusunun 2020’de yaklaşık %45’i köylerde yaşamaktadır. Kentleşme eğili-
minin devam etmesi halinde, 2050’de her 10 kişiden üçünün köylerde yaşaması bek-
lenmektedir.14

Yıllar İtibariyle Türkiye ve Dünyada Kentsel Nüfus Oranları (%)

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020
AB-28 62,10 67,15 69,93 71,29 72,60 74,82 77,12
Türkiye 31,52 38,23 43,78 59,20 64,74 70,72 16,30
Dünya 33,57 36,53 39,28 42,92 46,52 51,45 56,11

Kaynak: Dünya Bankası (Dünya Bankası Göstergeleri), 

https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?contextual=default

Köyün nüfus artışı kendi sakinlerinden kaynaklanan demografik artış ve dışarı-
dan göç almasıyla meydana gelen yavaş sayılabilecek bir değişimdir. İlk yerleşmeden
itibaren bir iki kuşak sonra kalabalıklaşma yaşanması durumunda köyün civarında
mahalle, mezra, kom adı verilen, Tanoğlu’nun “arıların oğul vermesi gibi” tarifi yaptığı,
köy altı birimler oluşabilmektedir.15

Mahalle tarihsel gelişmelerle ortaya çıkan bir insan birikmesi ve yönetsel yakla-
şım olarak Osmanlı İmparatorluğu’nda da dikkate alınmıştır. Ortaylı, Osmanlı ma-
hallesini anlatırken “19. yüzyılın yönetim reformlarıyla tanınan mahalle kurumu, klasik
dönem (16-17.yy.) Osmanlı toplumunda iktisadi, idari ve mali yönden kendi içinde kapalı bir
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birimdi ve bu dönemde, mahallelerde aynı din ve dilden insanlar bir arada yaşamış olup, ma-
halleler isimlerinden başka yaşayan insanların diniyle de resmi kayıtlara şerh edilmişti” tes-
pitini yapmaktadır.16 Cumhuriyet döneminin başlarında bu yönetsel gelenek be-
nimsenmiş olmasına rağmen gerek düzensiz kentleşmeden kaynaklanan sosyal ha-
reketlilikler gerekse yönetsel anlayıştaki değişim, mahallenin tarihsel çizgisini “sadece
yerleşim birimi” anlayışına indirgemiştir. Oysa en azından, kadim mahallede komşu-
luk ve yüzyüzelik, insan ilişkilerinin hakim motivasyonudur.17

Köy ise tüzel kişiliğe sahip bir yapıdır ve tarihsel yaklaşımda dikkate alındığında
Osmanlı klasik döneminde şekillenmeye başlayan birimdir.18 Bu yönetsel yapı ayrı
gelişen iki iktidar merkezinin bazen tek kişide birleşebilmesiyle oluşmaktadır. Bi-
rincil yönetsel yapı gelenek, örfe dayalı “bey”, “ağa”, ünvanlıdır. İkincisi ise “muh-
tar” ünvanı ile temsil edilen, hukuksal dayanağa sahip yapıdır. Her ikisi de köyün
hakim sosyal yapısından meşruiyetini alır ve muhtarın şahsında da birleşebilir. İdare
hukuku literatürümüzde “muhtar” tanımı şu şekildedir: “Köy muhtarı köy yöneti-
minin ve ihtiyar meclisinin başıdır. Köy Kanununa göre; köy işlerinde söz söylemek,
emir vermek ve emrini yaptırmak muhtarın hakkıdır. Muhtar, köy derneği tarafın-
dan köylü kadın ve erkekler arasından seçilir. İhtiyar meclisi üyeliğine seçilme şart-
ları muhtarın seçiminde de geçerlidir.”19

Köyde olsun mahalle de olsun seçilmişlik, II. Mahmut dönemi yönetsel reform-
larından, 19.yy’dan itibaren kriter olmuştur. 1829’da ilk defa İstanbul’da muhtarlık ör-
gütü kurulması ve 1864 Vilayet Nizamnamesi’nde muhtarın mahalle veya köy halkı
tarafından seçilmesine ve ihtiyar meclislerinin kurulmasına karar verilmiştir.20 Do-
layısıyla katılımcılık açısından, mahalle veya köy sakinlerinin kendi yönetimlerini
seçme ve doğrudan temsilin sağlanması açısından muhtarlık, yaklaşık iki asırlık bir
geleneği de temsil etmektedir. 

Köy, tüzel kişiliğe sahip kabul edilmektedir. Bu kadimden gelen bir anlayıştır ve
tarihsel kaynaklar incelendiğinde başkentten taşraya doğru yönetsel hiyerarşinin en
alt kademesi veya merkez – çevre diyagramının en dışta kalan çeperi kabul edil-
mektedir.

Tüzel kişilik olmasından kastedilen; menkul ya da gayrimenkul mallara, alacak
haklarına sahip olması, belirli sözleşmeleri yaparak iktisabi ya da iltizami muamele-
leri gerçekleştirebilmesidir. Diğer taraftan, katılım ve anayasal hakların kullanımı
açısından köy, bir mekanizma görevi üstlenmiştir. Yerelin yönetiminde hukukumuz
üç enstrümana yer vermiştir. Bunlar; “il özel idareleri”, “belediyeler” ve “köyler” dir
ve “mahalli idare” olarak tanımlanmaktadır. Anayasa’nın 127. Maddesinde “seçil-
miş organları” bulunan bu tüzel kişilikler, demokratik açıdan vatandaşa en yakın ka-
tılım kanalıdır. Gözler, köyü “…köy ise köy sınırları içindeki vatandaşlardan oluşan
birer kişi topluluğu” olarak tanımlamaktadır. 21

Türkiye’de köylerin tarihsel kökenlerine bakıldığında dört kuruluş usulü görül-
mektedir. Birincisi kesin olarak yazılı kaynaklara dayandırılamayan tarihçesi olan
eski köylerdir. Bazılarının antik çağlarda kurulduğu ve bugüne kadar varlıklarının
sürdürdükleri kabul edilmektedir. Köy sayıları, özelikle 17.yy sonlarında ve 18.yy’da
artan devlet giderlerinin karşılanması amacıyla vergi gelirlerini artırmak isteyen dev-
letin, göçerleri iskana tabi tutma politikasından dolayı artış göstermiştir. 22
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Yakın zamanda rastgele ve özensiz isim değiştirme işlemleri bir kenara bırakı-
lırsa, eski köy isimleri aynı zamanda tarihsel, coğrafi, etnik bir olguya, olaya veya
varlığa göre belirlenmiştir. Dolayısıyla coğrafyanın insanla ilişkisini anlama açısın-
dan ve Toponymie23 açısından değerlidirler. Ekteki tabloda Türkiye’de antik çağlar-
dan beri var oldukları kabul edilen bazı köylerle ve kuruldukları kabul edilen
dönemlerdeki uygarlıklarla, kuruldukları ya da süregeldikleri dönemler hakkında
ilgili bilgi verilmektedir. Bu köy isimlerine Kösederesi (Karaburun İzmir), Eski De-
mirkapı – (Göle Ardahan), Heraklea – Hereke, Cinali (Kırıkkale Keskin), Çepnidere
(Turgutlu Manisa), Cumalıkızık (Bursa) ve binlerce köy ismi örnek verilebilir.24 25

İkincisi İmparatorluklar çağında, bir fetihle ele geçen arazide kurulan, kurulu-
şundan önce yerleşim yeri olmayan, fatih topluluğun iskan edildiği köylerdir. Bu
köyler çoğunlukla birden fazla köyün olduğu köy grupları olabilmektedir. Köy isim-
leri de topluluk adına göre belirlenmektedir. Özellikle Anadolu’nun fethi sırasında
Türk boylarının iskan edilmesi sürecinde; Asya’daki Oğuz Türkleri’ nin sosyal sta-
tülerine göre “yerleşik, konargöçer ve yarı göçebe” yerleşim gelenekleri26 korunmuş27,
ilk gruplar doğrudan iskana tabi tutulmuştur.28 29Memiler, Ağagilinkışlağı, Bektaşlar,
Soboğlu, Sarsuğungöynüğü, Aşağı Yumut, Yukarı Yumut gibi köy isimleri örnek ve-
rilebilir.30

Üçüncüsü, zorunlu iskan, mübadele, göç gibi hareketliliklerle köyler kurulmuş-
tur. Bu köyler ilk ikisine göre etnik açıdan heterojen ve çoğunlukla birden fazla etnik-
kültürel farkı barındırmaktadır. Yeni nüfus grubunun mevcut köye yerleştirilmesiyle
ortaya çıkmaktadırlar.  Bazı yazarlara göre bu durumun nedeni, 18.yy’da Anadolu’da
göçerlerin ve konar-göçerlerin, nüfusu kentlere firar eden köylere yerleştirilmeleri,
köy topluluğunun heterojenleşmesidir.31 32

Dördüncü köy türü ise “yeniden iskan” deneyimi yaşayan köylerdir. Merkezi hü-
kümetin savaş, afet, salgın, insan kıyımı, deprem ve sel gibi doğal afetler veya baraj,
yol yapımı gibi nedenlerle ortaya çıkarılmıştır. 7269 sayılı “Umumi Hayata Müessir
Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirler, Yapılacak Yardımlara Dair Kanun”, afet riski
taşıyan veya afetten dolayı zarar görmüş köylerin yerlerinin değiştirebileceğini ön-
görmektedir. Orman içi ve orman köylerinde de 6831 sayılı Orman Kanunu’nda “kal-
kındırma olanağı” kriteri getirilmekte, bu kritere göre zor durumda bulunan köylerin
yerlerinin değiştirilebileceği öngörülmektedir. 2510 sayılı İskan Kanunu’na göre de
göçmenler için köy kurulabileceği, köylerin yerlerinin değişebileceği belirtilmektedir.
Osmanlı’da yoğun olarak başvurulan bu yöntemi Cumhuriyet döneminde de be-
nimsenmiştir.  Bazı örnekler şu şekildedir:

1980’de İzmir, Dikili İlçesi Kıratlı köyü heyelan; 1988’de Erzurum, İspit Köprü-
başı köyü sel ve heyelan; 2011’de Artvin, Oruçlu ve Zeytinlik köyleri, Deriner Barajı
inşaatı nedenleriyle yer değiştirmiştir. Doğal afetlere dayalı olarak yeri değiştirilen
çok sayıda köy bulunmaktadır.33

Köy, belirli bir faaliyetin diğerlerine göre daha fazla önemli olduğu bir ekonomik
yaşama sahip olabilir. Bu özellik, bu faaliyetin artması, daha fazla işçisi ya da giri-
şimciyi çekmesine ve köyün büyümesine neden olabilmektedir. Bu değişim köylerin
ilçeleşmesi ve kentleşmesini sağlamıştır.

Köyün kendisinden kaynaklanmayan nedenlerin etkisiyle hızlı değişim yaşaması
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söz konusu olabilmektedir. Bu değişimin somut görünümü kısa süre içinde terk edil-
miş veya nüfus sıçramasıdır. Türkiye’de birçok köy kısa süre içinde terk edilmiştir
veya nüfus sıçraması yapmıştır. Köy Kanunu ve diğer mevzuata göre köy kurulması,
yerinin değişmesi, söz konusu olmaktadır.

Köyün tüzel kişiliğinin bulunması durumu, oldukça eski bir geçmişe sahiptir. Bir
yönetim organizasyonuna sahip köylerin tüzel nitelikleri mamelek edinmelerini de
sağlamıştır.  Türkiye’de neredeyse tüm köylerin az ya da çok mal varlığına sahip ol-
duğu bilinmektedir. 

Köyler aynı zamanda merkezi hükümetin mülkü olarak da kabul edilmiş, arazi-
lerinin, gelirlerinin hatta sakinlerinin tımar sisteminde ya da vakıf sisteminde emtia
kabul edildiği görülmüştür.

Köyler dahil oldukları kentin hatta ülkenin bazı politikalarında kilit öneme sahip
olabilmektedir. Örneğin bazı ürünler, madenler, sanatlardan veya köyde yerleşik kişi
ya da kurumlardan dolayı haklarında özel fermanlar, kanunlar çıkarılmış, istisnai
statüler, payeler elde etmişlerdir. Her ne kadar köyde muhtarın belirlenmesi, köy sa-
kinlerinin herhangi birinin aday olup seçilmesi ilkesine dayansa da tarihsel uygu-
lama, muhtarlıktan önce “köy kethüdalığı”34 görevinin köy sakinlerinden bir kişiye
tevdi edilerek yürütüldüğünü göstermektedir. Dolayısıyla muhtarlık, sosyal ve kül-
türel hayatta üzerinde uzlaşılan bir veya birkaç kişinin aday gösterilmesi ve seçil-
mesi geleneğine dayanmaktadır.35 Başka bir deyişle tıpkı köy tüzel kişiliği gibi köy
muhtarlığı da köy halkının kendini ifade etmede istinat ettiği değerlerin, sosyal uz-
laşmanın, tarihi mirasın kısacası köyün kültürünün temsilcisidir.

Köyler, etnografik, folklorik, politik veya teolojik nedenlerle markalaşabilmekte ve
majör kültür öğesine dönüşebilmektedir. Türkiye, köylerin bazılarının markalaşması
veya majör kültürel unsura dönüşmesi konusunda önemli örneklere sahiptir. İlgin-
çleşme, kutsallaşma, popülerleşme, muteberleşme değişimleri yaşanabilmektedir.
Örneğin eski politikacılardan ve cumhurbaşkanlarından Süleyman Demirel’in Köyü,
İslamköy; Polonya’da 1830’da meydana gelen isyandan kaçan Polonyalıların 1842’de
kurduğu Polonezköy, Ünlü sanatçı Leyla Gencer’in Safranbolu’da doğduğu Yörük
Köy, Osmanlı’dan kalma tarihi mimari dokusunu koruyan Cumalıkızık Köyü on-
larca başka örneği ile birlikte anılabilir.

Köy, içine kapalı, primitif yaşam sürülen, basit üretim araçlarına dayalı monotip
ekonomisi ile küçük bir yerleşim yeri algısıyla anılabilmektedir. Buna rağmen gerek
tarihsel gerek hukuki anlamıyla köy, iktisadi bir varlıktır ve başka devletlerin, mer-
kezi hükümetin ve kentin kontrol etmek istediği, mülk edinmek istediği bir kurum
durumundadır. Bu talipliler arasına Sanayi Devrimi sonrasında ortaya çıkan firma-
ları, 1950’ler sonrası ortaya çıkan ülke içi ve dışı göçmen grupları da ekleyebiliriz.
Köyün bu niteliği onu, 2000’ler sonrası büyüyen küresel ekonomide nesneleşmeye
götürmüş durumdadır. Nesneleşme sürecinin temel görünümü, köyün geleneksel
üretim – tüketim ilişkilerinin bozulmasıyla gerçekleşmektedir. Televizyon, internet,
radyo iletişim araçları köy sakinlerini, kent sakinlerine yakın bir tüketici profiline
sahip olmaya yöneltmiş, köy birinci aşamada küresel pazarlara eklenmiştir. Bazı ürün
ve hizmetlerin bayilik ağlarının köylere kadar ulaşmasıyla ortaya bir tüketim ağına
dahil olma süreci yaşanmıştır.
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Köy, ülke iktisadi varlıklarını önemli oranda elinde tutan sosyolojik, hukuki ve ik-
tisadi bir mekanizmadır ve bu yönüyle her zaman önemli olmuştur. Ancak bu önemli
mekanizmanın kontrolü, istisnalar dışında köy sakinlerinin kontrolünde olmamıştır. 

Tarihsel olarak çok uzun dönem köye, eğitim ve öğrenim yatırımlarının ulaştırı-
labilmesinde görülen yetersizlikler köyde yaşayan insanların az eğitimli olmalarına
neden olmuştur.  Bu da köy mekanizmanın öz kontrolünü, malvarlıklarını yönete-
bilme ve diğer sosyal ve siyasal haklarını elde etme konusunda yeterli direnimi, mer-
kezi hükümete karşı sergileyememelerine yol açmıştır.

1950 sonrası dönemde köye ulaşan siyasi yaşam göreceli olarak siyasal bilin-
çlenme sağlamış, belediye meclis üyelikleri, bu noktada az da olsa işleve sahip ol-
muştur. 1950 sonrası yerel siyasal yaşamda belediye meclis üye profillerinde, köy
eşrafı kabul edilebilecek kişilerin meclis üyesi olabilmeleri, köyün öneminin farkında
olan köylülerin kentte temsilinden çok köyde ve kentte büyüyen ranta kişisel erişim
aracına dönüşebilmiştir. 

Buna rağmen bu temsil aşamasının doğmasını kısmi siyasal bilinçlenme kaydet-
mek de mümkündür. Ancak, köylerin mahalleye dönüştürülmesi ve köy tüzel kişi-
liklerinin ilgası ile mallarının merkezi hükümete, belediyelere ve sonrasında özel
mülkiyete geçişine direnemediklerini gösteren çok sayıda örnek bulunmaktadır.

Köy mallarının merkezi hükümete ve belediyeye aktarılması sonrasında bu mal-
ların doğal niteliklerine ve tarihsel, sosyal fonksiyonlarına uygun kullanımına ilişkin
farklı tasarruflar gerçekleşmiştir. Bu doğası ve tarihsel – sosyal fonksiyonu dışında
kullanımı konusunda en çok karşılaşılan uygulama ve değişim örneklerini şu şekilde
sıralamak mümkündür:

1- Tarım arazilerinin imara açılması
2- Akarsu ve göllerin niteliğine enerji üretimi, turizm, özel mülkiyet amaçlı yatı-

rımlar nedeniyle esaslı müdahale
3- Büyük altyapı yatırımları nedeniyle kamulaştırma
4- Konut alanına dönüştürme, imara açma
5- Sanayi – endüstri alanına dönüştürme
6- Eski köy sakinlerinin fiili ve hukuki işlemlerle arazilerini satma salgını

Temelde bu değişimlerden iktisadi ve hukuki bir el değiştirme ortaya çıkmakta-
dır. Genelde bu iktisadi el değiştirmenin alıcı tarafında kentin, coğrafi bölgenin sa-
kinleri kadar başka kentlerden insanlar ve firmalar etkin durumdadır. Ancak önemli
oranda yabancı kişi ve firma da alıcı tarafta belirmeye başlamıştır.

Kente dahil olma köyler için klasik ve modern kentleşme evrimleri ile bunları
açıklayan kuramların dışında, yasalarla ve idari kararlarla elde edilen ve Türkiye’ye
özgü, fiili bir durumdur.   Kentleşme literatürü açısından, hukuki ve idari kararlarla
kentleşmeye geçişinin yarattığı etkileri üç başlıkta inceleyebiliriz.

1- Köylerin mahalleye dönüştürülmesi düzenlemesinin küreselleşme ve kent-
leşme bağlamında kentlere ve kent sakinlerine etkisi,

2- Köylerin mahalle dönüşümünün köylerden merkezi hükümete, belediyelere
ve özel hukuka intikalinin, eski köy malları üzerindeki etkisi,
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3- Belediye meclis kararları ve üye beyanları bağlamında köy malları intikaline
bakışları.

Üç etkinin incelenebilmesi öncesinde kentin nitel ve nicel büyüme sürecine bakı-
lacak, ardından, köylerin mahalleye dönüştürülmesi ile ilgili yasal ve idari düzenle-
meler hakkında bilgi verilecektir. Bu iki inceleme sonrasında bahsi geçen etkiler baş-
lıklar halinde; doküman arşiv araştırması, istatistiki ver yorumu ve kuram karşılaş-
tırması yöntemlerinden yararlanılarak; köy mallarının el değiştirmesi süreci incele-
necektir. Bu incelemenin amacı; köylerin mahalleye dönüştürülmesi düzenlemesi-
nin, küresel ekonomiden pay alma aracı olarak işlevinin tartışılmasıdır.

1. Kentin Nitel ve Nicel Büyüme Süreci
Kentin nitel büyümesinde başka kentlerle hatta ülkelerle ilişkiler kurabilecek no-

taya gelmesi önemli bir eşiktir. Bu eşik aşıldığında kentler, başka kentlerde, ülke-
lerde yaşayan insanlar için de çekim alanına dönüşmektedir. Çekim alanına dönüş-
meleri, kentlerin nitel büyüme hızının ve kapasitesinin üzerinde nicel büyüme yani
nüfus artışı ve mekan, arazi artışı beklemektedir. Nicel artış bazı kentlerde, nitel bü-
yümenin yansıtılamadığı “nüfusta kalabalıklaşma ve mekanda gecekondulaşma” ya
neden olmaktadır. Nicel büyümenin nitel büyümeden daha fazla olması, ivmesinin
yüksek olması 1980’lerden sonra çok sayıda kentte yaşanmıştır. Bu anomalinin nor-
malleşmesi, kentin küresel sistemle ilişkilerini artırmasını engellememektedir. Başka
bir deyişle Küresel Kent, nitel gelişimi yüksek ya da düşük düzeyde tüm kentlerde
görülebilen bir olgu durumundadır.

Küreselleşme bir terim olarak kullanılmaktadır. Ancak bilim yazında, Kıvılcım’ın
aktardığına göre ilk defa 1833’de W. Foter tarafından ortaya atılmıştır.36 Bu tarihten
itibaren ünlenen ve anlamı genişleyen kavram günümüzde Ekonomik, Sosyo-kültü-
rel, siyasal küreselleşme olarak üç türe ayrılmış kabul edilmektedir. Bu ayrıma göre
bir kentin küreselleşmesi, bu üç alanda etkin olabilmesi, varlık gösterebilmesine, ger-
çekleştirdiği ilerlemeler ya da sunduğu fırsatlarla çekim alanına dönüşmüş olmasını
tanımlamaktadır.

Küresel ekonomi, 2. Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan ABD merkezli, liberal ve
kapitalist bir sisteme sahiptir. Dolayısıyla emek, emtia, ürün ve para piyasaları ortaya
çıkmıştır. Serbest Piyasa olarak adlandırılsa da sistemde, Dünya Bankası (WB),
Dünya Para Fonu(IMF), Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) gibi örgüt-
ler; Avrupa Birliği, NAFTA gibi birlikler yanında bazı ülke merkez bankalar etkilidir.
Bunların yanında tröstler, medya, askeri kamplar da faal aktörler arasındadır. Dola-
yısıyla bu sistemle daha fazla ilişki geliştirebilen kentler, ekonomik alanda küresel-
leşme aşamasına da ulaşmış olmaktadır.

Sosyo-kültürel küreselleşme ise ekonomik alanda, yeni ürün ve hizmetlerin pi-
yasaya sunulmasıyla birlikte kitlelerde meydana gelen yeni alışkanlıkların sosyal iliş-
kileri ve kültürel hayatı etkilemesiyle ortaya çıkmaktadır. Atlı ulaşımın terk edilmesi,
otomobil ve diğer ulaşım araçlarının kullanılmaya başlaması kitlelerde yeni kültüre
geçiş ve atlı kültürü azaltma ya da terk etmeye yol açmaktadır. Sosyo-kültürel küre-
selleşme trend adı verilen anlayışların ve davranışların kısa süre içinde doğdukları
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kent ve ülkelerin dışında tanınması, benimsenmesini sağlamaktadır. Bazı kentlerde
ortaya çıkan, benimsenen, kültürel değer ve benimsenme kazanan teknolojik yeni-
likler, tekstil modası, sosyal değişimler diğer kentler tarafından da tekrarlanmakta,
yayılmaktadır.

Siyasal küreselleşme de ise özellikle Soğuk Savaş sonrasında, liberal demokrasi
alanında iş birlikleri ve iletişimin etkisi söz konusudur. Yerel yönetimlerin güçlen-
mesi, iyi yönetişim, kadın hakları ve diğer birçok siyasal hak, başka kentler tarafın-
dan, kendi değerlerine yansıtılmaktadır. Sivil toplumun sayısal ve işlevsel gelişimini
de destekleyen bu küreselleşmede kentler arası, kurumlar arası, sivil toplum kuru-
luşları arası ilişkilerin arttığını göstermektedir. Doğal olarak demografik, kültürel,
iktisadi ve sosyal alanlarda yaşanan değişim kentin profilini de değiştirmektedir.

Kent profili, kent sakinleri ve kent yönetimi arasında ikili bir ilişkiden ibaret ola-
rak tasavvur edilse de yaşanan değişim burada da kendini göstermektedir. Bu ikili
ilişkiye üçüncü olarak eklenen bir merkezi hükümet olgusu ortaya çıkmaktadır. O
kente ait olanlar eğer merkezi hükümeti doğrudan ilgilendiriyorsa, bu ikili ilişkinin
3. Unsuru olmak için peş peşe yasal düzenlemeler ortaya çıkmaktadır. Merkezi hü-
kümet o kentin madenleri, ormanları, deniz kıyısı, yenilenebilir enerjide kullanabi-
leceği rüzgar ve güneş ışığı, elektrik üretilebilecek dereler üzerinde doğrudan yetkili
hale kendisini getirmektedir.

Kent sakinleri ve kent yönetimine eklenme merkezi hükümet ile sınırlı kalma-
maktadır. Kentin rantının başka kentlere transferi ve başka kentlerden sosyal bile-
şenlerin ithali, dördüncü ve diğer eklenmeleri getirmektedir. Deniz kıyısında bulu-
nan arazilerin konut alanına dönüşmesi bir anda denize kıyısı olmayan kent ve ül-
kelerden çoğunlukla o kent ve ülkelerde kazanılmış paraları, konut alımında kulla-
nılmak üzere çeker. Karşılığında kent sakinlerine eklenen ve kent yönetiminin muha-
tap almak zorunda olduğu göçle gelen nüfus belirir. Bu eklenmeler, yatırımcı firma-
larla devam eder. 

Kent yönetimi ile kent Sakinlerinin dışında, merkezi hükümetle birlikte başlayan
eklenmeleri başlatan saikin ne olduğu konusunda makro düzeyde yapılan açıkla-
maların çoğu iktisadi alandan gelmektedir.  Özellikle Sanayi Devrimi sonrası kent-
leşme hareketlerini inceleyen yazarlar açısından, kent yönetimi ve kent sakinleri
ikilisinden oluşan kent yönetişimi profilini değiştiren temel etken, Neokapitalizmin
kararlarını izleyen uluslararası sermayedir. Bir kentin kaynaklarının, kaynak envan-
terinin sadece kent sakinlerinin mülkiyetinde olabileceğine yönelik, Marks’a dayan-
dırılan bir bakışla, köy sadece iktisadi, primitif ve çok geride kalmış bir yerleşme
aşaması olarak kabullenilmiştir. Oysa Marks için köy “törelerin güvencesi hem yar-
gıç hem de adaletin sağlayıcısı” senyörü yani topluluk başkanı kavramını üreten bir
mekanizmadır.37

Küreselleşme, ekonomik değeri olan nesne ve hizmetlerin çok hızlı yöntem ve
araçlarla -ki bilişim teknolojilerindeki gelişmeler ile internetin kapsayıcılığı kast edi-
lir- tüketicilere ulaştırılabilmesi, piyasalarda tedavül edebilmesini sağlamıştır. Bu
aynı zamanda refahın, farklı ülkelerde yaşasalar da sıkı iletişim ve iş birliği sergile-
yen sosyal sınıflarının ülke dışındaki muhataplarını transfer edilmesini de kolaylaş-
tırmıştır.
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Kaynak ve değerlerin kent insanına ve ülke insanına aidiyeti de küreselleşme et-
kisiyle muğlaklaşmıştır. Bir aşamaya kadar köy sakinleri yüzlerce yıldır sürülerini
otlattıkları meranın kendilerine ait olduğunu ileri sürebilir. Ancak, merkezi hükü-
met, artık belediye sınırları içinde yaşayan ve kanunla kentli ilan edilmiş köy sakin-
leri ile artık ilga edilmiş köy yönetimi arasındaki iki aktörlü yönetişime kendisini
eklemektedir.

Merkezi hükümet bu amacını; köylerin mahalle statüsüne dönüştürerek, köy tüzel
kişiliğine ait meraların merkezi hükümete ait kurumlara devrini sağlayabilmektedir.
Son aşamada satış, kiralama, tahsis gibi ihalelerle el değiştirilmektedir.

Temelde köyler, bir yasal düzenlemeye gerek kalmadan kentsel alana dönüş-
mektedir. Ancak bu dönüşüm zamanla gerçekleşmektedir. Örneğin Kâğıthane;
1950’de Beyoğlu ilçesine bağlı 1.431 nüfuslu; Ümraniye, 1940 yılında Üsküdar’a bağlı
501 nüfuslu köylerdir.38

2. Köylerin Mahalleye Dönüştürülmesi ile İlgili Yasal ve İdari 
Düzenlemeler
Türkiye’de 12 Kasım 2012’de kabul edilen 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Be-

lediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararna-
melerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun39 başlığı altında, 16 binden fazla köy
belediye sınırları içinde kabul edilerek mahalleye dönüştürülmüştür. Yasada ayrıca
1053 beldenin de mahalleye dönüşümü öngörülmüştür.  Bir görüşe göre 6360 sayılı
yasanın çıkarılmasının nedeni hızlı kentleşmeye bağlı olarak belediye sınırları dı-
şında kalan yerlerde plansız büyüme yaşanmasıdır. Yasa ile bu konuya çözüm ola-
bilecek model geliştirilmeye çalışılmıştır.40

Yasanın “kamusal kırsal tasarlama”41 amacıyla çıkarıldığı ve köy odaklı bir dü-
zenleme getirip getirmediği tartışmalıdır. Gerekçede belediye sınırları dışında çarpık
yapılaşma ve benzeri kentleşme sorunlarının başlamasının temel neden olduğu be-
lirtilmiştir.

Yasal düzenleme ile köylerin fiziki ve sosyal yapısına doğrudan müdahale niteliği
taşıyan uygulamaların yasal dayanakları da ortaya çıkarılmıştır. Köy yaşamını radi-
kal biçimde değiştiren ve belediyeler ve merkezi hükümet tarafından yürütülecek
bu müdahale araçları şu şekilde belirlenmiştir:

1 – “…ticari amaç taşımayan yapılar için yürürlükteki imar mevzuatı doğrultu-
sunda yörenin geleneksel, kültürel ve mimari özelliklerine uygun tip mimari proje-
ler yapar veya yaptırır.” (6360 sayılı Yasa m.3, f1.)

2- “…tip mimari projeler doğrultusunda ilgili belediyesince gerekli mühendislik
projeleri yapılır ya da yaptırılır.” (6360 sayılı Yasa m.3, f1.)

3- “…tip projeler dışında özel proje uygulanmak istenmesi durumunda bu pro-
jeler yürürlükteki mevzuat uyarınca ilçe belediyesi tarafından onaylanır.” (6360 sa-
yılı Yasa m.3, f1.)

4- “…2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 12’nci maddesi
kapsamında il özel idarelerince kullanılan haklar ve yetkiler ile yürütülen görevler,
il özel idaresi bulunmayan illerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca
kullanılır ve yürütülür.” (6360 sayılı Yasa m.3, f3.)
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5- “…toplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı tutarları,
defterdarlıklar bünyesinde açılan emanet hesaplarına aktarılır. Toplanan paraların
yüzde yirmilik kısmı Kültür ve Turizm Bakanlığının öncelik vereceği projelerde kul-
lanılır.” (6360 sayılı Yasa m.3, f3.)

6- “…köy tüzel kişiliklerine şartlı olarak bağışı yapılan taşınır ve taşınmazların
devrinin yapıldığı kurum veya kuruluş, bu taşınır ve taşınmazların bağış amacına
uygun olarak kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” (6360 sayılı Yasa m.3, f4.)

7- “…3213 sayılı Maden Kanunu’na göre verilen… 5686 sayılı Jeotermal Kaynak-
lar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa göre verilen…ruhsatına ilişkin yetki ve gö-
revler…valiliklerce yürütülür.” (6360 sayılı Yasa m.3, f6.)

8- “…maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı ruhsat sahasındaki te-
sisler için işyeri açma ve çalışma ruhsatına ilişkin yetki ve görevler… valiliklerce yü-
rütülür.” (6360 sayılı Yasa m.3, f6.)

9- “…tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idarelerinin her türlü taşınır ve taşınmaz
malları, hak, alacak ve borçları, komisyon kararıyla ilgisine göre bakanlıklara, ba-
kanlıkların bağlı veya ilgili kuruluşları ile bunların taşra teşkilatına, valiliklere, yatı-
rım izleme ve koordinasyon başkanlığına, büyükşehir belediyesine ve bağlı kurulu-
şuna veya ilçe belediyesine devredilmesine karar verilir.” (6360 sayılı Yasa Geçici
Madde.1, f.1)

10- “… köylerin taşınmazlarının tahsisi ve kiralanması, iş ve toplu iş sözleşmesi-
nin yapılması, yeni nazım ve uygulama imar planının yapılması, imar planı değişik-
liği ve revizyonu ile her türlü imar uygulaması (inşaat ruhsatı hariç), iş makineleri ve
diğer taşıtların satışı ile borçlanmaları katılacakları ilçe belediyesinin onayına bağlı-
dır.” (6360 sayılı Yasa Geçici Madde.1, f.2)

Yasanın köy tüzel kişiliklerini sona erdirmesi ve mallarını devretmesi tasarru-
funda, il özel idarelerinin de kaldırılmış olması ve yerlerine merkezi hükümete, va-
liliklere  bağlı olarak 30 ilde, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı kurulması,
aslında; il genel meclisi, il encümeni ve validen oluşan il genel meclislerinin il genel
meclisi vasıtasıyla yöre halkını – nispeten- tespit eden katılım – icra – denetim fonk-
siyonlarının kaldırılması ve yerine merkezi hükümet bürokratik mekanizmasının
geçmesidir. Yasaya göre köy sakinlerinin geçmişten beri kullandığı “mera ve yayla-
lardan yararlanma hakları korunmaya devam edecektir.

Yasanın hazırlık ve yaşlaşma sürecinde yapılan öncelikli eleştiri, Avrupa Kentsel
Şartı’nın Özerk Yönetimin Kapsamı başlığını taşıyan 4. Maddesine ve Yerel Yönetim
Sınırlarının Korunması başlığını taşıyan 5. Maddesine aykırı olarak yasal düzenleme
yapılmasıdır. Zira bu maddeler, yerleşim yerlerinin sınırlarının belirlenmesi konu-
sunda iki koşul getirmektedir. 42

-Birincisi bu tür kritik bir karar ancak, yerleşim yerine en yakın makam sürece
dahil edilerek verilebilecektir. 

-İkincisi, gerekirse referandumda yapılmak suretiyle yerelde yaşayan vatandaş-
lara danışılması gerekliliğidir.

Avrupa Kentsel Şartı, 1982 Anayasası’nın 90. Madde son fıkrasına eklenen ““Usu-
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lüne uygun yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası an-
tlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek
uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır.” Cümlesi nedeniyle
iç hukuk açısından da bağlayıcıdır. 43

Ozan, bu yasal düzenleme ile Şartı’n Temsiliyet ilkesine açık aykırılık gerekçesini
“belde sakinlerinin doğrudan kendilerinin oluşumuna karar verdikleri meclisleri/
karar organları” lağvetmesi olarak açıklamaktadır. 44

Kanun gerekçesinde, Kocaeli ve İstanbul’da gerçekleştirilen öncü düzenlemele-
rin kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi açısından olumlu sonuçlar ortaya koyduğunu,
bu nedenle uygulamanın genişletildiği belirtilse de Çukurçayır ne bahsedilen iki ilde
ne de yine gerekçede iyi örnek olarak sunulan ABD’de olumluluğu doğrulayan veri
bulunmadığını belirtmektedir.45 Koyuncu ve Köroğlu’da 6360 saylı yasanın kırsal nü-
fusu katılım araçlarından uzaklaştırdığı gibi yerine yeni bir seçenek sunmadığı gö-
rüşündedirler.46

6360 sayılı yasa aynı zamanda bir imar affı da getirmiştir. Bu imar affı, yasa yü-
rürlüğe girmeden önce, uydu fotoğrafları ile de teyit edilecek, tüm yapılı bina ve
müştemilatların ruhsatlı kabul edilmesiyle sağlanmaktadır.47 Keleş, imar bütünlüğü
açısından bu düzenlemeyi, 6360 sayılı yasanın tek olumlu yönü kabul etmekte, bü-
tünlüğünün imar yönetimi açısından avantaj sağlayacağını belirtmektedir.48

3. Köylerin mahalleye dönüştürülmesi düzenlemesinin küreselleşme ve
kentleşme bağlamında kentlere ve kent sakinlerine etkisi

6360 sayılı yasa ile mahalleye dönüştürülen köylerin sakinlerine çok sayıda anket
araştırması yöneltilmiştir. Literatürde bu araştırmalardan elde edilen veriler ülkenin
farklı coğrafi bölgeleri ve farklı kentlerinde gerçekleştirilmeleri bakımından, 6360 sa-
yılı kanun sonrası tablonun görülebilmesi bakımından önemlidir.

Ekte, gösterilen araştırmalarda, köy / mahalle sakinlerinin bu düzenlemeleri nasıl
değerlendirdiklerini, Hizmet sunumu ve / veya yasanın genelini olumlu bulup bul-
madıklarını ölçen, yakın anlamlı sorulara verdikleri cevapların sonuçları derlenmiş-
tir.  “Evet” ve “kesinlikle Evet” anlamlı sonuçlar toplanarak verilmiştir.
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Tabloda yer alan araştırmalarda genel olarak “kendini yönetme hakkı” bağla-
mında, literatürde tartışılan endişelerin yerinde olduğu kanaatini uyandırmaktadır.
Zira asırlardır kendilerinin olduğunu düşündükleri ve yönetimine doğrudan katıl-
dıkları toprakların bu defa kamuya ait olduğunu düşünmeleri, sakinler açısından,
katılım motivasyonunu düşürecektir. Dik’in de belirttiği gibi yasanın “temsiliyet
kaybı”59 yaratma riski yeteri kadar tartışılmamış, bilgilendirme yapılmamıştır. Tem-
siliyet ve katılım motivasyonu düşüklüğünün temelinde köy tarihi ve topraklarıyla
özdeşleşmenin yattığı tespiti, bir oda raporunda da dile getirilmiştir.60

Ayrıca, bir süre geçerli olacak muafiyetlerden bahsedilse de sürenin sonunda dev-
reye girecek şebeke suyu kullanımında kent tarifesinin uygulanacak olması, gayri-
menkuller ve özellikle bağ – bahçelere emlak vergisi ödemesinin söz konusu olması,
köy sakinlerinin köydeki tarımsal faaliyetleriyle karşılayamayacağı gider kalemleri
ortaya çıkarmıştır. Zira, 31.12.2022’den sonra artık mahallede yaşayan eski köy sa-
kinleri, emlak, çevre, temizlik gibi yeni vergilerden sorumlu tutulmaktadır. Özellikle
imar ve planlama düzenlemelerinde onları yeni masraf ve harçlar ödemek zorunda
bırakacak proje ve izinler söz konusudur.61

Açık yasal düzenlemelere rağmen uygulamada büyükşehir belediyeleri ve mer-
kezi hükümete bağlı idareler, mülga köy yeni mahalle sakinlerini rayiç tarifelerden
sorumlu tutmuşlardır. Örneğin bir Sayıştay raporunda “Bazı Kanun ve Kanun Hük-
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile köy tüzel kişiliği kaldırılan
mahallelerde ikamet eden abonelerden Çevre Temizlik Vergisi alındığı görülmüştür. 6360 sa-
yılı Kanun’un geçici 1’inci maddesinin on beşinci fıkrasında ise; bu Kanuna göre tüzel kişi-
liği kaldırılan köylerde, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten 31/12/2022 tarihine kadar 2464
sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım paylarının
alınmayacağı belirtilmiştir. İdare tarafından düzenlenen su faturalarının incelenmesi netice-
sinde, Mardin ili sınırları dâhilinde köy tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülen
yerlerde ikamet eden 9762 konut abonesinin su faturalarına toplam 752.570,68 TL Çevre Te-
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mizlik Vergisi tahakkukunun yapıldığı tespit edilmiştir.” Tespiti yapılmıştır.62

4. Köylerin mahalle dönüşümünün köylerden merkezi hükümete,
belediyelere ve özel hukuka intikalinin, eski köy malları üzerindeki etkisi

6360 sayılı yasa gereği 18.143 köyden intikal edecek menkul ve gayrimenkul mal-
lara ilişkin bir veri yayınlanmamıştır.  Ancak 6360 sayılı Kanunun geçici birinci mad-
desinde; “Tüzel kişiliklerine son verilen belediye ve köylerin mevcut personeli,
menkul ve gayrimenkulleri, iş makineleri ve diğer araçları ile kamu kurum ve kuru-
luşlarına olan borç ve alacakları katılacakları “büyükşehir ilçe belediyesine”, henüz
büyükşehir ilçe belediyesi olmamış ise “il belediyesine” 06.12.2012 tarihinden itiba-
ren otuz gün içerisinde bildirim yapılması öngörülmüştür. 

Düzenleme ayrıca, köylerden intikal eden malların devredilecekleri kurumlara
paylaştırılmasını sağlayacak bir komisyon kurulmasını öngörmektedir. Devir, Tasfiye
ve Paylaştırma Komisyonları 1. Fıkrada şu şekilde tanımlanmaktadır. “…işlemlerini
yürütmek üzere vali tarafından, bir vali yardımcısının başkanlığında, valinin uygun
göreceği kurum ve kuruluş temsilcilerinin ve ilgili belediye başkanlarının katılımıyla
devir, tasfiye ve paylaştırma komisyonu kurulur. Bu komisyona yardımcı olmak
üzere valinin görevlendirmesi ile alt komisyonlar da kurulabilir.” Tanımdan da gö-
rüldüğü gibi tüzel kişilikleri kaldırılan köylerin ahalisinden kimsenin katılmadığı,
salt bürokratik bir kurul ortaya çıkarılmıştır.

Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonları hukuk sistemimizde idari karar ortaya
çıkarmakta ve dolayısıyla bu kararlar idari yargı denetimine tabi olmaktadır. Ancak
bu kararlar yayınlanmamakta, itiraza uğrayan veya dava konusu olan karar sayıları
ile içeriği hakkında açık kaynak bilgisi bulunmamaktadır.63

Devredilen taşınmazların içinde, şarta bağlı olarak köy tüzel kişiliğine bağışla-
nanların, devralan kuruluşlar tarafından, bağış şartı doğrultusunda kullanılması, ta-
sarruf edilmesi ilkesi de uygulamada dikkate alınmamıştır. Örneğin “…6360 sayılı
yasa ile köy tüzel kişiliğinden Belediyemize devredilen taşınmazlardan, mahalle sa-
kinlerinden olup gerek taşınmaza sınır komşusu gerekse üretim için toprak ihtiya-
cından doğan satın alma taleplerinin karşılanması…”64, “…6360 sayılı yasa kapsa-
mında Belediyemize devir edilen ve Belediyemizce satışı yapılan taşınmazdan Ha-
zine tarafından talep edilen bedelin, trampa edilmesi, geri kalan kısmın ise Beledi-
yemizin vergi borcundan mahsup edilmesi …. tarih ve … sayılı yazımız ile Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğüne talep edilmiştir…”65 örnek meclis kararlarında görüldüğü
gibi devralınan taşınmazlar, rutin işlemlere konu olabilmektedir. 

Sonuç

6360 Sayılı Yasa’nın getirdiği meydana getirdiği değişim, ülkedeki köylerin yarı-
sının tüzel kişiliğinin kaldırılması ve köy tüzel kişilikleri ile il özel idarelerinin uh-
delerinde bulunan tüm aktif ve pasifler, yasanın geçici 1. Maddesinde düzenlenen,
üyeleri arasında eski köy sakinlerinin bulunmadığı, “Devir, Tasfiye ve Paylaştırma
Komisyonları” aracılığıyla merkezi hükümet birimlerine, büyükşehir ve ilçe beledi-
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yelerine ve bağlı idarelere aktarılmaktadır.
Köy tüzel kişiliklerinin malvarlığı yapısı, çoğunun kırsal alanda bulunmaları ne-

deniyle doğal kaynaklara yakın ve çoğu zaman onları kapsayan bir envanter oluş-
turmaktadır. Ormanlar, akarsular, göller yanında mera, yaylak, tarla ve bahçeleri
kapsamaktadır. Ama dikkat edilmesi gereken bir nokta; köy tüzel kişiliğinin mal-
varlığı aslında köyün üretim araçlarıdır ve kentlerin asırlardır yaşamasını sağlayan
girdilerin, artı değerin (ki Hilton buna “senyörel vergilendirme (tallageJ) demektedir)
kaynağı durumundadır. Dolayısıyla, feodal dönem imparatorluklarında vergi siste-
minin köy tahriri ile başlaması, ekonomik darboğazlarda köye el konulması bu çağ-
lar için normal bir girişimdir.66

Ayrıca köy, kendi hayat tarzı ile bir uygarlık tercihi de kabul edilmektedir. Her ne
kadar Avrupa ve etkisindeki ülkelerde köy, Neolitik çağda yaşanmış ve aşılmış bir
dönemin eseri kabul edilse de ABD’de köy “tarihin çok sonraki evrelerine ait özel-
leşmiş bir gelişme” ve bir yaşam biçiminin sürdüğü yerleşim kabul edilmektedir.67

Ayrıca bir halkın kültürünü betimlemede yararlanılan folklor, Propp’a göre “köylü
kültürü” anlamına gelmektedir.68

Eğer tarihsel gelişimi içinde köylerde yaşayan nüfus iç göç nedeniyle azaldıysa,
azalan nüfusa belediye hizmetlerinin götürülmesi ısrarı tartışmalı olmaya devam
edecektir. Marks, merkezin kırsalda hakimiyet kurma isteğini “doğulu” ve “despo-
tik” kabul eder. Ona göre “Doğu’da, hükümetin merkezileştirici müdahalesi” deni-
lebilecek bir olgu söz konusudur. Zira hem üretimi hem gelirleri hem de olup
bitenleri merkeze bağlayarak denetlemeye çalışır.69 Kaldı ki Avrupa Kentsel Şartı ve
iç hukukta, katılımcı demokrasiyi hayata geçirmek için atıf yapılabilecek normlar-
dan kaynaklanan, yerel halka danışılması, amaca mahsus bağışlanan mallarda ol-
duğu gibi en azından ilgililerin bilgilendirilmesi veya onaylarının alınması yoluna
da gidilmemiştir.

Kırsal yaşamın ve köy hayatın sürdürülebilirliğini “daha verimli kılma” iddiası da
politik söylem boyutunda bu düzenlemeleri desteklemek için kullanılmıştır. Ancak
artık insan hakları kataloğunda olduğu kabul edilen kent hakkı bakımından, köy ya-
şamının ve kırsal kültürün yerelin olduğu kadar ülkede ve dünyada yaşayanların
meselesi olduğu göz ardı edilmektedir. Gerek hukuk gerekse politik yaklaşım açı-
sından bu düzenlemeler, aradan geçen 10 yılda, kent tedarik zincirlerini aksatan so-
runlar ortaya çıkarmıştır. Çalışmada yer verilen ve 2014-2019 arsında yapılan çok
sayıda saha araştırmasında katılımcılardan elde edilen görüşler ve tahminler, yaşa-
nan sorunlarla uyumludur.

Gerek mal paylaşımında gerekse icrai yönetsel kararlarda doğrudan temsil ve icra
yetisine sahip köy, özgün bir kamusal alandır. Buna rağmen “kamulaştırılan özel
mülk” statüsü verilmesi söz konusu olmuştur.  Köy sakinlerinin referandumla gö-
rüşlerinin ya da onaylarının alınmaması, devir ve paylaşım komisyonlarında temsil
edilmemeleri, komisyon kararlarından idare mahkemesi kararları yayınlanmadığı
için haberdar olmamaları, anket ve araştırmalara verilen cevaplardan anlaşıldığı
üzere belediye meclisleri tarafından eski muhtarlar yahut yerel sakinlerin muhatap
alınmamaları gibi çok sayıda neden, 6360 sayılı Yasa’nın temel problemleridir. 

Mahalleye dönüştürülen köyler sosyo ekonomik gelişmişlik açısından aynı özel-
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liklerde kabul edilmiştir. Oysa yoksul ve zengin olarak sınıflandırılabilecek farklı-
lıklar söz konusudur. Bu farklılıklar gözetildiğinde ekonomik ve sosyal açıdan iyi
durumda olan, kente kolaylıkla uyum sağlayabilecek bir “köylülük” söz konusu ola-
bilecek köyler açısından 6360 sayılı yasa gerekçesinde belirtilen hususlar doğru kabul
edilebilir. Ancak bu aşamaya gelmeyen köyler ve “köylülük”, hiçbir koruma aracına
sahip olmadan kent piyasalarında rekabete atılmış olmaktadır. Nitekim kısa süre
içinde köy sakinlerinin mal varlıklarını satmaya başladıkları, yapılan araştırmalarda
görülmektedir. Yasa, literatürde Boran’ın vurguladığı, köylerin sadece niceliğine göre
tasnif edilmemesi gerekliliğini de gözetmemektedir.70

Bir tür Yapısal Uyum Programı öngörülme gerekliliği Latin Amerika ve Afrika’da
Dünya Bankası ile IMF’nin uygulamalarında deneyimlenmiştir. Bu deneyimlerden
yararlanılmamış olması, bir “modernleştirme sağlama” amacına ulaşmayı engelle-
mektedir.71

Çalışmada yer verilen bazı meclis kararlarından görüldüğü gibi devralan idare-
ler, köy tüzel kişiliklerinden devralınan ve kişiler tarafından köye şartlı olarak ba-
ğışlanmış taşınmazların, bağış nedenlerini araştırmayabilmektedir. Diğer yandan
6360 sayılı Yasa’nın geçici maddesinde yer alan süre içinde yerel sakinlerin birçok
vergi, resim, harç v tarifeden istisna tutulmalarına da riayet edilmemektedir. Bu ya-
pısal sorunlar, kent yönetim sisteminin yükünü artırmaktadır.
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PERMANENT SOLUTIONS, TEMPORARY PROTECTION AND
SOCIAL COHESION

MAHMUT CAN İSAL*
*Advt., Istanbul Bar Association Refugee and 

Migrants Rights Center

Turkish Legislation
According to with “Law on Foreigners and International Protection” (LFIP) there

are 3 other types of international protection:

Refugees
Individuals, who are outside of their country and can’t go back due to fear of per-

secution because of race, nationality, religion, political opinion, or membership in a
particular social group are granted refugee status. Refugee status is only granted to
asylum seekers who both have the abovementioned conditions and are coming from
European countries72. Türkiye only grants refugee status to those coming from Eu-
ropean countries because of the reservation while signing the 1951 Geneva Conven-
tion.73

Conditional refugees
Conditional refugees should have the same conditions with refugees beforemen-

tioned with the exemption of being outside of Europe. These conditional refugees
are granted to stay in Türkiye until they are permanently placed to a third country.74

Subsidiary Protection
A foreigner or a stateless person, who neither could be qualified as a refugee nor

as a conditional refugee, but if returned to country of origin or country of former ha-
bitual residence will:

1. Be sentenced to death or face the execution of the death penalty,
2. Face torture or inhuman or degrading treatment or punishment,
3. Face serious threat to himself or herself by reason of indiscriminate violence in

situations of international or nationwide armed conflict,
and therefore, is unable or for the reason of such threat is unwilling, to avail him-

self or herself of the protection of his country of origin or country of former habitual
residence.75

What Is Temporary Protection?
Temporary Protection is a separate protection regime specific to crisis in Syria.
Temporary Protection is a legal status that was formed by the Turkish govern-
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ment through Temporary Protection Regulation (‘’Regulation’’) dated 22 October
2014 which is a regulation based on “Law on Foreigners and International Protec-
tion” Article 91.

Regulation, Temporary Provision: ‘’The citizens of the Syrian Arab Republic, sta-
teless persons and refugees who have arrived at or crossed our borders coming from
Syrian Arab Republic as part of a mass influx or individually for temporary protec-
tion purposes due to the events that have taken place in Syrian Arab Republic since
28 April 2011 shall be covered under temporary protection, even if they have filed an
application for international protection.’’

Period of the Temporary Protection Regime
-Temporary Protection Regime is conducted by the President of Türkiye and can

be terminated by Presidency as well.
-For individuals Temporary Protection can end in accordance with the following

bases;
i. Leaving Türkiye voluntarily,
ii. Taking protection from a third country,
iii. Being sent back due to reasons such as; committing a serious crime or endan-

gering national security (the decision to send back can be given by administration
before a verdict) this is the exemption of non-refoulment principle.

-International Examples for Temporary Protection
Temporary protection is being used as a measure for many mass asylum influx si-

tuations around the world. We would like to present a few examples from around the
world.

-Temporary Protection Around the World
-Australia: Temporary Protection Visas (TPVs) are a type of visa available to pe-

ople who arrive in Australia without a visa and are found to be owed protection ob-
ligations

-USA: Temporary Protected Status, The Secretary of Homeland Security may de-
signate a foreign country for TPS due to conditions in the country that temporarily
prevent the country’s nationals from returning safely, or in certain circumstances,
where the country is unable to handle the return of its nationals adequately.

-EU: During the 1990s, conflicts in the former Yugoslavia, in Kosovo and elsew-
here demonstrated the need for special procedures to deal with mass influxes of disp-
laced persons. The 2001 Temporary Protection Directive was the EU’s concrete
response to this need76

-Advantages and Disadvantages of Temporary Protection in Türkiye

Advantages:
-An asylum seeker who is registered under the Temporary Protection Regime is

under the protection of non-refoulment principle,
-Temporary Protection grants the right to stay in Türkiye legally,
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-Once you are registered under Temporary Protection you have the right to access
following rights and services; 

-Free healthcare service,
-Social relief,
-Free education service 
-Access to labor and get a work permit to work legally,
-Access to legal aid,

Disadvantages;

-These rights and services mentioned can only be obtained in the city of regis-
tration for Temporary Registration 

-If an applicant is moving to another city, they must apply to both city of new
and old residence.

-A Syrian citizen can’t obtain immovable property in Türkiye. This is not about
Temporary Protection but because of ‘’reciprocity principle’’ between Türkiye and
Syria.

-Temporary Protection is not residency permit,
-Temporary Protection is not a pathway to citizenship,77

-Does not grant the right to be resettled to a third country,
-Very limited freedom of travel.
-Temporary Protections Effects on Social Cohesion
People living under the Temporary Protection Status in Türkiye are in a cons-

tant state of limbo because of the legal nature of Temporary Protection. As before-
mentioned it is a status that can be revoked and/or cancelled through
administrative decision thus it doesn’t grant a full legal protection.78

-Is Temporary Protection RegIme Compatible with Social Cohesion?
Due to lack of access to naturalization and permanent residency, Syrians are ha-

ving problems with cohesion, considering that their status is not protected by law
but by the will of government they prefer to live Daily rather than settling even
though 98% percent of the Syrian population are living in the urban areas they
have minimum contact with the host community.

Considering the ongoing conflicts in Syria and the fact that on average, a refu-
gee spends 17 years of his or her life in exile, the future of Syrian Refugees still
stays uncertain. 

Living in the limbo, Syrians can’t integrate with the host community properly,
through language, education, labor, and social life. 

Syrians under temporary protection can’t obtain work permits easily resulting
in an unfair situation where they must work without social security (according to
Turkish legislation those under Refugee status doesn’t require work permit) 

This fact weakens the relations with refugees and host community.
Syrians under temporary protection who are above a certain age are reluctant to

Access language courses.
Syrians most of the time have hard time finding a rental house, and when they
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do they are not granted a proper contract.
Syrians can’t Access legal aid as easily as Turkish citizens.
Being temporary makes it harder for the host community to accept living toget-

her with Syrian community.

-What Can be Done?

-UNHCR offers three different pathways as durable solutions:
-Voluntary repatriation
-Local Integration
-Resettlement 
-As of July 2019, UNHCR reports 54.000 individuals resettled to a third country

from Turkey (among 3.6 million Syrians)
-Industrialized countries must decrease their quotas for resettlement
-EU needs to approach a more Refugee friendly initiative. 
-In 2021 only ‘’5,900 refugees were submitted for resettlement consideration so

far in 2021 to 14 countries. Over 4,800 refugees departed for resettlement to 13 co-
untries, 76% of whom were Syrian and 13% Afghan.’’

-Voluntary Returns are not likely in the distant future as Syria’s future remains
uncertain

-Voluntary return procedures are nor monitored well enough in Turkey,
UNHCR and other intergovernmental organizations needs to address and monitor
voluntary returns properly.

-Local Integration can only be achieved through certain status.
-Naturalization procedures must be transparent and certain for Syrians,
-Those who stayed after a certain period should have access to residency or

other stable status.
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ULUSLARARASI GÖÇ VE UYUM İLİŞKİSİ: TEMEL SORUNLAR
VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

MELİH GÖRGÜN*
*Doç. Dr., Yeditepe Üniversitesi

Giriş

Bireylerin bir coğrafyada bulamadığını başka bir coğrafyada aramaları en yalın
haliyle, göç olgusunun nedenini veya nedenlerini açıklamaya yeterlidir. İster ülke sı-
nırları içerisinde olsun ister ülke sınırlarını aşsın, göç hareketi bir arayıştır. Böylesi bir
yer değiştirme hareketi insanlık tarihinin en eski gerçeklerinden biridir. Kısaca in-
sanlık tarihinin bu en eski arayışı, daha iyi yaşam koşullarını bulma özlemidir bir
bakıma (Vernon ve Zimmermann, 2019). Bu özlem gerçekleşirken, süreç dâhilinde, iki
farklı toplum da aynı coğrafyada bir araya gelmektedir. Bu bir arada olma durumu
oldukça fazla sürprizi de beraberinde getirebilir. 

O halde göç olgusu biraz da farklılıkların bir araya gelmesidir. Öyle ki; bireyler
göç ettikleri zaman sadece fiziksel varlıklarını, yani bedenlerini taşımış olmazlar.
Bilgi, eğitim seviyesi, yetenek, başarı, kültür, alışkanlıklar kısaca bireyi olduğu kişi
haline getiren veya kişisel gelişimine katkı sağlayan neredeyse her unsur onunla be-
raber taşınmış olur göç süreci dahilinde.

Bu çalışmada göç süreci uluslararası perspektifte ve kültür ekseni dahilinde ele
alınacaktır. Süreç dahilinde karşılaşılabilecek olası sorunlar ve çözüm önerileri de
birtakım örnekler üzerinden işlenecektir.

Göç ve Uyum
Göç olgusunda “uyum” sözcüğü kullanıldığı zaman bu anlatış sadece göçmenin

dahil olduğu ya da olacağı yeni topluma uyumu olarak ele alınmamalıdır. Bu uyum
süreci, bir bakıma göç alan toplumun ve göçmenin karşılıklı yaşadığı süreç dahilinde
değerlendirilmelidir. Burada sözü edilen unsur, bir bakıma sorunlu ya da sorunsuz,
ancak oldukça yoğun bir değişim ve etkileşim sürecinin dinamiklerini de içermek-
tedir. O halde şu betimleme oldukça doğrudur; “göç sadece bir yer değişimi değil,
kültürel değişimler de içeren, karmaşık bir süreçtir.” (Kofman vd., 2000). Kısaca göç
hareketi, birçok farklı disiplinle etkileşim halinde olan, çok boyutlu bir süreçtir.

Göç olgusunun temel öznesi insan olduğuna göre, sürecin sosyolojik tüm boyut-
ları da konu ile ilgilidir. Uyum konusu da sürecin en önemi kısımlarından biridir.
Öyle ki, eğer göç sürecinde uyum sağlanamazsa, bireyin yeniden göç hareketine giriş-
mesi için temel bir dayanak da ortaya çıkabilir. Unutulmamalıdır ki, bulunduğu yer-
den memnun olmayan hemen herkes potansiyel göçmen sayılabilir ve ilk fırsatta da
hayat standartlarını yükseltmek üzere tekrar göç sürecine dahil olabilir. Hemen bu
noktada göç sürecinin tüm dinamiklerini anlayabilmek için Castles ve Miller’ın orta-
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ya koyduğu ve cevaplarının çok büyük önem taşıdığı soruları hatırlamakta fayda
var:

1. Ekonomik, sosyal, demografik, çevresel ve siyasal faktörler ne boyutlarda değişiyor ki in-
sanlar doğdukları yerlerden ayrılma gereksinimi duyuyorlar?

2. Göç edilen yerdeki hangi faktörler göçmenlere fırsatlar sağlıyor?
3. İki ülke arasında –muhtemel göçmenlere yolculuk araçları, giriş ihtimali ve bilgi sağ-

layan- sosyal ağlar ve diğer bağlantılar nasıl gelişiyor?
4. Göç ve yerleşmeyi düzenlemek için mevcut ya da oluşturulan yasal, siyasal, ekonomik,

sosyal yapılar ve uygulamalar nelerdir?
5. Göçmenler nasıl yerleşimci oluyor ve bu, neden bazı durumlarda ayrımcılığa, çatış-

maya ve ırkçılığa, bazı durumlarda ise çoğulcu ve çokkültürlü bir toplumun oluşumuna yol
açıyor?

6. Yerleşmenin göç alan toplumların ulusal kimliği, kültürü ve sosyal yapısı üzerindeki et-
kileri nelerdir?

7. Yaşanan göç, göç veren bölgeyi nasıl değiştiriyor? 
8. Göçler göç alan ve göç veren toplumlar arasında hangi boyutlarda yeni bağlantılara

sebep oluyor? (Castles ve Miller, 2008:39)

Bu aşamada göç sürecinin de nasıl başladığı, bir başka ifade ile biçimi de önem-
lidir. Bilindiği üzere göç olgusu farklı kategorilerde sınıflandırılabilir. Örnek vermek
gerekirse; mesafeye göre, kalıcı veya geçici olması durumuna göre veya gönüllü ya
da zorunlu olmasına göre farklı gruplarda incelenebilir. Konu ile ilgisi bakımından
bu sınıflandırma büyük önem taşır. Örneğin; göç hareketi zorunlu olarak gerçekleş-
mişse bu zorunlu durum dâhilinde göç edecek birey ya da bireylerin gidilecek yeni
coğrafya ya da hedef toplum ile ilgili çok derin bilgisi olmayabilir. Zorunlu göç pers-
pektifinde amaç hedef çoğunlukla hayatta kalma önceliği olduğundan, araştırma ya
da bilgi edinme için gereken koşullar da önceden sağlanmamış olabilir. 

Eğer bir çeşit gönüllü göç-zorunlu göç ayrımı yapmak gerekirse, gönüllü olan göç
seçeneğinde bireyler gidilecek yer/toplum ile ilgili önceden araştırma yapıp hatta
mümkünse göçmen ağları sayesinde de yeterli bilgiye ulaşıp bir karar mekanizma-
sını devreye sokabilirler. Böylece rasyonel olarak en çok fayda sağlayacak karar veya
kararlar da verilmiş olabilir. Şu aşamada zorunlu göç halinin hangi şartlarda ger-
çekleşebileceğini anlamak için 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin
Cenevre Konvansiyonu’nun içeriğine bakmakta yarar var. 

Sözleşme içerisinde göçmenlerin mülteci olmalarının hukuki zeminde nasıl ele
alınacağı ifade edilirken; kişilerin bir takım sebeplerden zulme uğrayabileceği kor-
kusu ile vatandaşı olduğu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da yararlan-
mak istemeyen konumunda olması gerekmektedir.79 Bir başka ifade ile neredeyse
hayati endişe veya zulme uğrama endişesi de bu bireyler için olası senaryolardır.
Böyle bir durumda da önceki satırlarda belirtildiği üzere gerekli araştırmayı yapmak
için yeterli zaman ve imkân söz konusu olmayabilir. İşte böyle bir durumda birazdan
detaylı ele alınacak olan uyum süreci daha da zorlayıcı bir yapıda cereyan edebilir.

Hemen yeri gelmişken bu aşamada zaman zaman karıştırılabilen bazı kavram-
ları ayırmakta da fayda var. Bahsi geçenler ise göçmen, mülteci ve sığınmacı kav-

70



ramları. Göçmen kelimesi tanım ve içerik itibariyle göç hareketlerinin tümünü kap-
sayan bir şemsiye tanım niteliğindedir. Gönüllü, zorunlu, iç göç veya dış göç hare-
ketine dâhil olan tüm bireyler göçmen olarak adlandırılabilir. Unutulmamalıdır ki
mülteci tanımı, hukuki çerçevede önemli haklar kazanmış ve zorunlu göç hareketine
dâhil olmuş bireylerdir. Sığınmacı ise, henüz mülteci statüsü kazanmamış veya ka-
zanamamış bireyleri tanımlar. Kısaca “mülteci olma” bir hukuki statü iken, sığın-
macılar ile ilgili böyle bir durum söz konusu değildir.

Yine göç türlerinden yola çıkılırsa, iç göç ya da dış göç olgusu da uyum ile ilişki-
lendirilebilir. Öyle ki, ülke sınırları dahilinde gerçekleşen bir göç hareketi uluslara-
rası göçe yani sınırları aşan bir insan hareketliliğine göre birçok anlamda daha sade
bir süreç olarak nitelendirilebilir. Burada kullanılan “sade” kelimesi biraz da sorun-
ların görece daha az olabileceği ihtimali gerçeği ile şekillenmiştir. Olası bir iç göç ol-
gusunda büyük ihtimalle dil sorunu olmayacaktır. Bununla beraber kültürel bağ-
lamda da alışılagelmedik ya da çok sıra dışı bir gerçekle karşılaşılmama ihtimali yük-
sektir. Şüphesiz bu göç türünde “uyum” dış göçe göre daha kolay ve sancısız olacak-
tır.

Peki yaşanan bu karmaşık süreçte “uyum” diye tabir edilen gerçekler hangi di-
namikler çerçevesinde şekillenmektedir? Özellikle sosyo-kültürel kopukluklar bu
uyum süreci için önemli sayılabilecek problemlerin başında gelmektedir. Burada altı
çizilmesi gereken husus ise, uyum süreci dahilinde gerçekleşecek bir toplumsal bü-
tünleşme halidir. Bir başka ifade ile de toplumsal uyum sürecinin başarılabilmesi-
dir. Göç edilen yeni coğrafyada göçmenlerin yeni bir hayatı olacağına göre bu gerçek
ekseninde bir yeniden toplumsallaşma süreci de kaçınılmaz olacaktır. Bu yeniden
sosyalleşme sürecinin anahtar bir başka kelimesi de entegrasyondur ki bu anlatım
da bir bakıma bütünleşmeyi ifade eder.

Türkiye’de yürürlükte olan göç yönetmeliğinden de örnekler verilebilir. Uyum
sürecinin de önemli bileşenlerinin içinde yer aldığı Yabancılar ve Uluslararası Ko-
ruma Kanunu bu noktada altı çizilmesi gereken bir önceliğe sahiptir. Bu eksende
süreç YUKK’un 96. Maddesi ile Yönetmeliğin 118. Maddesi doğrultusunda konu ile
ilgili ayrıntılar işaret edilmektedir. Bu doğrultuda kamu kurum ve kuruluşları, yerel
yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler, yabancıların uyum sürecini ko-
laylaştırmak ve sorunsuz hale getirebilmek için çeşitli uyum faaliyetleri planlayabi-
lir (Ekşi, 2016:195). Sözü edilen çalışmaların da öncelikli amacı, farklı kültür, tarih ve
yaşam geçmişleri olan bireylerin bir arada yaşamalarını kolaylaştırmak üzerine şe-
killendirmektir.

Yukarıda bahsedilen süreçler dahilinde yaşanacak göçün ne tür bir göç hareketi
olduğu önemlidir ve bir önemli konu da nasıl bir uluslararası ortamda da gerçekleş-
tiğidir. Güncel bir örnek vermek gerekirse; 2020 yılında yaşanan COVID-19 pandemi
sürecinin de etkisi ile OECD ülkeleri genelinde bu coğrafyalara göç eden insan sayısı
bir önceki yıla göre %30 azalmış ve 2003 yılından beri gerçekleşen en düşük rakama
(3,700,00) ulaşmıştır (OECD, 2021). Bu verilere paralel olarak uyum sağlaması gere-
ken insan sayısı da şüphesiz azalacaktır. Ancak uyum sürecinin kendisi ile ilgili olan
tüm dinamikler yine geçerli olacaktır.

Unutulmamalıdır ki göçmenlerin gideceği yeni hedef ülkedeki göç düzenlemeleri
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veya uygulanan politikalar verecekleri sonuç bakımından farklı senaryolara sebep
olabilirler. Bun sonuçların bir ucu asimilasyon ise bir diğer ucu da çok kültürlülük
bağlamında gerçekleşebilir. Özellikle bu aşamada yine yukarıdaki paragraflarda ele
alınan Castles ve Miller’ın sorduğu beş numaralı soru büyük önem taşır. Öyle ki bu
süreç neden bazı durumlarda asimilasyona, çatışmaya ya da ırkçılığa yol açarken,
bazı durumlarda bu süreç sorunsuz olarak devam etmektedir?

En yalın ifadesiyle farklı kültürlerin yönetimi olarak ele alınan çok kültürlülük
olgusu bu aşamada büyük önem taşır. Bu aşamada Doytcheva’nın tanımının bir defa
daha altını çizmekte fayda var:

“Çok kültürlülük kamusal alanda farklı kültürlerin adil bir biçimde teşvik edilmesi pro-
jesi olarak tasarlanmıştır ve savunucularına göre dünyadaki kimlik hareketlerinin, aynı siyasi
örgütlenme içinde farklı kültürel ufuklara sahip nüfus topluluklarının barışçı bir şekilde bir
arada var olabilmelerini sağlayacak ilaçtır. Bu perspektifte, devlet politikaları, vatandaşlık,
okul, iş ve medya alanlarını ilgilendirir…” (Doytcheva, 2005:12)

Yukarıda anlatılan tanımlama bağlamında çok kültürlülük bir bakıma farklılık-
ların yönetimi ve farklı kültürlerin kendi değerlerini koruyarak yani o kültürü ta-
nımlayan neredeyse tüm dinamikleri gözeterek toplum içinde uyumlu bir şekilde
varlığını sürdürebilmesi gerçeğidir.

Göç ve Kültür
Unutulmamalıdır ki göç ve kültür olgularını ayrı ayrı açıklayabilmek görece daha

az karmaşıkken bu iki olgu birleştiğinde durumu açıklamak ve dinamiklerini belir-
leyebilmek biraz daha zor hale gelebilmektedir. Kültür dendiğinde bir toplumun ren-
gini, kokusunu, alışkanlıklarını, izlerini, geçmişini ve değerlerini içeren bir anlam
bütünlüğü akla gelmektedir. Öyle ki bu tanım çoğu zaman iletişim ile ilgili de birçok
öğeyi içeriğinde barındırır. Kültürel kimlik; cinsiyet, eğitim, yaş, yaşam tarzı, inanç-
lar ve değerler bağlamında şekillenmektedir. Özetle, kültür; teknoloji, sosyal altyapı,
üretim araçları gibi unsurları kapsayan maddi boyutta ele alınabildiği gibi; din, dil,
ahlak ve değer yargıları gibi manevi unsurları da bünyesinde barındırmaktadır (Gör-
gün, 2018:120).

Örnek vermek gerekirse sözsüz iletişimin önemli alanları bu aşamada tanımla-
nabilir. Simgeler, kıyafetler veya beden dili bu aşamada büyük önem taşır ve kül-
türden kültüre de farklılıklar arz edebilir. Her kültür modeli için farklı biçimde
tanımlanabilecek bu anlatımlar farklı kültürlerin karşılaşması sonucunda bir uyum
ya da anlaşabilme sorununu da ortaya çıkarabilir. Unutulmamalıdır ki yine bu sü-
reçte farklı önyargılar da süreci negatif anlamda etkileyebilir.  O halde süreç içeri-
sinde kültürlerarası uyum da önemli bir yer teşkil etmektedir. En sade tanımı ile bir
kültüre uyum sürecini içermektedir ve unutulmamalıdır ki olası olumlu ya da olum-
suz etkiler barındırabilecek bir serüvendir. Ön yargı süreci ile ilgili olarak Kartarı’nın
şu betimlemesi önemlidir:

“…Ötekileştirme kavramı olumsuz bir tutumu belirtmektedir. Anlamayana anlatmak ya
da anlaşılmayanı anlamaya çalışmak çabalarını içermez. Bundan geriye doğru gidilerek öteki
kavramına olumsuz bir anlam yüklenilmektedir. Oysa herkes için grup dışı olan doğal olarak
ötekidir. Grubumuza dahil olmayanlar nasıl bizim için öteki ise biz de onlar için ötekiyiz. Bu
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nedenle öteki olmanın olumsuz bir yanı yoktur. Olumsuz olan bireyleri ötekileştirmektir…
Ötekileştirmenin temelinde onu anlamamak yatar… Ön yargılar, insana özgü, bilinmeyene,
yeniliğe ve günlük rutini, alışılmış düşümce ve davranış biçimlerini bozabilecek olana karşı
dikkatli, mesafeli ve güvensiz olma eğilimine dayanmaktadır…” (Kartarı, 2013:35).

Kültürleşme, bu aşamada altı çizilmesi gereken bir önemli olgudur. Kültürleşme,
kültür ekseninde birbirlerinden farklı toplumların, karşılaşmaları sonucunda yaşa-
nan kültürel değişimleri ifade eder. Unutulmamalıdır ki, bu karşılaşma durumu da
zorunlu veya gönüllü olabilir. Bu karşılaşma sonucunda, her iki toplumda da deği-
şimler meydana gelebilir.

SONUÇ

Göç hareketinin hangi türü olursa olsun, farklılıkların aynı potada bir araya gel-
mesi birçok probleme gebe olabilir. Unutulmamalıdır ki; sözü edilen durum bir ba-
kıma farklılıkların bir arada yaşaması durumudur. Bu aşamada da sözü edilmesi
gereken en önemli başlıklardan birini de “uyum süreci”’dir. Bu sürecin sorunsuz ya
da en az problemle atlatılması hem mevcut toplum hem de yeni dahil olacak birey-
ler tarafından önemli bir kazanç sayılabilir. Önceden analiz edilerek tüm dinamikle-
rin değerlendirileceği bir uyum planı, gelecekte oluşabilecek tüm olası sorunların da
çözümüne katkı sağlayacak veya en iyi ihtimalle bu sorunların yaşanmamasını sağ-
layabilecektir.
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ve Türkiye’nin de imzacı olduğu Cenevre Konvansiyonu’nun tam metni için bkz. 
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SURİYE’NİN ÜNİTER YAPISININ KORUNMASINDA 
TÜRKİYE’NİN SINE QUA NON MENFAATİ

NURAY EKŞİ*
*Prof. Dr., Özyeğin Üniversitesi

I. Suriye İç Savaşının Aktörleri

Suriye iç savaşında, Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti’nin ve muhaliflerin yanı
sıra diğer bazı devletlerin ve devlet dışı aktörlerin rol oynaması80 sorunu içinden çı-
kılmaz bir hale getirmiştir. Çeşitli yerel, bölgesel ve uluslararası aktörlerin yer aldığı
Suriye’deki çatışma, kısmen iç savaş, kısmen vekâlet savaşı (proxy war), kısmen ulus-
lararasılaştırılmış iç savaş (internationalised civil war), kısmen din savaşı81 ve kıs-
men de etnik savaş görünümündedir. Başta Deaş olmak üzere çok sayıda terör
örgütü de ne yazık ki bu savaşta yerini almıştır82. Yüzlerce hatta bazılarına göre 1500
silahlı ve militan grup kendi çıkarları doğrultusunda Suriye’de çatışmaktadır83. Do-
layısıyla Suriye topraklarında hangi grubun ne yaptığını kestirmek zor olsa da bu
kadar farklı grupların halka nasıl zulmettiğini kestirmek zor değildir. Bunca farklı
güçlerin silahlı eylemlerine rağmen Esad yönetimi Suriye’nin halen meşru hükümeti
olarak varlığını korumaktadır. Ayrıca 1945 yılında Birleşmiş Milletlere üye olan Su-
riye’nin Birleşmiş Milletler üyeliği devam etmektedir84. BM Şartı’nın 5. maddesi85

uyarınca üyeliği askıya alınmadığı gibi BM Şartı’nın 6. maddesi86 uyarınca üyelikten
ihraç da edilmemiştir. Suriye Hükümeti, muhalifleri ve göstericileri, devlete karşı
isyan eden teröristler olarak kabul etmektedir87. Devletin, kendi sınırları içinde ger-
çekleşen silahlı saldırıları, orantılı güç kullanarak ve insan haklarını ihlâl etmeden
engellemesini yasaklayan bir uluslararası hukuk kuralı yoktur. Bilakis, meşru hükü-
metin, ülkesindeki meşruiyetini sürdürmesi ve etkin kontrolünü sağlaması gerekir88.
Dolayısıyla Suriye Hükümeti’nin muhaliflere ve topraklarında bulunan terör örgüt-
lerine karşı orantılı güç kullanmasının meşru zeminini, uluslararası hukuk oluştur-
maktadır.

2011 yılının Mart ayında başlayan Suriye krizi ne yazık ki henüz kalıcı bir çözüme
kavuşturulamamıştır. Krizden nemalanmayı fırsat bilen devletlerin ve devlet dışı ak-
törlerin de müdahil olmasıyla sorun daha da karmaşık hale gelmiştir. Suriye, top-
raklarının bütünlüğünü yitirmiştir. Zira Suriye Devleti’nin kontrolünde olan coğrafi
alanların yanı sıra terör örgütlerinin ve yabancı askeri güçlerin kontrolünde olan coğ-
rafi alanlar, farklı aktörlerin ülkede söz sahibi olmasına neden olmuştur. İran ve
Rusya, Esad’a destek verirken Suudi Arabistan ve Katar, muhaliflere destek vererek
silah yardımı başta olmak üzere çeşitli yardımlar sağlamışlardır89. Türkiye de mu-
haliflere destek vermiştir90. Sekiz ülkenin içinde bulunduğu ve ABD’nin başını çek-
tiği koalisyon güçleri91 ise gizlice Suriye’ye havadan saldırarak92 Suriye yönetimine
kayıplar verdirmiş; çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden olmuştur93. Bazı
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Batılı ülkelerin şirketleri ise silah ve hatta inşaat malzemesi satarak iç savaştan ne-
malanmışlardır94. İnsan hakları ihlalleri ve orantısız güç kullanmakla suçlanan Suriye
yönetiminin95, aslında söz konusu olayların tamamından sorumlu olmadığı, ülkede
vekâlet savaşları yürüten terör örgütlerinin ve muhaliflerin Suriye yönetimine karşı
diğer ülkelerin tam desteğini almak için insanlık dışı ve vahşi muameleler yapıp bun-
ları Suriye yönetimine mal ettiği tartışmasız bir gerçektir. Nitekim Suriye’de çatış-
malara katılan bütün tarafların cinsel saldırı, çocuk asker istihdamı, insanların kalkan
olarak kullanılması, varil bombası gibi kullanımı yasak olan silahların kullanılması,
ayrım gözetmeksizin sivillere saldırılması, sivil halk için ağır sonuçlar doğuracak şe-
kilde sivil halkın yaşadığı yerlerin kuşatılması başta olmak üzere tahayyül dahi edi-
lemeyen uluslararası suçları işledikleri ifade edilmiştir.96 Suriye yönetiminin de
muhalifleri ve teröristleri sivil kayıpların çoğundan sorumlu tuttuğu ifade edilmiş-
tir97.

II. Birleşmiş Milletler Organlarının 2011 Yılından Beri Suriye’ye 
Yönelik Kararları

Daha önce ifade edildiği üzere Suriye’deki iç savaşa rağmen BM Güvenlik Kon-
seyi müdahale kararı almamıştır. Bu açıdan ABD’nin başını çektiği koalisyon güçle-
rinin hava saldırasının meşru olup olmadığı tartışmaya açıktır. Özellikle hava
saldırısında çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesi meşruiyetin yanı sıra hava saldı-
rısına katılan devletlerin hukuki sorumluluğunu gündeme getirmeye yeterlidir. Her
ne kadar BM Güvenlik Konseyi Suriye’ye müdahale kararı almadıysa da BM’nin bazı
organları Suriye’ye ilişkin Komisyon ve Mekanizma oluşturmuşlardır. Komisyonun
temel görevi Suriye’de gerçekleşen insan hakları ihlallerini raporlamaktır. Bununla
beraber zaman zaman Komisyon’un görev kapsamını genişletilmekte; Suriye’de ger-
çekleşen bazı spesifik olayları araştırmakla da görevlendirilmektedir. Mekanizma’nın
görevi ise Suriye’de işlenen ağır suçların faillerinin yargılanmasını sağlayacak delil-
leri toplamaktır.

A. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Kararıyla Suriye 
Arap Cumhuriyeti Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma 
Komisyonu’nun Kurulması

BM İnsan Hakları Konseyi (Human Rights Council), iç savaşın başlamasının
hemen ardından Suriye Arap Cumhuriyeti’nde gerçekleşen insan hakları ihlallerini
soruşturmak üzere bir komisyon kurmak için harekete geçmiştir. Suriye Arap Cum-
huriyeti Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu (Independent Interna-
tional Commission of Inquiry on the Srian Arab Republic) 22 Ağustos 2011 tarihinde
BM İnsan Hakları Konseyi’nin S-17/198 sayılı kararı ile kurulmuştur. Komisyon, 2011
yılından itibaren düzenli olarak rapor hazırlamaktadır. BM İnsan Hakları Konseyi,
Komisyonu’nun görev kapsamını sürekli olarak genişletmektedir. Suriye Arap Cum-
huriyeti Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, en son 31 Mart 2021 ta-
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rihinde genel görevinin yanı sıra Suriye Arap Cumhuriyet’inde gerçekleşen spesifik
bazı olayları araştırmakla da görevlendirilmiştir. İnsan Hakları Konseyi, bu tarihten
önce örneğin, 2012 yılında S/19-199 sayılı Kararı’yla, Komisyon’dan, El-Houleh’deki
olayları özel olarak araştırmasını talep etmiştir. 2016 yılında S-25/1100 sayılı kararıyla
Halep’teki; 2018 yılında 37/1101 sayılı kararıyla Doğu Guta’daki; 2020 yılında İdlib’deki
olayları araştırmasını; yine aynı yıl 44/21102 sayılı kararıyla keyfi tutuklama ve hapis
hakkında özel bir rapor hazırlamasını istemiştir103.

B. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun Aldığı Kararla Uluslararası, 
Tarafsız ve Bağımsız Mekanizma’nın Kurulması

BM İnsan Hakları Konseyi’nin oluşturduğu Komisyon’un yanı sıra BM Genel Ku-
rulu 2016 yılında bir mekanizma oluşturmuştur. BM Genel Kurulu 21 Aralık 2016 ta-
rihinde aldığı 71/248104 sayılı kararla, Mart 2011’den bu yana Suriye Arap Cumhu-
riyeti’nde İşlenen En Ağır Suçlardan Sorumlu Kişilerin Uluslararası Hukuk Uyarınca So-
ruşturulmasına ve Kovuşturulmasına Yardımcı Olacak Uluslararası, Tarafsız ve Bağımsız
Mekanizma’yı (International, Impartial and Independent Mechanism to Assist in the
Investigation and Prosecution of Persons Responsible for the Most Serious Crimes
under International Law Committed in the Syrian Arab Republic) oluşturmuştur105.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nu 71/248 sayılı kararıyla oluşturulan Uluslararası,
Tarafsız ve Bağımsız Mekanizma (International, Impartial and Independent Mecha-
nism) kısaca “Mekanizma” veya İngilizce adının ilk harflerinden oluşan “IIIM” ola-
rak anılmaktadır. Mekanizma veya IIIM, ne bir savcılık makamı ne de bir mahkeme-
dir, ancak Suriye’de işlenen uluslararası suçlarla ilgili bilgi ve kanıtları toplamakta,
bu suçlar üzerinde yargı yetkisine sahip olan veya gelecekte olabilecek olan ulusal,
bölgesel veya uluslararası mahkemeler veya mercilerdeki ceza yargılamalarına yar-
dımcı olmak için bunları analiz etmektedir. IIIM, Mart 2011’den bu yana Suriye’de iş-
lenen ciddi uluslararası suçların mağdurları için hesap verebilirlik süreçlerini destek-
lemeyi amaçlamaktadır106.

Suriye Hükümeti, IIIM’nin kurulmasının, Suriye Devleti’nin iç yetki alanına giren
konulara müdahale teşkil ettiğini ve dolaysıyla BM Şartı’nın 2(7). maddesine aykırı
olduğunu; ayrıca IIIM’nin, Genel Kurul tarafından Güvenlik Konseyi’nin talebi ol-
maksızın alınan bir kararla oluşturulması nedeniyle BM Şartı’nın 12. maddesiyle107

bağdaşmadığını öne sürmüştür. IIIM’nin, BM Şartı’nın 2(7). maddesiyle ne derece
uyumlu olduğunu sorgulayanlar olduğu gibi bu maddeye aykırılık görmeyenler de
bulunmaktadır108.

III. Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti’ne Karşı Uygulanan Yaptırımlar 
ve 2011 Yılından İtibaren Suriye’de İşlenen Suçlara İlişkin Olarak 
Ulusal Mahkemelerde Açılan Davalar

A. Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti’ne Karşı Uygulanan Yaptırımlar
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Esad yönetimini iç savaştan sorumlu tutarak bazı devletler tarafından Suriye’ye
yaptırımlar uygulanmıştır109. Örneğin, ABD’nin, Suriye’ye uyguladığı yaptırımlar kı-
saca “Caesar Kanunu” (Caesar Act) olarak anılan 2019 yılında yapılan ve 17 Haziran
2020 tarihinde yürürlüğe giren 2019 Sezar Suriye Sivil Koruma Kanunu (Caesar Syria
Civilian Protection Act of 2019) ile düzenlenmiştir. Bu Kanun’un uygulanmasına iliş-
kin 13894 sayılı Yürütme Kararı (Executive Order 13894) ise Kanun’da yer alan yaptı-
rımları ayrıntılı olarak belirlemiştir. Caesar Kanunu adını, Suriye’deki hapishaneler-
deki işkenceyi belgeleyen yüzlerce fotoğrafı110 dünyaya duyuran gazetecinin adın-
dan almıştır111. Caesar Kanunu, 2020 Mali Yılı Ulusal Savunma Kanunu’nun bir kıs-
mını oluşturmakta ve LXXIV. Bölümünde” 2019 Caesar Suriye Sivil Koruma Kanu-
nu” (Caesar Syria Civilian Protection Act of 2019) başlığıyla 7401-7438. maddeleri
arasında yer almaktadır112. 

Avrupa Birliği, 2011 yılında 442/2011 sayılı Tüzük ile Suriye’ye kısıtlayıcı önlem-
ler uygulamıştır. Daha sonra 2012 yılında bu Tüzüğü yürürlükten kaldıran 36/2012
sayılı Tüzük uygulamaya konulmuştur. Suriye’deki Duruma İlişkin Kısıtlayıcı Tedbir-
lere ve Yürürlükten Kaldırılan (EU) No 442/2011 Sayılı Tüzüğe İlişkin (EU) No 36/2012 Sa-
yılı ve 12 Ocak 2012 Tarihli Konsey Tüzüğü113 ile oldukça geniş kapsamlı kısıtlayıcı
tedbirler getirilmiştir. İhracat ve ithalat kısıtlamaları (md. 2-11), alt yapı projelerine
katılmaya ilişkin kısıtlamalar (md. 12), bazı işletmelerin finansmanına ilişkin kısıtla-
malar (md. 13), fonların ve ekonomik varlıkların dondurulması (md. 14-22), finansal
hizmetlere ilişkin kısıtlamalar (md. 23-26) 36/2012 sayılı Tüzük’te öngörülen başlıca
kısıtlamalardır. 12 Aralık 2021 tarihinde gözden geçirilen 36/2012 sayılı Tüzük’teki bu
sınırlamalar, 1 Haziran 2022 tarihine kadar geçerliydi114. Fakat 2022/849 sayılı ve 30
Mayıs 2022 tarihli Konsey kararıyla yaptırımların süresi 1 Haziran 2023 tarihinde
kadar uzatılmıştır115. 2011 yılından beri uygulanana yaptırımlar listesinde halen hem
varlıklarının dondurulması hem de seyahat yasağının hedeflendiği 289 kişi ve var-
lıklarının dondurulmasına tabi tutulan 70 kuruluş yer almaktadır. Kısıtlayıcı tedbir-
ler arasında petrol ithalatı yasağı, belirli yatırımlara ilişkin kısıtlamalar, Suriye Mer-
kez Bankası’nın Avrupa Birliği’nde bulunan varlıklarının dondurulması; internet ve
telefon iletişiminin izlenmesi veya dinlenmesi için ekipman ve teknoloji gibi ülke
içinde muhaliflere karşı kullanılabilecek ekipman ve teknolojiye yönelik ihracat kı-
sıtlamaları da yer almaktadır116.

Bu yaptırımlar117 Suriye ekonomisinin küçülmesine ve halkın fakirleşmesine yol
açsa da İran ve Rusya’nın sağladığı destek sonucunda yaptırımlar Suriye yönetimini
iktidardan düşürmeye yetmemiştir118. Önemli sayıda devlet halen meşru hükümet
olarak Esat yönetimini tanımakta ve Birleşmiş Milletler de Esat yönetimini Suriye’nin
Hükümeti olarak tanımaya devam etmektedir119.

B. 2011 Yılından İtibaren Suriye’de İşlenen Suçlara İlişkin Olarak 
Ulusal Mahkemelerde Açılan Davalar

Suriye’de savaş suçu ve işkence suçu da dahil işlenen suçları bazı devletler ev-
rensel yargı yetkisi ilkesine (universal jurisdiction principle) dayanarak yargılamak-
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tadırlar120. Örneğin, Almanya, Avusturya, İspanya, İsveç, Norveç ve Fransa da dahil
bazı ülkelerde, iltica talep eden Suriyelilerden bir kısmı hakkında Suriye Devleti or-
dusunun askerlerine işkence etmek ve onları öldürmek de dahil insanlığa karşı suç,
barışa karşı suç ve savaş suçu işlemeleri sebebiyle ceza davaları açılmış ve hapse mah-
kûm edilmişlerdir121. Fransız yazılım şirketi Qosmos hakkında, Suriye Hükümeti’ne
gözetleme teknolojisi satarak (selling surveillance technology) Suriye’de işlenen savaş
ve işkence suçlarına destek verdiği gerekçesiyle Fransa’da soruşturma başlatılmış-
tır122. Ayrıca Deaş kontrolünde olan alanda ticari faaliyetlerde bulunması sebebiyle
Fransız çimento şirketi Lafarge hakkında terörizmin finansmanı, savaş suçu ve in-
sanlığa karşı suç işlediği şüphesiyle kovuşturma başlatılmıştır123.

IV. Suriye İç Savaşı’nda Türkiye’nin Yeri

A. Birleşmiş Milletler Gözetiminde Suriye Sınırında Güvenli ve 
Tampon Bölgelerin Oluşturulması Yerine Açık Sınır Politikası 
İzlenmesinin Ağır Sonuçları

Muhtelif vesilelerle ifade edildiği üzere Suriye’deki iç savaşa rağmen BM Güven-
lik Konseyi müdahale kararı almamıştır124. Zira böyle bir askeri müdahale, BM Şar-
tı’nın 2(4). maddesi uyarınca Suriye’nin siyasi ve toprak bütünlüğünü ihlal ede-
cektir125. Bununla beraber BM Güvenlik Konseyi’nin Körfez Krizi sırasında takındığı
tutumu Suriye krizinin başında da takınması yerine olurdu. Nitekim Graham’a göre,
“1991 Körfez Savaşı sırasında BM Güvenlik Konseyi Iraklı mültecilerin Türkiye’ye doğru
akmasının bölgede uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini tespit etmiştir. Gerçekten de
Suriye’deki durum, bölgesel istikrarı tehdit ediyor gibi görünmektedir. Çatışmanın Lübnan’da
zaten büyük etkileri olmuştur ve orada daha da fazla çatışmaya yol açabilecektir. Ülkenin
büyük bir kısmı Suriye konusunda keskin bir şekilde bölünmüş durumdadır. Aslında Lüb-
nan Hükümeti ve güçlü Şii askeri grubu Hizbullah, Esad rejimini desteklerken, ülkedeki bir-
çok Sünni ise isyancıları desteklemektedir. Bu bölünme, silahlı grupların Lübnan sokaklarında
savaşmasına neden olmuştur. Ayrıca, Lübnan, birkaç sınır ötesi baskın yaşamıştır ve Suriye’ye
giden silahların kaynağı haline gelmiştir. Çatışma tırmanmaya devam ederse, şiddetin Lüb-
nan’ı yutması ve müdahale için farklı bir bahane yaratması muhtemeldir. İkincisi, mültecile-
rin İsrail’e akması ve Suriye’de artan istikrarsızlık, İsrail’i harekete geçmeye zorlayabilir. Bu
huzursuzluğun yarattığı güvenlik tehdidi ve iki ülke arasındaki uzun süredir devam eden
düşmanlık göz önüne alındığında, İsrail’in çatışmaya tek taraflı olarak girme kararı alması
muhtemeldir. Böyle gergin bir siyasi ortamda hem Lübnan’a ya da Irak’a sıçramalar hem de
tek taraflı saldırılar tüm bölgeyi istikrarsızlaştırabilir. Bu tehlikeler, Güvenlik Konseyi’ni,
Koruma Sorumluluğunu (Responsibility to Protect) başlatmaya ve erken müdahale etmeye ite-
bileceği gibi aynı zamanda Güvenlik Konseyi’nin bu tehlikeleri uluslararası barış ve güven-
liğe yönelik tehdit olarak görüp daha geleneksel anlamda kuvvet kullanımına izin verebileceği
anlamına da gelebilir”126.

Graham, bu tespitleri 2012 yılında yazdığı makalesinde yapmıştır. Her ne kadar
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BM Güvenlik Konseyi’nin müdahale etme olasılığı tespiti gerçekleşmemişse de Gra-
ham’ın tespitleri son derece önemlidir. Gerçekten de Türkiye akılcı bir yaklaşımla
1991 yılında Irak’tan yönelen kitlesel göç dalgasına karşı BM’yi harekete geçirmeyi
başarmıştır. Maalesef aynı yaklaşımı Suriye konusunda sergileyememiş; uyguladığı
açık sınır politikası bugün Türkiye’yi içinden çıkılmaz bir göç ve güvenlik sorunuyla
karşı karşıya bırakmıştır127. 1991 yılında Irak’tan yönelen kitlesel göç riski üzerine
Türkiye ve Fransa’nın Birleşmiş Milletler Daimî temsilcilerinin BM Güvenlik Konse-
yi’ne yazdıkları mektuplar sonucunda alınan BM Güvenlik Konseyi’nin 688 (1991) sa-
yılı ve 5 Nisan 1991 tarihli kararında128 Irak’ın birçok bölgesinden, uluslararası sı-
nırlara ve uluslararası sınırlar ötesine Iraklı sivillerden oluşan kitlesel bir mülteci akı-
şının ve sınırötesi saldırıların, bölgede uluslararası barış ve güvenliği tehdit etme-
sinden ciddi şekilde endişe duyduğu ifade edilmiştir.

Suriye’nin, bugün için artık İsrail açısından bir tehdit oluşturmadığı; üstelik Arap
ülkelerindeki çatışmaların İsrail’in elini güçlendirdiği ifade edilmiştir129. Kanaati-
mizce bu tespit şu anki durum açısından geçerli olsa da Suriye’deki çatışma ortamı-
nın devam etmesi ve vekâlet savaş yürüten kimi terör gruplarının daha da güçlenme-
si, İsrail’in varlığını ve güvenliğini de tehlikeye sokacaktır. Zaten Hizbullah, Suri-
ye’deki çatışmalarla meşgul olduğundan İsrail için eskisi kadar tehdit unsuru ol-
maktan çıkmış olsa da İsrail, İran ve Hizbullah’ın Suriye’de kazandığı etkin güçten
rahatsızdır130.

Hiç şüphesiz, Suriye iç savaşı Suriye yönetimine ve Suriye halkına büyük bir yı-
kım bırakmıştır131. Ayrıca Suriye iç savaşında en büyük faturayı Türkiye ödemiştir.
Suriye ile olan dış ticaret kayıplarının yanı sıra Suriye’deki askeri operasyonlar ve
Suriyeliler için yaptığı harcamalar oldukça fazladır. ABD, Dünya Bankası, IMF ve
Körfez ülkeleri Suriye’ye yardım yapma niyetinde değillerdir. Avrupa Birliği ise Su-
riye içindeki ve komşu ülkelerdeki Suriyelilere 10.6 milyar insani yardım yapmış-
tır132. Türkiye’nin plansız ve programsız bir şekilde müdahil olduğu Suriye krizi; eko-
nomik, sosyal, askeri, demografik ve siyasi bir kriz kaynağı olarak Türkiye’de etkileri-
ni sürdürmeye devam etmektedir. Ayrıca kamuoyunun Suriyelilerin ülkelerine dön-
mesi konusundaki talebine karşı duyarsızlığın yanı sıra kamuoyunda Türkiye’de
yaşayan kimi Suriyelilerin Türkiye’ye yönelik nefret söylemleri, bazı yerlerdeki top-
rak parçalarının zaten kendilerine ait olduğunu ifade etmeleri, Suriyelilerin bütün
harcamalarının Avrupa Birliği tarafından karşılandığı yönündeki kimi gerçek dışı
açıklamaları ve işledikleri suçların oranının yüksek olması kamuoyunun bu konu-
daki tahammül sınırını zorlamaktadır. Üstelik 1939 yılından beri yasak olmasına rağ-
men Suriyelilerin Türkiye’de nasıl taşınmaz edindikleri de bir muammadır133. Vatan-
daşlık Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin 16. maddesine aykırı olarak Suriyelilere
vatandaşlık verilmesi; geçici korumalarının kaldırılarak bir kısmına ikamet izninin
verilmesi hukuki açıdan kabul edilebilir bir durum değildir134. Mevcut sorunları ha-
lının altına süpürerek görmemezlikten gelmek yerine artık kangren olan Türkiye’deki
Suriyelilerin geleceği sorunu konusunda şeffaf bir politika izlenmelidir.
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B. 1998-2011 Yılları Arasında Türkiye Suriye Arasında Yapılan 
Güvenlik İş birliği ve Terörle Mücadele Anlaşmaları

Suriye toprak reformu kapsamında Türk vatandaşlarının taşınmaz mallarına el
konulması ve Türkiye’nin de mukabele-i bilmisil uygulaması sebebiyle iki ülke ara-
sındaki ortaya çıkan taşınmaz mallar sorununa135 daha sonra diğer sorunların yanı
sıra su sorunu da eklenmiştir. Türkiye’nin Fırat Nehri üzerinde Keban Barajı’nı, ar-
dından Karakaya Barajı ile Atatürk Barajı’nı inşa etmesi ve GAP projesiyle iki ülke
arasında başlayan su savaşı, Suriye’nin Pkk’ya destek vermesine neden olmuş; Suriye
topraklarında konuşlanan Pkk Türkiye’ye buradan saldırılarda bulunmuştur136.
Pkk’nın Şam rejimiyle işbirliği konusunda uzun bir geçmişi olduğu; 1979-1990’ların
sonlarına kadar, Pkk’nın karargahının Suriye’de olduğu; Suriye’deki iç savaşın,
Pkk’ya on yılı aşkın bir aradan sonra ülkede kendisini yeniden kurma fırsatı verdiği;
Suriye’de çatışmaların başlaması üzerine muhaliflere karşı çatışan Pkk’nın Suriye or-
dusunun Kuzey’den çekilmesi üzerine boşalan yerlere konuşlandıktan sonra Ypg ile
birlikte gücünü iyice artırdığı137; Suriye topraklarının Kuzeyinin tekrar militan grup-
ların sığınağı haline geldiği ifade edilmiştir138. Ayrıca 1995 yılında Suriye ile Yuna-
nistan arasında askeri iş birliğinin geliştirilmesi de Türkiye’nin her iki ülke sınırına
askeri birlik göndermesine sebep olmuştur139.

Suriye’nin Hamas ve Hizbullah’ı desteklemesi ve topraklarında kalmasına izin
vermesi, İsrail ile olan ilişkilerini olumsuz yönde etkilerken Türkiye ile İsrail’i bir-
leştirmiştir. 1996 yılında Türkiye ile İsrail arasında Askeri Eğitim ve İş birliği Anlaş-
ması yapılmıştır140. Genel Kurmay Başkanlığı’nın; İsrail ile askeri silah satışı, F-4’lerin
iyileştirilmesi, ortak eğitim de dahil iş birliğine girmesi, Suriye’den Türkiye’ye yöne-
len terör tehdidine karşı bir güvence oluşturmuştur141. Bunun yanı sıra Suriye’nin su
sorununu bahane ederek terör örgütlerine verdiği destek yüzünden Suriye ile Tür-
kiye’nin savaşın eşiğine gelmesi üzerine ve Türkiye’nin baskısı sonucunda 1998 yı-
lında Adana Mutabakatı imzalanmıştır. Adana Mutabakatının imzalanmasıyla Suriye
Pkk’yı terör örgütü olarak kabul ettiğini ve bu örgüte bütün yardımları sonlandırdı-
ğını ilan etmiştir142.

2002 yılında Türkiye-İsrail ilişkileri ivmesini yitirmiş; buna karşın 2004 yılından
itibaren Suriye ile olan ilişkilerde yeni bir dönem başlamış; önce Suriye Devlet Baş-
kanı Esat, Türkiye’yi sonra Başbakan Erdoğan, Suriye’yi ziyaret etmiştir. Bu durum,
İsrail ile olan stratejik ilişkileri zayıflatmış olmakla beraber Türkiye ile İsrail arasında
ekonomik ve ticari anlaşmalar yapılmış; hatta Türkiye’nin arabuluculuğuyla Suriye-
İsrail görüşmeleri başlamıştır144. Ancak İsrail’in Gazze’de Hamas’a operasyon yap-
ması sebebiyle görüşmeler sona ermiş; 2010 yılında cereyan eden Mavi Marmara
olayının ardından iki ülke de savunma sözleşmelerini askıya almış; ortak askeri tat-
bikatlar sonlandırılmış; Türkiye, Tel-Aviv elçisini geri çekmiştir144.

Türkiye ile Suriye arasında 20 Eylül 1998 tarihinde Adana Mutabakatı (Adana
Pact) yapılmıştır. Adana Mutabakatı’nın temel nüvesini Suriye’nin Pkk terör örgü-
tüne verdiği desteği sonlandırması ve Lübnan’ı da yanlarına alarak terörle mücade-
lede her iki ülkenin ortak hareket edilmesi teşkil etmektedir145. Adana Mutabakatının
ardından üç anlaşma daha yapılmıştır.
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Birincisi, Şam’da yapılan ve 2011 yılında Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Arasında Gü-
venlik İş birliği Anlaşması’dır146. İkincisi, sınır kapılarının ortak kullanımına ilişkin mu-
tabakat zaptıdır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Sınır Kapılarının Ortak Kullanımına İlişkin Mutabakat Zaptı, 2011 yılında ya-
pılmış ve aynı yıl yürürlüğe girmiştir147. Üçüncü anlaşma yine 2011 yılında yapılan
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Terör ve Terör Ör-
gütlerine Karşı Ortak İş birliği Anlaşması’dır. Bu Anlaşma’nın onaylanmasının uygun
bulunduğuna dair 6233 sayılı Kanun, 4 Nisan 2011 tarihinde Resmî Gazete’de ya-
yımlanmıştır148.

C. Uluslararası Hukuk Açısından Türkiye’nin Suriye’de Yaptığı 
Askeri Operasyonlar

Suriye iç savaşının başından itibaren muhaliflerle birlikte hareket eden ve Suriye
Hükümeti’nin yıkılmasını isteyen Türkiye149, radikal İslamcı grupların Türkiye’nin
güvenliğini hiçe sayması ve giderek artan Pkk/Pyd tehdidi karşısında150 22 Şubat 2015
tarihinde Kobani-Halep’te yapılan Şah Fırat Operasyonu’ndan sonra kendi güvenli-
ğini tehdit eden terör unsurlarına karşı Suriye’de beş askeri operasyon gerçekleştir-
miştir: (1) 24 Ağustos 2016 tarihinde Cerablus, El-Bab-Halep’de Fırat Kalkanı
Harekâtı; (2) 8 Ekim 2017 tarihinde İdlib’de İdlib operasyonu; (3) 20 Ocak 2018 tari-
hinde Afrin ve Halep’te Zeytin Dalı Harekâtı; (4) 9 Ekim 2019 tarihinde Barış Pınarı
Harekâtı; (5) 27 Şubat 2020 tarihinde Bahar Kalkanı Harekâtı.

V. Suriye’nin Üniter Yapısının Korunmasının Önemi

A. Suriye’nin Üniter Yapısının Korunmasının Milletlerarası 
Antlaşmalardan Kaynaklanan Bir Zorunluluk Teşkil Etmesi

Türkiye ile Suriye arasında 1998-2011 yılları arasında yapılan ortak güvenlik ve te-
rörle mücadele anlaşmaları; yapılan askeri operasyonlar, İran ve Rusya Federasyonu
ile yapılan Soçi ve Astana mutabakatları; BM Şartı ve özellikle BM Şartı’nın 2. mad-
desi, Suriye’nin üniter yapısının ve toprak bütünlüğünün korunmasını gerektir-
mektedir. Birleşmiş Milletler Şartı’nın 2. maddesinin (4). fıkrasına göre tüm üyeler,
uluslararası ilişiklerinde gerek herhangi bir başka devletin toprak bütünlüğüne ya
da siyasal bağımsızlığına karşı gerek Birleşmiş Milletler’in amaçları ile bağdaşma-
yacak herhangi bir biçimde kuvvet kullanma tehdidine ya da kuvvet kullanılma-
sına başvurmaktan kaçınırlar. Birleşmiş Milletler Şartı’nın 2. maddesinin (7). fık-
rasında, BM Şartı’nın hiçbir hükmünün, Birleşmiş Milletlere, bir devletin kendi iç
yetki alanına giren konulara müdahale yetkisini vermediği ifade edilmiştir.

İç karışıklık durumunda, diğer ülkelerin takınacakları tutum, 20 Şubat 1928 tari-
hinde Havana’da imzalanan ve 21 Mayıs 1929 tarihinde yürürlüğe giren İç Karışıklık
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Durumunda Devletlerin Hakları ve Ödevlerine İlişkin Konvansiyon151 ile bu Konvansiyona
ilişkin 1957 Protokolü’nde152 düzenlenmiştir. Türkiye ve Suriye, Konvansiyona ve
Protokole taraf değildir. Antlaşmaya taraf olan bütün ülkeler, iç karışıklığa kendi ül-
kelerinden destek verilmesini, her türlü silah ve savaş malzemesinin gönderilmesini,
isyancılara gemilerle destek verilmesini önlemek; iç karışıklığın olduğu ülkeden
kendi ülkelerine giren isyancıların silahtan arındırılmasını ve enterne edilmesini sağ-
lamakla yükümlüdür. Avrupa ülkeleri Konvansiyonu ve Protokolü onaylamamıştır.
ABD bu Konvansiyona taraf olmakla beraber Protokolü imzalamış ancak onaylama-
mıştır. Kimi Batılı ülkelerin şirketleri silah ve hatta inşaat malzemesi satarak iç sa-
vaştan nemalanması153 sebebiyle açılan davalar varsa da Almanya ve Fransa bu
Konvansiyona taraf değildir. Dolayısıyla şirketlerin eylemleri kuruldukları devlet-
lere atfedilerek söz konusu Konvansiyon ve Protokol uyarınca devletlerin sorumlu-
luğuna gidilemez. Her ne kadar söz konusu ülkeler, İç Karışıklık Durumunda Devlet-
lerin Hakları ve Ödevlerine İlişkin Konvansiyon ile bu Konvansiyona ilişkin Protokole
taraf değillerse de başta BM Şartı’nın 2. maddesinin (4) ve (7). fıkraları başta olmak
üzere uluslararası hukukun diğer kaynakları uyarınca Suriye’nin varlığına ve bü-
tünlüğüne yönelen tehditlerin içinde olmamaları gerekir. O halde uluslararası hu-
kukun farklı kaynakları da Suriye’nin toprak bütünlüğünden ve üniter yapısından
yanadır. 

Suriye’deki terör örgütlerine kimi devletlerce verilen destek, Birleşmiş Milletler’in
amaç ve ilkelerinin yanı sıra uluslararası hukuka da aykırıdır. Nitekim Milletlerarası
Adalet Divanı; Nikaragua v. Amerika Birleşik Devletleri154 davasında 1986 yılında ver-
diği kararında muhalif güçleri eğiten, teçhizat veren, finansman sağlayan veya başka
bir şekilde Nikaragua’daki askeri veya askeri olmayan örgütleri destekleyen, cesa-
retlendiren ve yardım eden ABD’nin milletlerarası hukuktan doğan diğer devletle-
rin içişlerine karışmama yükümlüğünü ihlal ettiği; Nikaragua üzerinde dolaylı güç
kullandığı sonucuna varmıştır.

Türkiye, BM Şartı’nı 1945 yılında onaylamıştır155. BM Şartı’nın 2. maddesinin (4).
fıkrasına göre, BM üyeleri, milletlerarası münasebetlerinde gerek herhangi bir başka
devletin toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına karşı, gerekse Birleşmiş Mil-
letlerin amaçları ile telif edilemeyecek herhangi bir surette, tehdide veya kuvvet kul-
lanılmasına başvurmaktan kaçınırlar. Türkiye’nin Suriye ile yaptığı güvenlik alanın-
da iş birliği ve terörle mücadele anlaşmaları; Soçi ve Astana mutabakatları ve BM
Şartı’nın 2. maddesi Türkiye’ye Suriye’nin üniter yapısının ve toprak bütünlüğünün
korunması yönünde bir yükümlülük yüklemektedir. Komşu bir ülkede yaşanan ça-
tışma ve kaos ortamı, sadece bu ülkede yaşayanlara değil geçmişte olduğu gibi Tür-
kiye’ye de ağır ekonomik ve politik faturalar ödetmektedir156. Bu faturaların en aza
indirilmesi ve bölgede barış ve istikrarın sağlanması için Türkiye’nin bir an önce Su-
riye ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis etmesi gerekir.

B.Suriye’nin Üniter Yapısının Korunmasının Uluslararası Güvenlik 
ve Siyasi Açıdan Önemi

Yukarıda açıklanan hukuki durumun yanı sıra uluslararası barışı ve güvenlik açı-
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sından da Suriye Devleti’nin üniter varlığının koruması gerekir. 2013 yılında yazı-
lan bir makalede NATO üyesi olmasına rağmen Türkiye’nin endişeli bir gidişat içinde
olduğu; Suriye’deki gelişmelerin, İstanbul Havalimanı’ndaki Daeş bombalı saldırısı
başta olmak üzere Daeş tehdidi altında olan Türkiye’nin Kürt gruplarla olan soru-
nunu da yeniden alevlendirdiği; Avrupa ülkelerinin bölgesel istikrarı da düşünerek
çatışmanın tansiyonunu düşürecek en etkili çözümler üretmesinin ve terör tehdidine
karşı bilgi paylaşımı başta olmak üzere Türkiye ile işbirliği yapmasının gerektiği ifade
edilmiştir157. Nusra Cephesi’nin, radikal İslamcı militan grupların ve Pkk’nın, yeni bir
Suriye devletinin oluşumunu desteklemek yerine, kendi projelerine hizmet etmek
için kendi siyasi-askeri yapılarını geliştirdiklerine vurgu yapılmıştır158. Bu örgütle-
rin Suriye siyaset sahnesindeki yerinin diğer aktörlerden birçok yönden farklı oldu-
ğunun altı çizilmiştir159.

Suriye krizinin başında Türkiye’nin üstelendiği rolü oldukça isabetli bir şekilde
analiz eden Cannon/Nakayama/Sasaki/Rossiter, başlangıçta Türkiye’nin rolünün yapıcı
olduğunu belirttikten sonra şu tespitlerde bulunmuşlardır: Suriye krizinin başında
Başbakan Erdoğan’ın Türkiye’nin güvenli bölge (safe zone), uçuşa yasak bölge (no-
fly zones) ve tampon bölge (buffer zone) seçeneklerini değerlendirdiği ve bunları de-
ğerlendirmede haklı olduğu ifade edilmiştir160. Ayrıca Cannon/Nakayama/Sasaki/
Rossiter Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun “BM’nin devreye girmesini bekliyoruz, mülteci sa-
yısı binlere ulaştığında bu sorun bir iç mesele olmaktan çıkıp uluslararası bir mesele haline
geliyor. Türkiye’nin bu uluslararası sorumluluğu tek başına üstlenmesini beklemeye kimse-
nin hakkı yok” sözlerine de yer vermiştir161. ABD’nin Ypg’yi desteklemesiyle birlikte
Türkiye’nin güvenli bölge, tampon bölge ve uçuşa yasak bölge planlılarının engellen-
diği; müttefikleri tarafından ihanete uğrayan Türkiye’nin bu gelişmeden son derece
rahatsız olduğu; Türk Hükümeti içerisinde güvenli bölge ve tampon bölge konu-
sunda farklı seslerin yükseldiği; hangi yolun takip edilmesi gerektiği konusunda
Türk yetkililerinin kafalarının karıştığı ifade edilmiştir162. Türkiye’nin baskı altına tu-
tularak oyunun içine nasıl çekildiği Cannon/Nakayama/Sasaki/Rossiter tarafından şu
şekilde ifade edilmiştir: “Suriye ile on yılı aşkın bir süredir iş birliği ve yatırım yapan Tür-
kiye, Esad’ı iktidarda bırakan bir karara aracılık ederek nüfuzunu kullanmaya çalışmıştır.
Ancak, ABD Başkanı Barrack Obama’nın Esad’ı gayrimeşru ilan etmesinden sonra Türkiye,
Washington ve diğer NATO müttefiklerinden, Şam ile bağlarını koparması için sürekli baskı
görmüştür. Bu baskı, diplomatik çabalardan ve uluslararası basında Esad’la yapılan gizli an-
laşmanın Türkiye’yi Suriye’deki kan gölüne ortak ettiğini öne süren olumsuz haberlerden
oluşmaktadır”163. Türkiye, keşke başlangıçta üstlendiği rolü devam ettirseydi. Ne yazık
ki, Türkiye başlangıçta üstlendiği rolü kısa süre sonra değiştirmiştir. Doktrinde de
ifade edildiği üzere Türkiye, devlet dışı silahlı aktörleri destekleyen ABD, Fransa,
Birleşik Krallık, Suudi Arabistan ve Katar da dahil bir dizi bölgesel ve uluslararası ak-
törle uyum içinde Suriye’deki muhalif gruplarla bağlarını güçlendirmiştir164.

Suriye’nin üniter yapısının ve toprak bütünlüğünün korunması gerek Türkiye’nin
gerekse bölgenin güvenliği açısından elzemdir. Yabancı literatürde de Suriye’nin top-
rak bütünlüğü ve üniter yapısının korunmasının Türkiye’nin ve bölge ülkelerinin
menfaatine olduğu ifade edilmiştir. Suriye, Türkiye ile İsrail arasında yer almaktadır.
Dolayısıyla Suriye’nin sorunlarının giderilmesi ve istikrarı hem İsrail hem de Türki-
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ye’nin lehinedir. Stern/Ross’a göre, ister üniter yapısını korusun isterse de kantonlara
bölünsün Suriye daima Türkiye-İsrail ilişkilerinde etkili olacaktır165. Stern/Ross, her iki
devletin üniter, istikrarlı ve demokratik bir Suriye’nin olmasını tercih edeceğini
(would prefer to see a unified, stable, moderate, and optimally-democratic Syria
emerge); Suriye’nin konvansiyonel ve konvansiyonel olmayan ordusunun parçalan-
masının ve silahlarının radikal grupların, İran’ın himayesindeki grupların ve savaş
ağalarının (warlords) eline düşme riskinin Suriye’yi ve komşularını uzun yıllar süren
son derece ölümcül bir savaşa sürükleyebileceğini ifade etmişlerdir166. Stern/Ross’a
göre, silahların radikal grupların eline geçmesinin önlenmesi hem Türkiye’nin hem
de İsrail’in yararınadır (preventing the trafficking of weapons to radical groups is a
mutual interest for both Israel and Turkey)167. “Üstelik Suriye’deki savaş bittiğinde ülke
yeniden yapılanma sürecine başlayacaktır. Halihazırda diğer Ortadoğu ülkelerinde de güçlü
bir yere sahip olan Türkiye’nin büyük inşaat ve mühendislik firmaları ile Türk tüketim mal-
ları, Suriye’de yenilenmiş pazarlar bulacaktır. Telekomünikasyon ve altyapı gibi alanlarda ha-
lihazırda birbirine bağlı olan İsrail ve Türk özel sektörleri arasındaki ortak ekonomik girişimler
tüm taraflara fayda sağlayabilir”168.

Kanaatimizce artık ABD’nin de Suriye’nin parçalanması ve Orta Doğu’da yeni
oluşumları yaratma hayalinden vaz geçmesi gerekmektedir. Nitekim Ford’a göre,
ABD’nin yapacağı en iyi şey Suriyeli mültecilere yardım etmektir169. Washington, en
savunmasız Suriyelilerden bazılarına yardım etmeli, onlara ev sahipliği yapan ülke-
lerin üzerindeki yükü azaltmalı ve cihatçıların mülteci topluluklarının içine girme-
sini engellemelidir170.

Suriye Devlet Başkanı Esad’ın yönetimi bırakmasından yana olan Türkiye, son
zamanlara kadar Suriye’nin her ne şekilde olursa olsun birkaç parçaya bölünmesini
ulusal güvenlik sorunu olarak görmekte; olası bir Kürt kantonunun ulusal güvenli-
ğini tehdit edebileceği endişesiyle Suriye’nin üniter yapısının ve toprak bütünlüğü-
nün korunmasının gerektiğini savunmaktaydı171. Ancak son zamanlarda Suriye’nin
Kuzey’inde yürüttüğü inşa çalışmaları, yaptığı yardımlar ve konut inşaatı farklı yo-
rumların yapılmasına sebep olmaktadır. Hatta 2018 yılında Bakanlar Kurulu tara-
fından Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Suriye Cerablus’ta Cerab-
lus Meslek Yüksekokulu Kurulması için karar alınmıştır172. Ayrıca Suriye’de Çoban-
bey Tıp Fakültesi ile Çobanbey Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kurulmuş-
tur173. Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak Suriye’de İktisadi İdari
Bilimler Fakültesi (El-bab), İslami İlimler Fakültesi (Azez) ve Eğitim Fakültesi (Afrin)
kurulmasına karar verilmiştir174. Adeta Türkiye topraklarında verilen hizmetlerin
anısının Suriye topraklarında verilmesi, insani yardımın çok ötesine geçmiştir. Bu
konuda kamuoyu ile paylaşılmayan bazı emarelerin varlığı farklı siyası gruplar ve
çevrelerde dillendirilmeye başlanmıştır. Ancak yapılan bütün bu faaliyetleri, Suri-
yelilerin kendi topraklarına dönmelerinin sağlanması için atılan adımlar olarak yo-
rumlamak gerekir. Rusya Federasyonu, ABD’nin olası Kürt ve Sünni kantonlar
üzerinde etkin kontrol sağlayacağı düşüncesiyle Suriye’nin bölünmesinden yana de-
ğildir. Buna karşın ABD, İsrail, İngiltere, Fransa ve bazı Arap ülkeleri Suriye’nin
Sünni, Kürt, Nusayri olmak üzere üç bölgeye ayrılmasını istemektedir175. Ancak etnik
ve dini kökene dayalı bir devlet yapılanmasını savunmak ve bu yapının oluşması
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için çabalamak, BM Şartı’nın 1. maddesinde yer alan amaç ve ilkelere aykırıdır.
ABD Senatosu’nun 31 Ekim 2013 tarihinde yaptığı Suriye görüşmelerinde Suri-

ye’nin toprakları üzerindeki güçler üç gruba ayrılmıştır: Esad yönetiminin kontro-
lünde olan alanlar; Türkiye sınırına yakın olan ve Kürt gruplar tarafından kontrol
edilen alanlar; Irak ve Ürdün’de istikrarsızlık sağlama operasyonları yapmak için Su-
riye topraklarını kullanan cihatçı gruplar tarafından kontrol edilen alanlar176. 31 Ekim
2013 tarihinde ABD Senatosu’nda yapılan Suriye görüşmelerinde şu hususa yer ve-
rilmiştir: “ABD çıkarlarına yönelik en büyük tehdit açıkça İslamcı radikal gruplar olan Nusra
Cephesi, El Kaide ve diğer ilgili gruplardan gelmektedir. Türkiye, Ürdün, İsrail, Lübnan ve
diğerleri için açık ve mevcut tehlikeleri temsil etmektedirler. […] Suriye’de güvenli bir üs
oluşturarak [Suriye’nin] komşularına karşı terörizmi artıracaklardır. Ve bu ülkelerin her bi-
rinde ve elbette Suriye’de aşırı dini yönetimi besleyeceklerdir. Esad’ın, halkını köleleştirdiğini
düşünüyorsanız, bu teröristler ve aşırılık yanlıları başta kadınları olmak üzere herkesi köle-
leştirecektir. Ve Hristiyanlar, Şiiler, Aleviler ve onların inandıklarına tam olarak inanma-
yanlar için hayatı çekilmez hale getirebileceklerdir”177.

Billingsley’e göre; Rusya, İran, Lübnan Hizbullah’ı, Irak ve Afganistan’dan çeşitli
Şii milislerin yardımıyla, Başkan Beşar Esad’ın Baas rejimi, yönetimi yeniden ele ge-
çirip muhaliflerini kilit stratejik alanlardan uzaklaştırmıştır. Kuzey Batıda İdlib, Gü-
neyde Deraa ve Batıdaki çöl bölgeleri Suriye Devleti’nin kontrolü dışında kalmıştır.
Ancak dış güçlerin desteği olmasaydı bu alanların da boyunduruk altına alınması
an meselesiydi178. Suriye Hükümeti, vatandaşlarına dön çağrısı yapmıştır. Dön çağrı-
sı üzerine, Rusya ve İran’ın garantörlüğünde yani geri dönen Suriyelilere baskı ve
zulüm yapılmayacağı diplomatik garantisi ile Türkiye’nin geri gönderme çalışmala-
rına başlaması gerekirken bu konuda da yeterli adım atmamıştır. Suriye’de toprak-
lar da el değiştirmektedir. Mayıs 2018’de Suriye Hükümeti, Suriye’nin yeniden inşası
için Suriye içinde belirlenmiş yeni alanlar yaratan ve tartışmalara sebebiyet veren 10
sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu (Urban Renewal Law 10/2018) yürürlüğe koymuş-
tur. 10 sayılı Kanuna göre, arazi veya mülk sahipleri, tahrip edilmiş olsa bile, bildi-
rimde bulunarak taşınmazın kendisine ait olduğuna ilişkin belgeyi 30 gün içinde
sunmak zorundadır179. Bu süreye uyulmaması halinde, taşınmazın mülkiyetinin taz-
minatsız olarak devlet kurumlarına geçmesi öngörülmüştür. Diğer ülkelerde bulunan
Suriyelilerin yaklaşık %70’inin herhangi bir kimlikten yoksun olduğu göz önüne alın-
dığında, 10 sayılı Kanunun “bu yüzyılın en büyük toprak gasplarından” biri olarak
yorumlanacağı ve Suriyelileri ülkelerine dönme fikrinden vazgeçireceği ifade edil-
miştir180. Ancak bu yorum isabetli değildir. Zira 10 sayılı Kanun, Suriye’nin Kuze-
yinde yer alan terör örgütlerinin hakimiyetine giren taşınmazları kurtarmak ve
topraklarına sahip çıkmak amacıyla yapılmıştır.

Sonuç

Suriye iç savaşı, başlangıcından beri Türkiye’nin güvenliğine tehdit teşkil etmek-
tedir. Başta bu tehlikeyi görüp tampon bölge, güvenli bölge ve uçuşa yasak bölge ila-
nını dile getiren Türkiye’nin sonradan Esad karşıtı bir politika izlemesi güvenlik
riskini daha da artırmıştır. Pkk için Suriye’deki iç savaşın, Suriye, Irak, İran ve özel-
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likle Türkiye’de yürütülen bölgesel bir mücadelenin parçası olduğu; Suriye’deki Kürt
bölgelerinde bulunan en büyük işletmelerden tehdit yoluyla para alınması ve or-
manlar da dahil olmak üzere kamu arazilerinin sömürülmesi yoluyla Suriye iç sava-
şının Pkk için bir gelir kaynağı haline geldiği; Suriye Hükümeti’nin kontrolü altında
olmayan ve ambargo kapsamında bulunmayan Suriye’nin Kuzeyi’nde Öso ile bir
arada olması sebebiyle faaliyetlerini kolayca yaptığı ifade edilmiştir181. 21 Temmuz
2013 tarihinde Pyd’nin federal Suriye devleti çatısı altında üç kantondan oluşan Kür-
distan özerk bölgelerini ilan eden 96 maddelik yeni bir Rojava Anayasası ilan ettiği182;
bölgede farklı oluşum hayali içinde olan kimilerine göre Rojova’nın Türkiye için teh-
dit unsuru olarak görülmediği183; Ypg/Pkk’nın, kontrolü altındaki Rojava alanını
Arap çoğunluklu bölgeleri kapsayacak şekilde genişlettiği; Ypg/Pkk’nın Türkiye’den
ve İran’dan Kandillileri ithal etmek yerine yerel liderlerle işbirliği yapma seçeneğine
sahip olduğu184 ifade edilmiştir. Türkiye, bir an önce Suriye Devleti ile diplomatik
ilişkilerini kurarak Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve üniter yapısını koruyacak
adımları atmalı; artık kaldırılamayacak hale gelen göç sorununu ivedi olarak masaya
yatırmalıdır.
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TÜRKİYE-İRAN SINIRINDA GÖÇ VE GÜVENLİK

ORHAN DENİZ*185

*Prof. Dr., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Genişletilmiş Özet

Türkiye-İran sınırı, uzun yıllardan beri Güney Asya, Ortadoğu ve Doğu Afrika
kökenli göçmenlerin batıya geçişinde önemli kavşaklardan birisi olmuştur. Buradan
her yıl sayıları yüzbinleri aşan göçmen kitlesi Türkiye’ye girmekte ve buradan da
Avrupa’ya geçmeye çalışmaktadır. Son yıllarda sayıları hızla artan ve İran üzerin-
den Türkiye’ye giren göçmenlerin önemli bir kısmını Afganlar, Pakistanlılar ve
İranlılar oluşturmaktadır. Bunları daha az oranda olmak üzere Bangladeş, Somali,
Myanmar, Sudan ve Irak yurttaşları izlemektedir. İçişleri bakanlığı Göç Başkanlığı ve-
rilerine dayanarak yaptığımız hesaplamaya göre - yıllar içinde değişmekle birlikte -
Türkiye’de yakalanan düzensiz göçmenlerin yaklaşık %70’ini Afgan, İran, Pakistan,
Irak ve Bangladeş yurttaşları oluşturmaktadır. İran üzerinden Türkiye’ye giren dü-
zensiz göçmenler içinde ise Afganlar en büyük paya sahiptir. Afganların oranı yıllık
ortalama %30 ile %45 arasında değişmektedir. 2019 yılında Türkiye’de yakalanan
yaklaşık 454.000 göçmenin %44’ünü (201.000) Afganlar oluşturuyordu. Gerek Afgan
gerekse diğer göçmen grupların artışında temel etkenin güvenlik kaygısı ve ekono-
mik nedenler olduğu dikkati çekmektedir. İran yönetiminin ülkedeki göçmenleri
batıya yönlendirmesi ve göçmen kaçakçılarının faaliyetleri de bu durumda önemli rol
oynamaktadır. 

Türkiye-İran sınırının yoğun bir şekilde göçmen akımına uğramasında Afganis-
tan başta olmak üzere diğer kaynak ülkelerde yaşanan çatışma ortamı ve istikrarsız-
lıklara ek olarak aşağıdaki gerekçeleri sıralamak mümkündür.

- Kaynak ülkelerdeki çatışmalar, siyasal ve ekonomik istikrarsızlıklar,
- Türkiye’nin göçe hedef ve kaynak ülkeler arasındaki coğrafi konumu, 
- Göçmen kaçakçılarının sıfır sermeye ile bu işten ciddi kazanç sağlaması,
- Göçmen kaçakçılığının gerek İran, gerek Türkiye sınır köylerinde bir kazanç, iş

alanı olarak görülmeye başlanması ve daha önce akaryakıt, sigara, gıda,  vb. kaçak-
çılığı yapanların göçmen kaçakçılığına yönelmeleri, 

- Organizatörlerin sosyal medya ağlarını (özellikle Facebook ve Tik Tok) kulla-
narak Afganistan ve Pakistan gibi ülkelerde rahatlıkla etkileyebildikleri potansiyel
göçmenlerin çok fazla olması, 

- Kaçakçılara uygulanan cezaların yeterince caydırıcı olmaması.
- Sayısı milyonlarla ifade edilen Afgan uyruklu göçmene ev sahipliği yapan İran

İslam Cumhuriyeti’nin ekonomik sıkıntılara bağlı olarak bunları Türkiye’ye yönlen-
dirmesi ve bunların geçişlerine engel olmama eğilimi göstermesi. Bu tutum Türki-
ye’ye yönelik göç baskısını ciddi oranda arttırmaktadır.
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Türkiye’nin coğrafi konumu ve sınırlarının yapısı, düzensiz göçe maruz kalma-
sında önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle Kafkaslardan Mezopotamya’ya kadar
uzanan ve ülkeye en fazla göçmen girişinin olduğu doğu sınırı, coğrafi olarak farklı
özelliklere sahip arazilerden geçmektedir. Kabaca kuzey güney yönünde uzanan
sınır, kuzeyde Karadeniz kıyısından (Sarp Sınır Kapısı’ndan), güneyde Şemdinli’ye
kadar yaklaşık 1070 km uzunluğa sahiptir. Bu alanlarda sınır, yer yer yükseltisi 2500-
3000 metreyi aşan dağların su bölümü çizgilerinden, platolardan, göl yüzeylerinden
ve akarsu vadilerinden geçmektedir. Türkiye’nin doğu sınırları içerisinde en dağlık
ve dolayısıyla kontrolünün en zor olduğu sınır da, şüphesiz 534 km uzunluğundaki
Türkiye-İran sınırıdır. Van-İran sınır hattının ağır coğrafi koşulları, güvenlik güçle-
rinin sınır kontrolünü zorlaştırırken göçmen kaçakçılarının ve göçmenlerin geçişne
fırsat yaratmaktadır. Yüksek dağlık alandan geçen sınır hattında kış aylarında özel-
likle bulutlu ve sisli günler, göçmenlerin ve kaçakçıların görünmeden sınırı geçme-
sine olanak tanımaktadır. Kontrolün zor olması nedeniyle en fazla yasadışı geçişler
de buradan yapılmaktadır.

Türkiye-İran sınırındaki güvenliği, sınırın güvenliği ve göçmenin güvenliği şek-
linde iki yönlü düşünmek gerekir. Sınır güvenliği ve göçmen kaçakçılığına karşı mü-
cadelede çeşitli yöntemlere başvurulduğu görülmektedir. Bunlar arasında sınır
hattına inşa edilen güvenlik duvarı, tel örgülerinin çekilmesi, hendek kazılması, gü-
venlik için devriye yolunun yapılması, gözetleme kuleleri, aydınlatma çalışmaları,
elektro optik sensörlü kulelerin sınır hattına yerleştirilmesi ve insansız araçlarla sü-
rekli sınırın ve göçmenlerin muhtemel göç rotalarının gözetlenmesi gibi fiziki ön-
lemlerin yanı sıra, sınır hattından içeriye doğru piyade birlikleri, Polis Özel Harekât
ve jandarmadan oluşan güvenlik personeline dayalı üçlü güvenlik setini sayabiliriz.
Yukarıda özetlenen fiziki güvenlik önlemlerinin, İran sınırının tamamında alınması
planlanmaktadır. Çoğunluğu sınırın kuzeyinde olmak üzere sadece 185 km duvar
inşası tamamlanmıştır. Burada tartışılan soru, inşa edilen ve edilecek olan güvenlik
duvarının göçü önleyip önleyemeyeceğidir. Şimdiye kadar duvarın göçü önlediğine
dair kanaat oluşturmak güçtür. Çünkü duvarla birlikte sınırda alınacak önlemler
tamamlanmış değildir. Ayrıca göçmenlerin duvardan geçişleri devam ettiği gibi ka-
çakçıların göçmenleri duvarın olmadığı bölgelere yönlendirmesi de devam etmekte-
dir. Kanaatimiz odur ki sınırda fiziki olarak hangi önlemler alınırsa alınsın, önlemler
insan kaynağı ile ciddi bir şekilde desteklenmediği sürece göçmen akımını bitirmek
mümkün olmayacaktır. Zira hâlihazırda da sınır duvarının yapıldığı alanlarda kaçak-
çıların yardımıyla ülkeye göçmen girişleri devam etmektedir. Ancak alınacak ciddi
önlemlerle düzensiz göçü yönetilebilir bir düzeye çekmek mümkündür. Düzensiz
göçle mücadelede yukarda zikredilen önlemlerin yanında; sınırda görev yapan askeri
ve diğer güvenlik personeli sayısı da 2021 Ağustosundan itibaren ciddi oranda arttı-
rılmıştır. Ayrıca düzensiz göçle mücadele kapsamında sınır köylerinde ve Van kent
merkezinde bulunan ve göçmenlerin kaçak olarak barındırıldığı metruk binaların
yıkımına ve göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlara hız verilmiştir. 2021 yılında
düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele konusunda Van Valiliğince yapılan
açıklamaya göre 1400’den fazla olayda yaklaşık 1900 göçmen kaçakçısı yakalanmış,
bunların 700’den fazlası tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, düzensiz göçmenlerin
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barındırıldığı 150’den fazla şok ev olarak tabir edilen yapı yıkılmış ve yine suça karı-
şan 900’den fazla kara ve deniz aracına el konulmuştur.

Türkiye İran sınırında göçmenin güvenliğine gelince; göçmenler seyahat süre-
cinde başta coğrafi koşullar ve kaçakçıların suiistimalleri olmak üzere birçok zorlu-
kla da mücadele etmek zorunda kalmaktadır. En dramatik olanlardan birisini göç-
men ölümleri oluşturmaktadır. Her yıl Türkiye İran sınırında soğuktan donarak
hayatını kaybeden göçmen sayısı yaklaşık 50 civarındadır. Sadece 2021 yılında Van’da
30’u donarak, 13’ü trafik kazasında, 25’i ise hastalık kalp krizi ve cinayet gibi ne-
denlerle olmak üzere toplam 68 göçmen hayatını kaybetmiştir. Bölgede hayatını kay-
beden ve kimsesi bulunmayan göçmenler, Van merkez Seyrantepe Mahallesinde yak-
laşık 300 mezarın bulunduğu kimsesizler mezarlığına gömülmektedir. Türkiye İran
sınırında göçmenlerin hayatını tehlikeye sokan en önemli husus yüksek dağlık alan-
larda uzun mesafeli yol yürümek ve burada özellikle kış aylarında görülen ve bazen
-45-50 dereceyi bulan düşük sıcaklıktır. Göçmenlerin karşılaştığı diğer önemli so-
runlar arasında kaçakçıların fiziksel ve cinsel şiddetine uğramaları, gayri insani ko-
şullarda taşınmaları ve barındırılmaları bulunmaktadır. Ayrıca göçmenlerin İran
tarafında fidyecilerin eline düşmesini, soyguna ve fidye temin edilememesi duru-
munda da ağır işkencelere maruz kalmasını da belirtmek gerekir.

Sonuç olarak Türkiye’ye göçmen gönderen kaynak ülkelerde siyasal ve ekono-
mik istikrarın kısa ve orta vadede çözülmesi mümkün görülmediğinden İran üze-
rinden Türkiye’ye yönelik göç baskısı zaman zaman azalsa da uzun vadede artarak
devam edecektir. Bu durum dikkate alınarak güvenlik, uluslararası iş birliği ve hu-
kuki temelli bazı tedbirlerin alınması gerektiği söylenebilir. Güvenlik bağlamında
Türkiye’yi tehdit eden göçün doğudan geldiği göz önüne alındığında Türkiye’nin
Doğu sınırlarına dikkatini yoğunlaştırması, fiziki önlemlerin yanı sıra önlemlerin
teknoloji ve insan kaynağı ile de desteklenmesi gerekir. Türkiye’yi tehdit eden göçün
uluslararası boyutu olduğundan, ulusal tedbirlerin dışında kaynak ülkeler başta
olmak üzere transit ve hedef ülkelerle de iş birliğine gidilmesi elzemdir. Bu bağlamda
İran Türkiye için kritik öneme sahiptir. Düzensiz göçün gerçekleşmesinde önemli bir
aktör de göçmen kaçakçılarıdır. Düzensiz göçle mücadelede yetersiz kalan yasaların
yeniden gözden geçirilmesi ve caydırıcı yasal düzenlemelerin yapılması bu bağlamda
büyük önem taşımaktadır.

185 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü. Eposta:
odeniz70@hotmail.com
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COVID-19 VE KÜRESEL SONUÇLARI

SEDAT AYBAR*
*Prof. Dr., Bahçeşehir Üniversitesi

Salgın geçmişten devraldığımız birçok sorunu tekrar geri bastırılamayacak tarzda
ortaya döktü. Bozuk gelir dağılımı, küresel ısınma ve iklim değişikliği, çölleşme, ka-
litesiz eğitim, iş güvenliği tehdidi, çevre kirliliği, göç, artan korumacılık, ırkçılık, terö-
rizm ve güvenlik gibi konular salgın yüzünden yeniden sorgulanmaya başladı.
Covid-19 salgını, sonuçları itibariyle geçmiş salgınlardan da izlenenden farklı değil.
Salgınlar geçmiş dönemin çelişkilerini, zayıflıklarını, güç çekişmelerini çözüp, yeni
bir kurgunun temellerini atma potansiyeli taşıyorlar. Covid-19 bağlantılı ekonomik
krizin yaygınlığı ve derinliği geçmiş dönemin çekişmeli alanlarının ne kadar köklü
olduğunu da gösteriyor. 

Salgının hızla küresel bir sorun haline gelmesi, tek tek ülkeleri, Covid-19’un ya-
yılmasını önlemek için bir dizi önlem almaya zorladı. Sokağa çıkma yasakları, sosyal
mesafe kuralı, hijyen gibi konularda düzenlemeler yapılıp, tavsiyelerde bulunularak
salgının yayılması önlenmeye çalışılmış, her ülke aldıkları önlemleri kendi özgün
koşullarına uydurmaya çalışmıştır (Aybar, 2020 B & Yalçın 2020). Hızla yayılan sal-
gının öldürücü etkisi, ilk başlarda “korku” faktörünü tetikledi. Bunun küresel eko-
nomiye yansımalarının da olumsuz olması kaçınılmazdı. Bugün gelinen noktada
salgının yarattığı ekonomik olumsuzluğun boyutu ile ilgili belirsizlikler virüsün mu-
tasyona uğramış halleri yüzünden hala kesin bir tahminde bulunmayı güçleştiriyor.

Çin’den dünyaya yayılan salgın, iktisadi sonuçları itibariyle dünyayı olumsuz et-
kilemiştir. İnsandan insana geçişi son derece süratli olan virüs, bir yandan günlük
hayata yeni alışkanlıklar getirirken, diğer yandan da başta turizm ve ulaştırma sek-
törleri olmak üzere birçok sektörü kötü yönde etkilemiştir. En köklü insani pek çok
alışkanlığı değiştiren salgınla mücadele için hükümetler sokağa çıkma yasakları ilan
etmişler, salgın tüm neo-liberal yönelimleri boşa çıkartarak hükümetlerin ekonomiye
müdahale etmesini dayatmıştır. Birçok firma iflas etme noktasına gelirken, mali ve
parasal alanlarda önlemler alınmıştır. Temelde istihdam ve fiyat hareketlerini kont-
rol etmek maksadıyla parasal genişleme ve üretim cephesine yönelik düzenlemeler
yapılmış, Merkez Bankaları kredi hacmini genişletip faizleri düşürürken, ödemelerin
ertelenmesi, işletmelere ve halka parasal yardım gibi bir dizi önlem alınmıştır.

Tüketim durma noktasına gelirken, talebi canlı tutabilmek için istihdamı destek-
leyici önlemlere başvurulmuş, teşvikler ve vergi düzenlemeleriyle daralan ekono-
milerin karşılaştığı yıkıntıyı azaltmayı hedeflemişlerdir. Fiyatları sert düşüşler kay-
deden yatırım araçlarının risk faktörü artmış, bu ortamda daha az riskli yatırımlar ter-
cih edilmeye başlanmıştır. Covid-19 salgınının, yoksul ve zengin ayrımını daha da
keskinleştirdiği, yapılan çalışmalarla ortaya çıkartılmıştır. Salgından etkilenen yok-
sul kesimler daha ağır şartlarla karşılaşırken, varlıklı kesimlerin salgından etkilen-

97



mesi daha hafif olmuştur. 
Bu düşünce tarzı, İngiltere, ABD, Hollanda ve İsveç gibi bazı ülkeleri, önlem alma

sorumluluğunu tek tek bireylere yükleyerek “sürü bağışıklık sistemini” seçmelerine
itmişti. İnsandan insana yayılması çok süratli olan bu ölümcül virüsün yarattığı can
kaybını geçmişteki salgınlarla, örneğin bir “kara veba salgınıyla” karşılaştırırsak eko-
nomik dayanma eşiklerini zorlamadan ve sağlık sistemini elden çıkartmadan salgı-
nın olumsuz etkilerini aşılabileceği inancıyla bu seçim yapılmıştı. Salgın ilerledikçe
ve olumsuz etkileri belirginleştikçe ekonominin dayanma gücünün salgınla başarılı
mücadelenin ön-koşulu olduğu da belirginleşmeye başladı. İsveç’te göreceli daha
başarılı olan bu uygulama, İngiltere ve Hollanda’da aynı başarıyı sağlayamadı.
ABD’de ise durum trajedi düzeyine taşınmış durumda.

Farklı ülkeleri farklı şekillerde etkileyen Covid-19 salgını, kurumsal yapıların ve
özgün ulusal özelliklerin daha da belirginleşmesini getirmiştir. Hatta, kurumsal ola-
rak daha tekdüze bir oluşum yaşayan Avrupa Birliği üyeleri ülkeler arasındaki fark-
lılıklar daha fazla açığa çıkmıştır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurgulanan küresel
kurumsal yapılanış da salgın karşısında alınan önlemlerin uluslararası koordinas-
yonunda zayıf kalmasıyla, sorgulanır hale gelmiştir. Bütün bu gelişmelerin Bretton
Woods sisteminin çöküşünden sonra farklı merhalelerde uygulamaya konan neo-li-
beral küresel nizamı tehdit ederek, alternatif iktisadi düzen arayışlarını tetikleyip te-
tiklemeyeceği, karşı iktisadi akımların güçlenmesini getirip getirmeyeceği soruları
ise hala açık uçlu sorular olarak devam etmektedir. Yetersiz müdahaleler, koordi-
nasyon eksikliği, gecikmiş yardım paketleri, uluslararası kurumların, çağdaş sorun-
lara cevap verecek şekilde yeniden düzenlenmeleri gerekliliğini ortaya çıkarıyor. 

Daha salgın henüz başlangıç halindeyken, salgının yaşadığımız küresel konjonk-
türün getirdiği dijital değişim rüzgarları ile birlikte ele alınması gerekliliği ortaya
çıkmıştı. Farklı farklı devlet birimleri, üniversiteler, tıp, bilişim, eğitim, hizmetler ve
hatta fiziksel üretim merkezleri zaten yürütmekte oldukları dijital dönüşüm çalış-
malarını hızlandırdılar. Bu konu etrafında farkındalık yaratmak ve küresel bilgi bi-
rikimine katkı yapmak için harekete geçtiler. Salgın detaylı değişimleri, çok kısa sü-
rede gerçekleştirmeyi dayattı. Suriye, Afganistan, Libya gibi çatışma yaşan toplum-
lar dâhil tüm dünya bu dönüşüm’den nasibini aldı. 

Covid-19 salgını dünyanın geçirdiği ilginç zamanları, dijital dönüşümü hızlan-
dırdı. Salgın, dijital dönüşümle birlikte çığır açan yapay zekâ ve nesnelerin interneti
gibi teknolojilerin yaygınlaşmasıyla üretimi de dönüştürdü. Üretimin geleceği, bu
dinamikler tarafından benzeri görülmemiş bir hızla şekilleniyor. Robotikler, yapay
zekâ, makine öğrenimi ve büyük veri iş hayatımızın bir parçası haline geldi. 2025 yı-
lına kadar yaklaşık 75 milyar cihazın birbiriyle iletişim kuracağı tahmin ediliyor.
(İnsan nüfusunun yaklaşık 10 katı).

World Economic Forum’un Future of Jobs raporuna göre, dijital teknolojilerle ge-
lişen otomasyon, iş dünyasını ve çalışanları doğrudan ilgilendiriyor. 2018 yılında bir
işi yapmak için harcanan emeğin yüzde 71’i insanlardan, yüzde 29’u makinelerden
geliyordu. 2022 yılına kadar insanların payının yüzde 58’e, makinelerin payının ise
yüzde 42’ye düşmesi bekleniyor.

Katma değer yaratmak için insan ve otomasyonun eş anlı olarak dönüşümüne ih-
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tiyaç var.  Dijitalleşmenin insan becerileriyle harmanlanması gerekiyor. Çünkü, diji-
talleşme ve otomasyonla birlikte bazı işler kaybolacak veya azalacak. Öte yandan,
kaçınılmaz olarak yeni işler ortaya çıkacak. Dijital etik görevlisi, endüstriyel büyük
veri bilimcisi, robotik uzmanı, dijital akıl hocası gibi yeni iş alanları açılacak. 2030 yı-
lına gelindiğinde imalat sektöründe en çok aranan profiller, robotik mühendisleri,
büyük veri uzmanları, yapay zekâ programcıları, IoT uzmanları, çok kanallı yazılım
geliştiriciler ve siber güvenlik uzmanları olacak. Bütün bunlar akademisyen ve uy-
gulamacılara ciddi meydan okumalar getiriyor. 

Rotasyonlu çalışma, fatura bazlı çalışma, ortak çalışma ve çağrı üzerine çalışma
gibi yeni çalışma yöntemleri ortaya çıkıyor. İş hayatında ilk defa aynı anda 4-5 farklı
kuşak var.  Baby Boomers, Gen X, Millennials ve Z kuşağı gibi çok kuşaklı bir iş gücü
birlikte çalışıyor. Bunun üretkenliği artıracağı açık. İnsan zekâsına yapay zekâ ekle-
niyor. Yapay zekâ tabanlı sistemler ile daha hızlı sürdürücüler, operasyonel yetenek
ve doğru iş yapma sağlanıyor. 

Yapılan araştırmalar pandemiden önce, işletmelerin yüzde 65’i mevcut becerile-
rin değişmesi gerektiğini düştüklerini ortaya koyuyor. Şimdi bu oran yüzde 94’e yük-
seldi. Önümüzdeki 10 yıl içinde 1 milyar insan işgücü piyasasına katılacak. Bireyler
ve toplumlar olarak yeni meslekler edinmek için rolümüzü, beceri yükseltme yö-
nünde değiştirmeli ve yetkinlikler, kazanmalı, kazandırmalıyız. Örneğin Türkiye’de
işgücünün yüzde 23’ü, Japonya’da yüzde 27’si ve Çin’de yüzde 20’si bir tür beceri
yükseltme ve yeniden beceri kazandırma yapmak zorunda. McKinsey Türkiye ra-
poruna göre 2030 yılına kadar üretim süreçlerinde %20-25 otomasyon düzeyine ula-
şırsak 7,6 milyon istihdam ortadan kalkacak. Öte yandan 8,9 milyon yeni istihdam
yaratılacağı bekleniyor. Dijitalleşme, daha önce olmayan 1,8 milyon işi de berabe-
rinde getirecek.

Gelişmiş ekonomilerde, bireylerin bugün öğrenme, yaşama ve çalışma biçimleri,
Endüstri 4.0 denen üretimin bu yeni aşamasıyla ilişkili olan teknolojik gelişmeler ta-
rafından önemli ölçüde belirleniyor. İnternet ve önemli miktarda erişilebilir bilgi ara-
cılığıyla mevcut bağlantıyı kullanan üretim sistemleri, minimum insan katılımıyla
giderek daha fazla bağımsız olarak kendilerini yönetebilir ve geliştirebilir hale geldi.
Genel olarak endüstri 4.0, gerçek dünyanın tüm hizmet ve ürünlerinin farklı alan-
larda yeni teknolojilerle harmanlanmasını getiriyor. Bu, 3 boyutlu baskı, robotik, bi-
yoteknoloji ve nanoteknoloji alanlarını içerir. Karl Schwaub’un 2016 yılında Davos’da
düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda belirttiği, tıpkı önceki sanayi devrimle-
rinde gördüğümüz gibi, “bu devrimin temel ve küresel doğası da, yol açabileceği ak-
samalarla ilgili, işgücü piyasalarını ve işin geleceğini, gelir eşitsizliğini ve etik çer-
çeveleri etkileyen yeni tehditler oluşturmaktadır”. Her ne olursa olsun, 4. Sanayi Dev-
rimi ve sonrasında ortaya çıkacak sosyal sorunlara kayıtsız kalmak, artan gelir eşit-
sizliği, artan beceri açığı, büyük iş yer değiştirmeleri ve yetenek kıtlığı, işletmeler,
toplumlar ve bireyler için ciddi sonuçlar doğuracak gibi görünüyor.

Şimdi, 5G teknolojisi kullanan ve geçmiş dönemden miras alınan kriz dinamikle-
rini aşmayı becerebilen yetişkin iş gücüne sahip olmak ulus-devlet kapasitelerini ve
yeterliliklerini tanımlayan ana unsur olacağı daha da belirginleşti. Artık yeni iş
yapma alışkanlıklarına yaratıcı katılım sağlayan bir iş gücüne sahip olmadan küre-
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sel devletler hiyerarşisi içinde üst sıralara yükselmek de mümkün değil. Örneğin,
Çin’in kendi nüfusu üzerinde geliştirdiği gözetleme ve puanlama sistemleriyle bu
alanı zorlama çabası gözden kaçmıyor. Oysa ki bu uygulama, küresel rekabet içinde
bir üst sıraya çıkmayı garanti edecek bir uygulama değil.

Salgının bu kadar ciddi bir krizi üretmesinin, ona karşı savunma mekanizmala-
rının yetersiz kalmasının, birey, toplum ve devlet katında, İtalya, İspanya, ABD ve İn-
giltere örneklerinde de görüldüğü gibi ağır sonuçlara yol açması geçmiş dönemin
iktisadi kurgusu yüzünden. Bu yüzden, insanlar arası dayanışmayı devre dışı bıra-
kan, güçlünün güçsüzü ezdiği, varlıklı ile yoksul arasındaki makasın açıldığı, o geç-
miş kurgunun sorgulanması gelecekte daha yaşanabilir, sürdürülebilir bir dünyanın
oluşturulması açısından önem arz ediyor. 

Ne yazık ki, salgın yüzünden ortaya çıkan bu gereklilik, geçmişin sorgulanması,
toplumsal ve politik mekanizmalara yöneltilen eleştiriler, somut alternatif gelecek
tahayyülleri çerçevesinde yapılamıyor. Geçmişte küresel nizamın değişmesi gerek-
tiğini savunanların gelecek kurgularının yenilenebilir enerji, sürdürülebilir ekono-
mik büyüme, iş güvenliği, evrensel eğitim ve sağlık hakkı, adil gelir dağılımı gibi
alanlar üzerinden oluşturuyordu. Bu alanlarda düşünce üretmek, alternatif model-
ler önermek önemli ama artık yeterli değil. Sistematik, toplumsal kurgunun üretim
alt-yapısını oluşturan siyasi – küresel düzenlemelerin önerilmesi, uygulamaya ko-
nulması da gerekiyor.  

Geçmiş dönemin kazananları, iktidar elitleri, finansal oligarşi, servet birikiminin
ayrıcalıklı burjuvaları, kendilerini zengin ve ayrıcalıklı yapan neo-liberal iktisadi ni-
zamın değişmeden devam etmesi için çare üretmek konusunda pek maharetli ol-
duklarını ispatladılar. Dijital teknolojik değişime çok hızlı adapte oldular. Küresel-
leşme ve finansallaşma olarak bilinen sermaye birikim sürecinin kaybedenleri o
kadar şanslı değiller. En üstteki finans oligarşisi dışında kalan, yoksullar, gelişmekte
olan ülkeler, işsizler, çevre, göçmenler gibi kesimlerin, yani dünya nüfusunun büyük
bir kesimi için işlerin değişmeden devam etmesi anlamına geliyor bu.     

Küresel hegemon ABD’nin, salgınla birlikte “tökezlese de düşmediği” ve bu trav-
madan güçlenerek çıkmanın yollarını aradığı, özellikle Kasım 2020’deki genel se-
çimler nezdinde iktidar ve muhalefet cephesinin söylemlerinden takip edilebilir.
Salgınla mücadeleyi likidite genişlemesi üzerinden sürdürme iradesi, düşük enflas-
yon ve düşük faiz ortamı, atıl sermayenin büyümesini sağlayacak. Likidite genişle-
mesi kendisine karlı yatırım alanları arayan bu tür şirketleri yenilikçi alanlara yönlen-
direcek. Bu, vergi ve ticaret savaşları, iktisadi milliyetçilik, merkantilist politika uy-
gulamalarıyla küresel ekonomide geri çekilmiş ABD’nin, kovid-19 sonrasında daha
güçlü küresel geri dönüşünü sağlayabilecek. ABD Başkanı Joe Biden idaresi ise bu ko-
nulardaki beklentileri karşılamaktan ne kadar uzakta olduğunu yaptıklarıyla değil de
yapamadıklarıyla sürekli kanıtlıyor. Biden yönetimi $1.9 trilyonluk teşvik paketini
onaylarken AB üyesi ülkeler COVID-19’a yönelik tedbir paketlerini hem birlik ba-
zında hem de kendi ulusal koşullarına uygun olarak formüle ettiler. Teşvik paketle-
rinin çeşitliliği, bir yanıyla da bugüne kadar bir iktisadi politika aracı olarak kullanı-
lan, tarihsiz ve mekansız, herkese uygun neo-liberal yaklaşımın inanılırlığını kay-
bettirdi. ABD’nin ve Batı dünyasının, başta Rusya olmak üzere, AB ve Orta Doğu
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stratejileri, kendi orta sınıflarının yenilenebilir enerji teknolojileri üzerinden güçlen-
dirilmesi etrafında oluşturma çabaları, şimdilik jeo-politik önceliklere teslim edilmiş
durumda. Bugünkü mütevazı duruş, tıbbi yardım çağrıları, öne eğik başlar, gele-
cekteki küresel arz ve talep cephesi belirlemelerini destekleyecek tasallutun ne denli
şiddetli olacağı konusunda bizi yanıltmamalı. Dönem, bu somut durum analizi etra-
fında savunma mekanizmalarını, alternatif sanayi, tarım stratejileri ile yeni iş yapma
pratiklerini, yumuşak ve sert güç önlemlerini küresel jeo-politiğe uygun olarak oluş-
turup devreye sokmayı, bu tasalluta hazırlıklı olmamızı gerektiriyor (Aybar, 2020
A). Bu yüzden, bazı iktisadi önlemlerin devreye sokulmasının, küresel iş birliğinin ge-
rekliliği tartışılıyor. Ayrıca gelişkin iletişim araçları ve sosyal medya sayesinde krizin
kolayca aşılabileceği düşünülüyordu. 

Salgın farklı gelir gruplarını farklı farklı etkiledi. Salgının zengin ve yoksul ara-
sındaki etkisini küresel ölçekte detaylı incelemek ayrı ve uzun erimli araştırmaları ge-
rektirir. Biz burada salgının gelir farkları arasındaki etkisini bu konunun araştırılma
gerekliliğine vurgu yaparak daha yüzeysel ele alacağız. İkinci olarak salgının etkile-
rinin önemli bir sonucu olarak Bretton Woods sisteminin çökmesinden bu yana uy-
gulanmakta olan, kuralsızlaşma, özelleştirme, devlet müdahalesinin ortadan kaldırıl-
ması şeklinde özetlenebilecek neo-liberal politikaların, parasal ve mali politika ala-
nındaki düzenlemelerin sonuna gelinip gelinmediği tartışılacak. Bu anlamda muha-
lif iktisadi söylemin “ne yapacağını biliyor olmaması” işlerin eskisi gibi sürüp
gideceğinin de göstergesi gibi duruyor. Değişimciler, reformcular gelecek tahayyülle-
rini bir türlü oluşturamıyor, formüle edemiyor. İnsani ve sürdürülebilir bir gelecek
alternatifini gerçek hayata taşıyabilecek tumturaklı bir irade ne yazık ki oluşturula-
mıyor. İdeolojik, kavramsal, epistomolojik düzeyde dünyanın gerçek sorunlarına
gerçek çözümler üreteceği ontolojik çözümleri bulamıyor. Bunun bir nedeni de post-
modernizmden etkilenen ve ekonomik düzeyin son analizde belirleyici olduğunu
anlayamayan, buna gereken önemi atfetmeyen, reddeden, alternatif arayışlarıdır. 

Böylece, salgına yönelik alınan önlemler, 2008 küresel iktisadi krizinin olumsuz
etkilediği borçlu ülkelerin uygulamaya devam ettikleri politikaların da sonuna ge-
lindi. Covid 19, ciddi iktisadi sıkıntıları gündeme getirmiş olan 2008 krizinin sonuç-
larını, özellikle ABD Başkanı Trump’ın Çin ile giriştiği Ticaret Savaşı, Transatlantik
Ticaret ve Yatırım İş Birliği antlaşmasından çekilmesi, Transpasifik Ortaklığını sona
erdirmesi gibi politikalar nezdinde dünyayı daha da sıkıntıya sokan bir gelişme ola-
rak kayda geçti. Söz konusu bu sıkıntılı dönemden borçlu ülkeler daha da borçlana-
rak çıkacakları açık. Bunun da 2021 ve sonrasına yansıması olacağını söylemek müm-
kün. Bir başka ifade ile, şayet 2008 küresel krizine karşı ısrarla uygulamaya konan Or-
todoks politikalar yerine başarılı iktisadi politikalar uygulansaydı, salgının olumsuz
etkisi bu kadar derin olmayabilirdi.    

Parasal genişleme yöntemini arz cephesini güçlendirecek iktisadi politika uygu-
lamaları olarak seçen ülkeler, piyasaları üretici sektörlerin nakit ihtiyaçlarını rahat-
latmayı hedefliyorlar. Böylece durma noktasına gelmiş olan üretim bandını canlı
tutmak istiyorlar. Aynı zamanda genişletici kredi mekanizmalarıyla, vadesi gelen
borç ödemelerini, vergi düzenlemeleri ve erteleme yöntemleriyle şirketleri rahatlatma
yolunu seçiyorlar.
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Firmaların Covid-19 salgını döneminde yaşadığı ekonomik zorluklar birçok sek-
törü olumsuz yönde etkilemesine rağmen bu dönemden avantajlı çıkan sektörlerde
olmuştur. Bu sektörlerden bazıları teknoloji, kargo ve sağlık sektörleridir. Bunlar
olumsuz yönde etkilenmeyip, daha da güçlü bir şekilde bu süreci devam ettirmek-
tedir. 

Geçmiş dönemin iktisadi kurgusu, neo-liberal düzenlemeler, salgına karşı sa-
vunma mekanizmalarını zayıflattığı için birey, toplum ve devlet nezdinde ağır so-
nuçlara yol açtı. Örneğin, neo-liberalizmin, özelleştirmelerin, rekabetçi piyasa eko-
nomisinin uygulandığı İtalya, İspanya, ABD ve İngiltere örneklerinin gösterdiği gibi
salgının yüksek oranda can kaybına neden olması iktisadi yapının bu kurgusu yü-
zündendi. Toplumsal dayanışmanın azaldığı, gelir dağılımının bozulduğu, zengin
ile fakir arasındaki makasın açıldığı, o geçmiş dönemde uygulanan neo-liberal mo-
delin sorgulanmasını getirdi. Gelecekte yaşanabilir, sürdürülebilir bir dünyanın ya-
ratılması giderek daha fazla önem arz etmeye başladı. Neo-liberal monetarist model,
krizin derinleştirdiği farklılıklara ve sorunlara çözüm bulamıyor. Devlet müdahalesi
ve toplumsal koşullara göre farklı farklı ekonomi politika uygulamalarının kaçınıl-
mazlığı, gelecek dönemde küresel iktisadi modelin neo-liberal yaklaşım üzerinden
olamayacağını gösteriyor. İktisadi daralmaya cevap olarak geliştirilen alternatif mü-
cadele yöntemleri rakip iktisadi düşünce sistematikleri için bir çekişme alanı açıyor.

Ne yazık ki, salgın yüzünden ortaya çıkan bu gereklilik, geçmişin sorgulanması,
toplumsal ve politik mekanizmalara yöneltilen eleştiriler, somut alternatif gelecek
tahayyülleri çerçevesinde yapılamıyor. Geçmişte küresel nizamın değişmesi gerekti-
ğini savunanların gelecek kurgularının yenilenebilir enerji, sürdürülebilir ekonomik
büyüme, iş güvenliği, evrensel eğitim ve sağlık hakkı, adil gelir dağılımı gibi alanlar
üzerinden oluşturuyordu. Bu alanlarda düşünce üretmek, alternatif modeller öner-
mek önemli ama yeterli değil. Sistematik, toplumsal kurgunun üretim alt-yapısını
oluşturan siyasi – küresel düzenlemelerin önerilmesi, uygulamaya konulması da ge-
rekiyor.

Oysaki, ekonominin toplumsal değişimin, ilişkilerin, politik, diplomatik devini-
min, yani “tüm toplumsal hareketliliğin, son analizde belirleyicisi olduğu” görüşünü
güçlendirerek tekrar haklı çıkartacak trajik bir gelişme olarak ortaya çıkan bir bio-
ekonomik krizle karşı karşıyayız. İktisadi olanın toplumsal olanı belirleyici olması-
nın en önemli göstergesi, pandemiyle savaşmanın başarısının ekonomik alandaki
düzenlemelerden geçtiği gerçekliğinde yatmaktadır. Sağlık – iktisadi performans di-
kotomisi içerisinde ekonomi disiplini kendini bir kez daha toplumsal inşanın hakim
belirleyicisi olduğunu vurgulama şansını yakalamış ya da daha başka bir ifade ile
toplum bilimler içindeki mutlak üstünlüğünü bir kez daha ispat etmiştir. 
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Giriş

Gıda güvenliği187 günümüzde insanlığın karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi
haline gelmektedir. Bunun en önemli sebepleri artan nüfus, yaşam sürelerinin uza-
ması, tüketim alışkanlıklarımızda değişim ve bunlara bağlı olarak iklim koşullarında
yaşanan değişimlerin dolaylı etkilerinin gıda üzerine odaklanmasıdır. Gıda, canlıla-
rın yaşamlarını devam ettirebilmeleri için öncelikli ve zaruri bir ihtiyaç olduğu kadar
stratejik öneme de sahiptir.

Bu kapsamda bakıldığında gıda üretim sistemlerinde yaşanacak değişim ile talep
değişimi göz ardı edilemeyecek kadar öncelikli alan haline gelmektedir. Gıda üretim
sistemlerindeki değişim sadece tarımsal faaliyetlerin değişimi değil, aynı zamanda
çevresel faktörlerin de değişimi ile son derece ilintilidir. Burada iklim değişikliğinin
yarattığı etkiler belirleyici olmaktadır. Bu kapsamda bu çalışmanın temel amacı iklim
değişikliği ve gıda güvenliği ilişkisinin analiz edilerek COVID-19 salgınının etkisiyle
nasıl bir değişim gösterdiğini saptamak ve gelecek projeksiyonlarına odaklanmaktır. 

1. Gıda ve Tarım İlişkisi

Gıda üretimi çoğunlukla tarımsal faaliyetlere dayansa da geleneksel toplumlarda
farklı tarımsal üretim pratikleri görülebilmektedir. Bununla birlikte günümüz top-
lumunun tarımla ilişkisi benzerlik göstermektedir. Bugün, gıda ve tarım ilişkisine
bakıldığında 5 temel alanın etkileşim halinde olduğu görülmektedir: toprak bozul-
ması, biyoçeşitlilik kaybı, kirlilik, iklim değişikliği ve su kaynaklarının tükenmesi
(Raj, Roodbar, Brinkley ve Wolfe, 2022). Burada tarımın dayandığı çevresel koşul-
lardaki değişimin gıda üretimi üzerinde baskı yaratması kaçınılmazdır. Çoğunlukla
farklı bölgelerde farklı etkilerin görüldüğü gözlemlenmektedir.

Belirtilen bu unsurlardan herhangi birinde var olan bir değişiklik diğer alanları
hızlıca etkilemekte ve besin zincirlerinde kırılmalar yaratmaktadır. Gıda sistemleri-
nin sürdürülebilirliği olumsuz etkilenmektedir. Bu olumsuzluk küresel gıda ticare-
tinin gelişmiş olmasından dolayı çok geniş çaplı olarak hissedilmektedir. Biyoyakıtla-
rın kullanımı, kuraklık gibi çeşitli sebeplerle hasat yapılan alanlarda daralmalar ve bu
gibi durumlarla ilintili spekülasyonlar da ayrıca gıda fiyatlarının dalgalanmasına
sebep olmaktadır (Fischer, 2009). Bir diğer deyişle gıda ticaretinin küreselleşmesi,
sorunu tüm insanlık için ortaklaştırmaktadır. 
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Her ne kadar küresel bir etkilenim söz konusu olsa da özelde devletlerin iklim,
tarım, demografik ve sosyo ekonomik koşulları farklılık gösterdiğinden karşılaştık-
ları tehditler ve çözümleri de farklılaşmaktadır (Raj v.d., 2022). Bundan dolayı da
çözüm önerilerinde ortak bir yolun takip edilmesi ile oluşacak geniş kapsamlı bir uz-
laşı sağlamak zorlaşmaktadır. Ancak yine de çevresel tehditlerinin sınır aşan ve kü-
mülatif sonuçlarının yaratacağı yükün maliyetini azaltmak için ortak çalışmaların
yürütülmesi elzemdir.

Bugün karşılaştığımız mevcut sorunların ortak kaynağına gidildiğinde endüstri-
yel tarımın ön plana çıktığı görülmektedir. Günümüzde yaşadığımız biyoçeşitlilik
kaybının en önemli sebebi endüstriyel tarımdır. Endüstriyel tarım modeli ile FAO
tahminlerine göre 20. yy. boyunca var olan tohumların 3/4’ü kaybolmuştur (Clapp ve
Martin, 2014). Bunun en önemli sebebi 20. yüzyılda yeni enerji kaynaklarının kulla-
nımı, taşımacılığın kolaylaşması, tohum verimliliğinin artması v.b. unsurlar ile üre-
tim sistemlerindeki değişimdir. Tarım 2.0. olarak adlandırılan bu süreç, yenilenebilir
enerjilerin kullanımının artması ve üretim takip sistemlerinin geliştirilmesi ile yerini
Tarım 3.0.’a bırakmıştır (Liu, Shu, Hancke ve Abu-Mahfouz, 2021). 

Böylece pirinç, buğday, şeker, arpa gibi belirli ürünlerin kullanımının ön plana
çıktığı, benzer teknolojiler kullanılarak üretilen gıdalara odaklı yeni gıda rejimlerinin
insanların büyük bir kısmı tarafından paylaşıldığı görülmektedir. Tarım 4.0. olarak
adlandırılan yeni sistem ile birlikte ise otomasyon sistemlerinin daha yoğun kulla-
nıldığı, ürünün üretiminden nihai tüketiciye erişimine değin oluşan zincirin veri kay-
naklı takip sistemleri tarafından takip edildiği daha da ortaklaşmış bir zemin yara-
tılmaktadır (Liu v.d., 2021). 

Dolayısıyla endüstriyel tarımın geleneksel gıda rejimlerinde yarattığı değişim yeni
teknolojik gelişmeler ile birlikte devam etmekte ve tek tipleşme farklı şekillerde sür-
mektedir. Bir yandan da nüfus artış hızı ve gelir dağılımı bozulmalarının da etkisi ile
gıdaya erişim daha önemli ve büyük bir sorun haline gelmektedir. Tam da bu nok-
tada tarımsal alanların korunmasının önemi ortaya çıkmakta ve gıdanın finansallaş-
ması sorunların merkezine yerleşmektedir.

Tarımın ve gıdanın finansallaşması çevreyi olumsuz etkilemekte ve keza iklim
değişikliği de bu finansallaşma sürecine olumsuz etki yapmaktadır. Endüstriyel tarım
dolayısıyla tarımsal üretim artmaktayken, yeterli gıdaya erişemeyen insan sayısı 2,37
milyar insan ile küresel popülasyonun yaklaşık %30,4’unu oluşturmaktadır. 2019 ile
2020 yılı arasında yaklaşık 320 milyon kişi gıdaya erişim güçlüğü yaşamaya başla-
mıştır. Bu rakam önceki 5 yılın toplam artışıyla neredeyse eşdeğerdir (FAO, 2021a).
Senaryolar bu rakamların önümüzdeki 60 yılda hızlı bir şekilde artmaya devam ede-
ceğini göstermektedir (Raj v.d., 2022). Dolayısıyla bir yandan artan tarımsal faali-
yetler söz konusuyken diğer yandan da gıdaya erişim zorlaşmaktadır. Tarım alanları
ve meraların mevcut küresel tarım alanları kapsamındaki yüzdesi çok değişmezken,
orman ve tarım alanlarında yer yer azalma ve dönüşüm görülmektedir. Ormandan
tarlaya dönüşüm, tarladan kentsel alana dönüşüm, ormana dönüşüm bu kapsamda
değerlendirilebilir. 2000-2019 yılları arasında 127 milyon hektar tarım alanı, 94 mil-
yon hektar da orman alanı azalmıştır (FAO, 2021a). 
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2. Gıda Güvenliği 

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’ne göre gıda güvenliği, “bütün insanlığın aktif ve
sağlıklı bir yaşam için gıda tercihleri ve günlük besin ihtiyaçlarını karşılayacak yeterli, em-
niyetli (safe) ve besleyici gıdaya her zaman fiziksel, sosyal ve ekonomik erişimlerinin olduğu
durum”’u ifade etmekteyken gıda güvensizliği ise “gıdalara yeterli fiziksel, sosyal ya da
ekonomik erişime sahip olmaması durumu” şeklinde tanımlanmaktadır (FAO, 2003). Bu
demek oluyor ki gıda üretimindeki artış tek başına gıda güvenliğini sağlamamakta-
dır. Dolayısıyla gıda güvensizliğinin oluşmaması için tedbirler alınmasını zorunlu
kılmaktadır. 

FAO gıda güvenliğini bu tanımlar çerçevesinde dört temel boyuta dayandırmak-
tadır: “bulunabilirlik, erişilebilirlik, kullanılabilirlik ve istikrar” (CFS, 2014). Bu dört
boyutun herhangi birinin iklim değişikliği kaynaklı bir itici güç sonucunda gerçek-
leşmemesi gıda krizlerine neden olmaktadır. Bu kapsamda iklim değişikliği ve gıda
güvenliği ilişkisi gıda maddelerine erişim, fiyatlama, pazar erişimi ve gıda zincirleri
için altyapı yatırımları, enfeksiyon hastalıkları, salgınlar gibi çeşitli parametreler üze-
rinden ele alınmaktadır. 

FAO’nun bu boyutlandırma çalışmasının zaman içerisinde eksik kaldığını düşü-
nen gıda güvenliği ve beslenme uzmanları gıda güvenliğinin iki boyutunun daha ol-
ması gerektiğini savunmaktadır. Buna göre “yararlanma ve kurumsallaşma” son
dönemlerde yaşanan krizlerden dolayı gıda güvenliğinin yeni boyutları olarak kabul
edilmelidir. Böylece daha somut adımlar atılması da mümkün olacaktır (Clapp, Mo-
seley, Burlingame ve Termine, 2022). Özellikle pandemi koşullarının gıdaya erişimi
dramatik şekilde azalttığı göz önüne alındığında kurumsallaşma ve sürdürülebilir-
lik sağlanmadan gıda güvenliğini daha geniş kesimler için sağlamanın olanaklı ol-
madığı kabul edilebilir.

Gıda arzının gittikçe tek tip ürünlere daha çok odaklanması, üretici ülkelerdeki
dalgalanmaların tedarik zincirinin diğer ülkelerini de olumsuz etkilemesi sonucunu
doğurmaktadır. Böylece gıda güvenliğinin ilk boyutundan başlamak üzere güven-
sizlik oluşmaya başlar. Örneğin, Ukrayna krizi ile birlikte buğday tedarikinde yaşa-
nan sıkıntılar hem fiyat dalgalanmalarına sebep olmuş hem de ürünlere erişilebilirliği
zedelemiştir. Böylece zincirleme olarak gıda güvenliğinin sağlanması zorlaşmaya
başlamaktadır.

Önceki bölümde de belirtildiği gibi Dünya genelinde akut gıda güvensizliği oranı
halihazırda artıyor olmakla birlikte 2020’de hızlı bir artış görülmüştür. Pandeminin
etkisiyle yalnızca bir senede gıda güvensizliği yaşayan 2,37 milyar insanın %40’ı akut
gıda güvensizliği ile karşı karşıya kalmıştır. 2020 yılında 720 ile 811 milyon kişinin aç-
lıkla yüzleştiği tahmin edilmektedir. En büyük yükü %21 nüfus oranı ile Afrika kı-
tası yüklenmektedir. Afrika’yı %9,1 oranı ile Latin Amerika, %9 ile Asya takip etmek-
tedir. Ancak pandemi ile birlikte 2020 yılında açlık yaşayan insan sayısının en hızlı
arttığı kıta, Asya kıtası olmuştur (FAO, 2021b). 

Yapılan çalışmalar iklim değişikliği kaynaklı hava sıcaklığının arttığı ülkelerde
gıda güvensizliğinin daha çok görüldüğünü ortaya koymaktadır. Tam tersi olarak
ise iklim değişikliğinin etkilerinin hafiflemesinin gıda güvenliğine katkı yaptığı be-
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lirtilmektedir (Dasgupta ve Robinson, 2022). İklim değişikliğinin en önemli sebebi-
nin insan kaynaklı faaliyetler olduğu düşünüldüğünde bizlerinin tercihlerinin ya-
rattığı etkileşimin çok yönlü ele alınmasının gerekliliği kaçınılmaz olarak ortaya
çıkmaktadır. 

3. İklim Değişikliği ve Gıda Güvenliği 

IPCC’ye göre iklim değişikliğinin ana nedeni insan kaynaklı faaliyetlerdir (2015).
Sağlık sektörünün gelişmesi, buna bağlı olarak nüfusun artması, kentleşme, savaş-
ların azalması, teknolojik gelişmeler ile üretim sistemlerinin değişimi gibi pek çok
unsur daha fazla doğal kaynağın, özellikle enerjinin kullanımını gerektirmiştir. Enerji
üretiminin birincil kaynağı olarak fosil yakıtların kullanımının artması da atmosfer-
deki sera gazlarının konsantrasyonunun artmasına sebep olmuştur. Böylelikle küre-
sel ısınma oluşmuş ve iklimlerin değişimi hızlanmıştır. Bu durum da iklim değişikliği
kaynaklı aşırı hava olaylarında artış, sıcaklık değerleri artışı, yağış anomalileri ve
bunlara bağlı olarak gelişen kuraklık, seller, orman yangınları gibi sorunlara yol aç-
maktadır. 

Nüfus artışının en önemli sonuçlarından biri gıda talebinin artışıdır. Bu talebin
karşılanabilmesi için gıda üretiminin artması kaçınılmazdır. Ancak endüstriyel gıda
ürünlerine olan talep palm yağı gibi endüstriyel kullanım oranı yüksek ürünlere iliş-
kin tarımı desteklemektedir. Böylelikle, kişilerin günlük diyetlerinin gerektirdiğinin
çok üzerinde besin aldıkları, obezite gibi beslenme ilintili sağlık sorunlarının ortaya
çıktığı görülmektedir. Bugün, küresel sera gazı emisyonlarına %30-35 oranında ta-
rımla ilintili faaliyetlerin yol açtığı görülmektedir. Endüstriyel tarımın yoğun ma-
kine kullanımına dayanması, tarlalarda sentetik gübre kullanımı, hayvancılık faali-
yetleri ve özellikle tropik ormanların tarım alanlarına çevrilmesi gibi süreçler bu kap-
samda değerlendirilebilir (Clapp ve Martin, 2014). 

İklim değişikliği ile gıda güvenliği ilişkisi çift yönlü işleyen bir süreçtir. Bir yan-
dan gıda güvenliğini sağlayacak tarımsal faaliyetlerin artışı iklim değişikliğini hız-
landırırken, diğer yandan da iklim değişikliğinin hızlanması tarımsal faaliyetleri ve
dolayısıyla gıda güvenliğini riske sokmaktadır. Küresel düzlemde yaşanan gelir eşit-
sizlikleri de gıdaya erişimi sınırlandırarak sorunun çok boyutlu olmasına sebep ol-
maktadır.

Bu kapsamda yaklaşıldığında iklim değişikliğinin tarım üzerindeki etkisini dört
başlıkta incelemenin mümkün olduğu görülmektedir. Buna göre; aşırı meteorolojik
olaylarda artış, sıcaklık değişimi, tarım mevsimi değişiklikleri ve dengesiz yağışlar ile
deniz seviyesinde yükselme (Çayhan, 2016). Aşırı meteorolojik olaylar tarım alanla-
rının tahrip olmasına sebep olarak tarımsal üretim alanlarını kısıtlamakta ve aynı za-
manda ekili ürünlerin zarar görmesiyle çiftçilere gelir kaybı yaşatmaktadır. Dolayı-
sıyla gıda arzında yaşanacak azalış fiyat dalgalanmalarını ortaya çıkartmaktadır.
Sıcaklık değişimi ise biraz daha dolaylı bir yoldan sürece etki eder. Buna göre, hava
sıcaklığı kaynaklı olarak iklim değişikliğinin yol açtığı kuraklık su kaynaklarının da
azalmasına yol açar. Sıcaklık ile dağ zirvelerindeki karla kaplı alanların azalması, yer
altı sularının azalmasına sebep olur. Sulama yapılabilecek bütün yer altı ve yer üstü
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su kaynakları azalır ve etkin planlama olmaması durumunda tarım alanlarının çöl-
leşmesine dahi sebep olur. Karla kaplı alanların yüzölçümünün azalması da yerkü-
renin ısıyı tutma kapasitesini arttıracağından sıcaklıklar daha çok artarak su stresinin
yaşanmasına sebep olmaktadır. Çünkü kuraklığın artması tarımsal alanların da su ih-
tiyacını arttıracağından yoğun su kullanımına sebep olur ve su yetersiz gelmeye baş-
lar. 

Böylece suya erişim tarımsal faaliyetlerin devam edebilmesinde anahtar önem-
dedir. Bu duruma örnek olarak Urmiye ve Aral göllerinde yaşanan değişim verile-
bilir. Dehghan Khangahi’ye göre Urmiye ve Aral gölleri yüzyıllar boyunca önemli
su kaynakları olarak faaliyet göstermişler, ancak tarım arazilerinin genişlemesi,
yoğun sulu tarım, nüfus artışı ve iklim değişikliği dolayısıyla artan kuraklığa çözüm
olarak yer altı su kaynaklarının bilinçsiz kullanımı gibi nedenlerle bugün her iki bölge
de çölleşme tehdidi ile karşı karşıya kalmıştır. Dolayısıyla tarımsal faaliyetler geri
dönüşü olmayacak şekilde zarar görmüştür (2020). 

Bu bölgelerde yaşayan halk geri dönüşsüz şekilde göçe başvurmuş ve sorun sa-
dece iklim değişikliği ve gıda bağlamında kalmayarak sosyal hareketliliğe de sebep
olmuştur. Bu iki örnekte yaşanan durumun görülme sıklığında yaşanacak artışın
gıda arz zincirleri, fiyatlama ve en önemlisi gıda güvenliğinin boyutları üzerinde ya-
ratacağı etki de gün geçtikçe artacak ve sosyal hareketlilikleri de tetikleyici etki gös-
terecektir.

Su stresini yaşamayan ya da görece daha az yaşayan bölgeler geliri daha yüksek
olacak tarım ürünlerinin üretimine odaklanırken, geleneksel olarak ürettikleri ürün-
lerden vazgeçebilirler. Ya da Brezilya gibi ormanlık alanların yapısını bozarak bir
yanda yeni ve verimli tarım alanları elde ederken, diğer yandan da küresel ısınmaya
katkı sağlayabilirler. Bu durum da çeşitli gıda maddelerine erişimi kısıtlayacağından
gıda güvenliğinin çok daha fazla sayıda kişi için tehdit oluşturmasına sebep olacak-
tır. Ancak buzulların erimesi ile birlikte özellikle Kuzey yarıkürede buzullar altında
kalan verimli arazilerin gün yüzüne çıkmasıyla bu topraklara sahip olan ülkelere
tarım avantajı kazanabileceklerdir. Yine de olası sağlık risklerinin tartışılması gerek-
mektedir. 

Bu noktada tarım 4.0’ın, özellikle tarımsal planlamanın yapılması, ekilecek ürün-
lerin saptanması, iklim koşullarının değişimi ve olası tehditlerin analizi ile bunlara
bağlı olarak akıllı sulama ve takip sistemlerinin geliştirilmesi açısından önemli bir
fırsat sunduğu söylenebilir.

4. COVID-19 Sonrası İklim Değişikliği ve Gıda Güvenliği İlişkisi

Küreselleşme dalgası 20. yüzyılda önemli bir etkileşim ve iletişim alanı yaratmış
olsa da beraberinde riskleri de getirmektedir. Bunun risklerin en önemlilerinden bi-
risi salgın hastalık tehdididir. COVID-19, 2020 yılında önemli bir hastalık riski ola-
rak tanımlanmış ve yayılma hızının yüksekliğinden dolayı da salgın olarak kabul
edilmiştir. Özellikle küresel piyasaların bu derece entegre olduğu bir dönemde ya-
şanan en büyük sağlık krizi olması sebebiyle pek çok alanda zincirleme sorunların ya-
şanmasına sebep olmuştur. 
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COVID-19’un ortaya çıkışı ile birlikte sağlık harcamalarının artışı, ticaretin zarara
uğraması, ülke kapanmalarının hizmet sektörüne etkisi, işsizliğin artışı gibi etkenler
ile yaşanan ekonomik kriz, özellikle daha öncesinde var olan kırılganlıkları daha da
arttırmıştır. HIV, Ebola gibi epidemilerde Afrika ekonomisinin çok olumsuz etkilen-
diği, tarım ürünlerinin tedariğinde ciddi sıkıntılar yaşandığı düşünüldüğünde pan-
demi koşullarının halihazırda süregelen gıda güvenliği ve beslenme sorunlarına ek
olarak ekonomik kriz getirmiş olması kaçınılmaz bir sonuçtur (Boyacı-Gündüz, Ib-
rahim, Wei, Galanakis, 2021).

Burada özellikle gıda yardımlarının da ekonomik koşullardan çok etkilendiğini
belirtmek gerekir. Gıda yardımlarının kesintiye uğraması da açlıkla yüzleşmek zo-
runda kalan insan sayısında artışa neden olmuştur. Buna göre; normal koşullarda
donör ülke konumunda bulunan ülkelerin de ekonomik resesyona girmelerinden
dolayı uluslararası yardımlarının azalması, sınır kapanmaları, lojistik ve maliyet ar-
tışları krizin derinleşmesine sebep olmuştur (Cardwell ve Ghazalian, 2020).

Gıda güvenliği konusu ise daha çok gündeme gelmiş ve öncelik kazanmıştır. Bu
kapsamda COVID-19 sonrası gıda güvenliğini etkileyen faktörler: tarım sektörü ça-
lışanları, istihdam arzında daralma, tarımsal faaliyet girdileri için gerekli olan fak-
törlere erişimde zorluk, resmi olmayan pazarların kapanması, seyahat yasakları ve
ticari kısıtlamalar ile küresel gıda arz/tedarik zincirlerinin zarar görmesi, tedarik zin-
cirlerindeki hastalık riski, gıda işleyen sanayi sektörüne etkileri, restaurant vb. yer-
lerin kapanması ile talepte daralma, tüketici davranışlarında değişim, uluslararası
gıda taşımacılığı,  uluslararası gıda ticaretinin bozulması v.b. gibi etkiler olmuştur.
Sadece 2020 senesinde tarımsal ürün ihracında %24.8’lik bir azalma görülmüştür (Ud-
male, Pal, Szabo, Pramanik ve Large, 2020). 

Ülkeler özellikle mısır, tahıl gibi temel gıda maddeleri ihracatında hala çekimser
davranmakta ve COVID-19 sonrası küresel gıda fiyatlarındaki değişim de bundan
doğrudan etkilenmektedir. Bunun en önemli sebebi de pandeminin başındaki ka-
panmalardan dolayı bahar döneminde ekimi yapılacak olan buğday, arpa, kanola,
mısır, ayçiçeği ve sebzelerin ekilememiş, dolayısıyla gıda arzının azalmış olmasıdır
(Paraschivu ve Cotuna, 2021).

Boyacı-Gündüz v.d. (2021)’ye göre COVID-19 pandemisinin gıda sistemleri üze-
rine etkileri üretim, işleme, perakende satış, tüketim olmak üzere dört ayrı başlıkta
incelenebilir. Sürecin belirsizliği ve davranış değişimleri böyle bir sınıflandırmayı
anlamlı kılmaktadır (bkz. Tablo 1). 
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Tablo 1: COVID-19 Pandemisinin Gıda Sistemleri Üzerine Etkisi

Kaynak: Boyacı-Gündüz, Ibrahim, Wei, Galanakis, 2021, p.4

Pandemi sürecinde yaşanan gıdaya erişim sıkıntıları iklim değişikliğinin yol aç-
tığı ve gelecekte yol açması beklenen problemlerin kısa bir sürede deneyimlenmesini
sağlayarak gıdanın önemini ve gıda güvenliğinin dört (önerilen 2 boyut ile birlikte
altı) boyutunun sağlanmasının ne kadar hayati olduğunu göstermiştir. İklim deği-
şikliğinin yarattığı olumsuz sonuçlardan en çok etkilenecek olan, kırılgan ülkeler
iklim değişikliğine an az katkı sağlayan, sağlık sistemleri en az gelişmiş ülkelerdir.
Dolayısıyla iklim değişikline karşı kırılgan ülkelerin mücadele mekanizmaları ve
planlama kapasitelerinin geliştirilmesi sadece direnç kazanmalarına değil, aynı za-
manda gıda güvenliğine de katkı sağlayacaktır.

İklim ve virüs yayılımı üzerine yapılan araştırmalar iklim değişikliğinin virüsle-
rin yayılması ve viral hastalıkların yoğunluğunun artmasına pozitif etki edeceğine
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vurgu yapmışlardır. Ayrıca sıcaklık değişimlerinin virüs yayılım sıklığını arttıracağı
da tahmin edilmiştir. Patojenlerin yayılımının artması ile iklim değişikliğinin yol aç-
tığı değişimler bir bütün olarak gıda güvenliğini tehdit etmektedir (Gorji ve Gorji,
2021). 

Böylece iklim değişikliği hem gıda üretim süreçlerine zarar vermekte hem de sağ-
lık sorunlarının oluşmasına katkı sağlayarak dolaylı açıdan da gıda güvenliğini teh-
dit etmektedir. Rasul (2021)’e göre, iklim değişikliği gıda güvenliğinin dört boyutunu
etkilerken, COVID-19 ise altı boyutunu birden etkilemektedir. Pandemi ile birlikte
beslenmenin önemi daha fazla görünür olurken, ne üretildiğinden çok nasıl üretildiği
ve ne kadar sağlıklı olduğu da sorgulanmaya başlamıştır.

Türkiye gibi hem tarım hem de iklim kırılganlığı bulunan ülkelerin iklim deği-
şikliğinin olumsuz sonuçları ile mücadeleyi daha kapsamlı olarak çok sektörlü ve
katmanlı planlama ve stratejiler ile yürütebilmesi mümkündür. Aksi durumunda
gıda üzerindeki baskı artarak gıda güvenliğinin dünyanın büyük bir kesimi için teh-
dit oluşturması mümkün olacaktır.

Sonuç 

COVID-19 pandemisi bütün Dünya’da benzer şekilde ama farklılaşmış olarak eko-
nomik ve sosyal sorunlara yol açmıştır. Bu sorunların en önemli sebebi de küresel-
leşme ile birlikte bütün sektörlerin birbirine karşılıklı olarak bağımlı olması ve
zincirdeki bozulmaların etki alanının fazla olmasıdır. Bundan dolayı insanlar ilk defa
mevcut sistemin yaratabileceği potansiyel sorunları sorgulamışlardır. Gıdaya erişim
konusu son derece önemli olmakla birlikte, yerel üretim motiflerinin gelişimi, olası
krizler ile hızlı baş edebilme kapasitesinin geliştirilmesi öncelik kazanmaya başla-
mıştır.

Pandeminin belki de en olumlu yanı projeksiyon çalışmalarında belirtilen ancak
toplumun çok fazla içselleştiremediği iklim değişikliğinin yıkıcı etkisinin anlaşılmış
olmasıdır. Gıda arzında yaşanan sıkıntılar, gıda güvenliğinin ilk iki ayağını oluştu-
ran bulunabilirlik, erişilebilirliğin dahi nasıl kısa bir sürede problem yaratabileceğini
göstermiştir.

İklim değişikliği kaynaklı olarak ortaya çıkan ve tarımı doğrudan etkileyen ku-
raklık/çölleşme, su stresi, deniz sularının yükselmesi ile tarım alanlarının kullanıla-
maz duruma gelmesi, seller ile ekimi yapılan ürünlerin mahvı gelecek yıllarda sık-
lıkla karşılaşılacak sorunlar olacağından öncelikle yerel çözümlere odaklı stratejile-
rin geliştirilmesinin gerekliliğinin altını çizmektedir.

Bu noktada tarımın krizlerden etkilenmesini minimuma indirmek için öncelikli
olarak üç potansiyel mekanizma geliştirilebilir: kriz yönetim planı ve esnekliği teş-
vik eden politikalar, yeni topluluk pazarlama planlarının oluşturulması, akıllı tarım
teknolojilerinin kullanımının yaygınlaşması (Lioutas ve Charatsari, 2021). Bununla
birlikte yapılan projeksiyon çalışmalarında öne çıkan unsurlar da şu şekilde belirti-
lebilir: kendine yeterlilik, gıda dağıtımı ve stoklarının planlanması, yerel tedarik zin-
cirlerinin güçlendirilmesi, çiftçilerin dijital sistemleri kullanmasının teşviki, geliştiril-
miş hijyen koşulları, yerel kurumlarının güçlendirilmesi, kişilerin kendine yeterliliği
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ve bahçe tarımı, tarımsal faaliyetlerin çeşitlendirilmesi, yerel teknolojilerin teşviki,
paydaşların ve özellikle gençlerin katılım sağlayacağı platformların kurulması, ta-
rımsal tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi, entegre yaklaşımlar, araştırma, küçük
çiftlik sahiplerinin akıllı teknolojileri kullanımının teşviki, sağlıklı ürünlerin tüketi-
minin artması, gıda güvenliği, iklim ve sağlık iletişimini kapsayan küresel iletişimin
güçlendirilmesi (Bodegom ve Koopmanschap, 2020). 

Projeksiyon çalışmalarında da belirtildiği gibi yerel uygulamaların akıllı tekno-
lojilerin kullanımı ile desteklemesini içerecek yeni planlamaların yapılması gelecekte
ortaya çıkması kaçınılmaz olan sorunların çözümü açısından belirleyici önemde ola-
caktır. Burada konu sadece gıda güvenliğinin sağlanması değil, bununla birlikte top-
lumsal sorunların kontrol altında tutulabilmesi, olası göç dalgalarının engellenerek
soruna yerelde çözüm bulunmasıdır. 

Bunun için yerel üretimin kooperatifler aracılığıyla küçük üreticileri de destekle-
yecek şekilde planlama yapılması hem insanları kendi topraklarında tutmak, hem
de kentlerin yarattığı yükü azaltabilmek açısından önemlidir. Çünkü yerelde iste-
diği yaşam düzeyini sağlayamayan çiftçilerin kentlere taşınması sadece tarımın zarar
görmesini değil, gıda kaynaklı sorunların toplumsal olaylar yaratma kabiliyetini de
artırmaktadır.
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187 Bu çalışmada gıda güvenliği, İngilizcedeki “food security” kavramının karşılığı
olarak kullanılmaktadır. Türkiye’de mevcut yasal metinler ile tarım ekonomisi
alanında food security kavramı gıda güvencesi olarak çevrilmekte ve “food safety”
kavramı da gıda güvenliği olarak kullanılmaktadır. Ancak konuya uluslararası
ilişkiler literatürü açısından yaklaşıldığında bu durumun çeşitli sakıncaları mevcut-
tur. Öncelikle gıda güvenlik yaklaşımı perspektifinde ele alındığından ve güven-
likleştirildiğinden dolayı “güvence” olarak kullanım bu yaklaşıma uygun düşme-
mektedir. Ayrıca, uluslararası ilişkiler literatürü kapsamında gıdaya ilişkin yapılan
çalışmaların tümünde benzer bir yaklaşım sergilenmektedir. Bu durum da kavram-
sal karışıklıklara sebep olmaktadır. 

114



ORTADOĞU’ DA İNSAN HAREKETLİLİĞİ VE GÜVENLİK

ZEYNEP BANU DALAMAN*188

*Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Topkapı Üniversitesi

Rab insanların yaptığı kentle kuleyi görmek için aşağıya indi.
“Tek bir halk olup aynı dili konuşarak bunu yapmaya başladık-
larına göre, düşündüklerini gerçekleştirecek, hiçbir engel tanı-
mayacaklar” dedi, “Gelin, aşağı inip dillerini karıştıralım ki, bir-
birlerini anlamasınlar.” Böylece Rab onları yeryüzüne dağıtarak
kentin yapımını durdurdu. Bu nedenle kente Babil adı verildi.
Çünkü Rab bütün insanların dilini orada karıştırmış ve onları
yeryüzünün dört bucağına dağıtmıştı.

Yaratılış, Babil Kulesi, 11: 5-9

Bir toprak parçasının diğerlerinden ayrılabilmesi için ortak özelliklerinin olması
ve en azından bir yönden ortak özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bu kriterler
çerçevesinde değerlendirdiğimizde aslında Ortadoğu diye bir bölge yoktur. Yirminci
yüzyıla kadar da böyle bir isim dahi mevcut olmamıştır. Kıtalara bölünme fikri coğ-
rafyayla icat edildiğinden, kıtaların kökeninde Stridonlu Jerome (5. yüzyıl) tarafından
birleştirilen iki gelenek vardır: Nuh’un üç oğlunun dağılışına ilişkin İncil miti (Yara-
tılış, 10) ve bilinen kara parçalarının bölünmesine ilişkin üç kıtada dünya diye anla-
tılan Yunan geleneği. (Herodot, Tarihler, IV, s. 42-45 aktaran Capdepuy, 2008). Dik-
katli inceleyecek olur isek, özellikle son yıllarda ‘Genişletilmiş Ortadoğu’ olarak su-
nulan bölge birbirinden oldukça farklı bölgelerden oluşmaktadır ve bölge ülkeleri
ve halkları arasındaki ortak yönler sanılanın aksine oldukça azdır. Oryantalizm ese-
rinde çok detaylı olarak Batı’dan farkını gözler önüne seren ve Batı’nın kendini ta-
nımlamak için ötekileştirdiği bir coğrafyadan bahsetmekteyiz. Antikçağdan beri
Avrupa’ya özgü bir buluş olarak “Doğu” kavramı aslında Avrupalıların zihnindeki
egzotik varlıkların, olağanüstü farklı deneyimlerin yaşandığı bir bölgedir (Said, 1980:
25).

Gerek coğrafi gerekse siyasal anlamda Orta Doğu kavramı 1902 yılında Amerikan
deniz tarihçisi Alfred Thayer Mahan tarafından kullanılmıştır (Şulul, 2018:157) .  Ba-
tısında Mısır ve Kuzey Afrika’nın; kuzeyinde Türkiye’nin, doğusunda Asya’nın bu-
lunduğu bölgeye Ortadoğu denir. Batı düşünü için Doğu’nun (Şark’ın) kapısıdır.
Orta Doğu bölgesi, Asya ve Avrupa ya da Afrika kıtalarından ayrı, müstakil bir kül-
türel alan olarak kabul edilmektedir. Roma İmparatorluğu’nun Doğu’yu “yakın”,
“orta”, “uzak” olarak tanımlamasına dayandığı da ileri sürülmektedir. ‘Genişletil-
miş Ortadoğu’ diye adlandırılan bölge, yeryüzünde birbirine benzerlik açısından
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bölge olarak ayrılabilecek belki de en son coğrafyadır. Sedat Laçiner, ‘Anadolu, Me-
zopotamya veya Kafkasya isimleri ile kıyaslandığında ‘Ortadoğu’nun yapay, üretil-
miş, hatta icat edilmiş bir kavram olduğunun’ üzerinde durmaktadır (2007: 153). Bu
yaratılan coğrafyadan yaratan uluslararası güçlerin beklentilerinin olması kolonyal
döneme atfen doğası gereğidir. Yüzyıllardır var olan sömürü mirası açısından ba-
kıldığında ‘Ortadoğu’ aslında önce İngilizlerin daha sonra ise Amerikalıların çıkar-
ları açısından önemli bir coğrafya olmuştur.

Coğrafi yolların üzerinde olması, medeniyetin beşiği olmasının dışında petrol ve
doğal kaynaklar bölgeyi çekici hale getirmektedir. Petrol sorunu, 1917’de İngiliz fi-
losunun petrol eksikliği nedeniyle neredeyse hareketsiz kaldığı Birinci Dünya Savaşı
sırasında da ortaya çıkmıştır. 1924’te Amerika Birleşik Devletleri dünya petrol üreti-
minin %70’ini sağladığı düşünülürse, bu yıllarda Ortadoğu petrol kaynakları çok da
cazip gözükmüyordu. Bölgede petrol üretiminin değerlendirilmesi ve sömürülmesi
savaş ve onu takip eden siyasi olaylar yüzünden günümüze ertelenmiştir (Maurette,
1926).

George W. Bush yönetiminin Ocak 2004’te ilan ettiği “Büyük Ortadoğu Girişimi”,
özellikle bu isim olan Büyük Orta Doğu ile ilgili haber olarak çıkan birçok tartışmaya
yol açmıştır. Gerçekte, “büyük Ortadoğu” ifadesi, daha büyük karşılaştırmalı bir sıfat
olarak kalırken, 1950’lerden epizodik olarak ortaya çıkmış ancak 1970’lerin sonuna
kadar, özellikle de İran Şahı’nın düşüşü vesilesiyle 1970’lerin sonuna kadar kullanıl-
mamıştır. Ocak 1979 ve aynı yılın Aralık ayında Afganistan’a Sovyet müdahalesi. 20
Aralık 1978 itibariyle, İran’da sıkıntıların arttığı bir dönemde bu alan, dönemin ulu-
sal güvenlik danışmanı Zbigniew Brzezinski tarafından “kriz yayı” olarak tanım-
lanmıştır (Times, 1979). Birliğinin öncelikle olaylardan ve Basra Körfezi’nin petrol
bölgesini tehdit edecek bir Sovyet ilerlemesi korkusundan kaynaklanan konjonktü-
rel bir alan olduğu fikrini açıkça ifade etmektedir.
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Görüldüğü gibi Ortadoğu, tarihsel dönemlerin tümünde hareketli bir alan ol-
muştur. Bu alanda, bu dönemlerin her birinden kalan etnik unsurlar, kültürler, dil-
ler, gelenekler, inançlar birikmiştir (Tablo 1). Bu birikintinin her katmanı “eşzaman-
lılık” ilkesini doğrularcasına varlığını sürdürmektedir. Sayıları ve etkinlikleri göz
önüne alındığında çok küçük alanlarda, kısa mesafelerde, bazen bir mahallenin sokak
sokak ayrışmasında, yan yana yaşamak zorunda olan onlarca parça, Ortadoğu top-
lumunu oluşturmaktadır.

Ortadoğu’nun kaderi: Babil Kulesi Efsanesi ve Tapınaklar

Babil kulesinden Tevrat’ın Yaratılış (Tekvin) kısmında bahsedilmektedir. Nuh’un
oğulları Büyük Tufan’dan sonra Sinar (Sümer)’da yerleşmiş, burada bir şehir ve gök-
lere yükselen bir kule yapmak istemişlerdir. Efsaneye göre tanrı kendisine ulaşmaya
çalışan insanların kendini beğenmişliğine kızar ve o zamana kadar aynı dili konuş-
makta olan insanların dillerini karıştırarak birbirlerini anlamalarını engeller. Bugün
Ortadoğu’da 60 üzerinde dil hakimdir (Tablo 1) ve bu efsane göre 7 milyon kilomet-
rekarelik bu coğrafyanın birbirine benzemezliğinin en önemli göstergesidir.

Osmanlı sonrası Ortadoğu’nun mevcut yasal sınırları değişmeye devam etmek-
tedir. Mevcut süreçle yasal sınırları aşan jeopolitik sınırların yarattığı sorunlar bölge
içi dengeleri dinamik olarak sarsmaktadır. Bu ortam, bazen hammadde kaynakları-
nın kontrolü, bazen etnik köken, bazen de güvenlik politikaları üzerinden sınır ça-
tışmalarını sürekli gündemde tutmaktadır. Ortadoğu’da doğan her tek tanrılı dinin
alt grupları arasındaki mevcut mezhepsel ilişkiler de bölge siyasetinde rol oyna-
maktadır (Tablo 1). İslam tarihinde mezhep çatışmalarına ev sahipliği yapan Suriye
ve Irak’ta olup bitenleri sadece mevcut grupların güç dengeleri üzerinden değerlen-
dirmek ya da Fransa’nın Lübnan’a olan ilgisini tarihin izinden gitmeden sadece gün-
cel siyasi gelişmelerden anlamaya çalışmak sadece mevcut durumu ortaya koyabilir,
bir kısmını görmenizi sağlayacağı için sınırlı bir görüş alanı sunacaktır. Dünya ge-
nelindeki çatışma örüntülerinin önemli bir parçası olan etnik farklılık konusu, Ba-
tı’daki sonuçlarından farklı olarak son yıllara kadar Ortadoğu’da belirgin bir bölücü
bir etken olmamıştı.
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Tablo 1: Ortadoğu’da Diller ve Kültürler 

Tablo 2: Ortadoğu’da Dinler
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Hedef coğrafya…

20.yy. başlarına gelindiğinde ise Ortadoğu’nun dünya için mevcut önemi yeni bir
ivme kazanmıştır. Sanayi Devrimi’nin temel girdisi petrolün hem rezerv büyüklüğü
hem çıkarma – işleme maliyetinin ekonomik oluşu hem de sanayileşen ülkelere en ya-
kın mesafedeki üretim alanı oluşu, Ortadoğu’nun önemini artırmıştır.

Artan öneminden dolayı; Ortadoğu devletlerinin kendi ülkeleri üzerindeki ege-
menliklerini sürekli test etmektedir.  Bu devletler dünyanın hiçbir yerinde olmadığı
kadar, «başka devletlerin çıkarlarının bulunduğu» topraklarında egemenliklerini ko-
rumak zorundadır.

Çok sayıda ve birbirine yakın göstergeler, Ortadoğu’nun dini azınlıklarının bu
yirmi birinci yüzyılın başlarında kritik bir kavşakta yaşadıklarını göstermektedir.

Dünya medyası iki günde bir konuyu ön sayfalara taşıyor, Cezayir’de birkaç dü-
zine vatandaşın Hıristiyan evanjelizme dönüştürülmesiyle artan gerilimleri, Kuzey
Irak’ta gayrimüslimlerin maruz kaldığı zulümleri veya Lübnan’da.ülkenin geri ka-
lanında mezhep çatışmalarını bildirmektedir. 

Ve vaatlerle dolu olsa da 2010’ların başında Basra Körfezi’nden Atlantik’e esen ve
“Arap Baharı” denen devrimci rüzgar yeni soruları gündeme getirmiştir.

Genellikle “Arap dünyasında” veya “Müslüman dünyasında” küresel bir azınlık
krizi olarak anılan kriz, yapısal ve kültürel boyutları birleştiren ve tarihsel arka planı
ve sosyolojik bağlamı ışığında incelenmesi gereken karmaşık bir olgudur. Bir yandan
demografi ve hukukun belirleyici olduğu yapısal bir krizdir. Dini ve mezhepsel grup-
lar arasındaki doğum oranları ve göç geleneklerinde uzun vadeli bir fark, derin bir
demografik dengesizliğe yol açarken, onlarca yıllık ayrımcı mevzuat açığı derinleş-
tirmiştir (Courbage vd., 1997; Jones, 2006: 252). Öte yandan, mevcut “azınlık krizi” bir
farklılık krizidir: eski sosyal ve kültürel düzenin dağılması nedeniyle “bireyler ara-
sındaki ilişkinin belirsizlikle karakterize edildiği” bir kriz olarak tanımlanabilir (Ba-
landier 1986: 501).

Son on yıllarda Ortadoğu’nun başka bir ülkesine sığınan veya Batı’ya göç eden
yüz binlerce insanı göz önünde bulundurursak, birçok dini ve mezhepsel azınlığın
anavatanlarında özgürce yaşamadıklarını, sembolik olarak kamusal alandan ve si-
yasi hayattan dışlanmak, çoğu zaman ezilmek ve hatta sürgüne mahkûm edilmele-
rini sıradan bir olay olarak kabul etmek mümkün değildir. Hirschmancı kategorileri
kullanırsak, çatışmaların ortalarında kalan dini ve mezhepsel azınlıkların güvence-
siz durumlarına tepkileri ya çıkış ya da sessizliktir (Hirschman, 1970). Burada üç se-
çenekle karşı karşıya kalmaktadırlar: sessiz bir şekilde iktidar kuvvetlerine boyun
eğmek, bölgedeki uluslararası güçler aracılığıyla göç etmek veya ülke içinde yer de-
ğiştirmek ya da rejim karşıtı isyancı güçlere katılmaktır.

Birçok durumda bu durum Ortadoğu’da varoluşsal kriz çok boyutlu şiddete yol
açmıştır. Bu durum en son Suriye iç savaşında kendini göstermektedir.  Belirli kim-
lik grupları için çıkarılan eşit olmayan anayasal yasaların yapısal şiddeti, yerel top-
lulukların mekânsal olarak yer değiştirmesi veya zorunlu sürgünü, bireylere yönelik
saldırılar, dini veya mezhepsel toplulukları ayıran hatlar boyunca sokak kavgaları
ve bazen isimsiz iç savaşlar sıradan Ortadoğu manzaralarıdır. Dini azınlıklara yö-

119



nelik şiddetin, özellikle Ortadoğu toplumları ve politikalarıyla ilişkilendirilen kül-
türel bir damga olarak açıkça nitelendirilmesinin üstesinden gelmek için, krizi deri-
nine incelemek ve bağlamını hesaba katmak için hem tarih hem de sosyoloji gerek-
lidir. Siyaset sosyolojisi, kendi adına, egemenlik iddiasında bulunan siyasi iktidar -”
devlet”- ile bir yanda “meşru şiddet”in (ya da yasal güç kullanımının) münhasır kul-
lanımı arasındaki karmaşık ilişkiye ışık tutmalıdır.

Bugüne kadar, Ortadoğu coğrafyasında Osmanlı İmparatorluğu mirası “millet”
sisteminin, din ve kültür (ve bazen dil) özgürlüğünün tanınması ve gayrimüslim
mezhep topluluklarına belirli bir kişisel statünün verilmesi, çoğu bölgesel eyalette
yasal ve adli kurumların en önemli paylarıdır. Bağımsızlık zamanında, coğrafyadaki
bazı devletler Osmanlılardan miras kalan yasal çoğulculuğu anayasal yönetimlerine
bile yazdırdılar. Bugün millet sistemi -ya da en azından onun kalıntıları- yerel top-
lumların örgütlenmesine özel bir anlam yüklemektedir (Geertz 1973: 12-3). Azınlık-
lar ve devlet arasında iş başında olan güç dengelerini anlamak için ipuçları sağlamak-
tadır. Sonuç olarak, “millet sistemi mirası” karmaşık sosyal kategorileri, gerçekliğe
uygunluğu sorunlu olan sınırlı kategorilere damıtır (Peteet, 2008: 550). Sonuç olarak,
bazı analistler bu sistemi azınlık gruplarının statüsünü liberalleştirmek için bir ilham
kaynağı olarak kabul ederken, diğerleri Ortadoğu’daki parçalayıcı rolünü ve mütea-
kip ulus inşa sürecinin felce uğramasını kınadığı için tartışmalı bir kavram olarak
kabul etmektedir.

Müzmin Toplumsal Çatışma

Literatürde, yoğun farklılıkların siyasal baskı ile bir arada yaşamaya zorlanması
Protracted Social Conflict (Müzmin Toplumsal Çatışma) başlığı ile incelenmiştir.  Yasin
Atlıoğlu, Amerikalı siyaset bilimci Edward Azar’ın 2. Dünya Savaşı sonrasında özel-
likle 3. Dünya ülkelerinde gözlemlediği bu durumu tespit ettiğin aktarmaktadır.
Azar, “sosyo-etnik çatışmalar” olarak adlandırdığı bu eylemselliğin müzminleştiğini
ileri sürmektedir (Atlıoğlu, 2018). Lübnan kökenli Amerikalı siyaset bilimci Edward
Azar, İkinci Dünya Savaşı�ndan sonra dünyanın farklı bölgelerinde ortaya çıkan şid-
det olaylarını Protracted Social Conflict (Müzmin Toplumsal Çatışma) kavramıyla ta-
nımlayıp teorik bir model oluşturmaya çalışmıştır. 

Azar ve arkadaşlarının 1978 yılında ele aldıkları Ortadoğu sorunsalını bir türlü
sonlanmayan Arap-İsrail savaşı üzerinden açıklamaya çalışmışlardır (Azar vd., 1978:
46). Müzmin toplumsal çatışmanın özellikleri şunlardır:

-Şiddetli çatışmalar ve normal ilişkiler aralığının (NRR) süresi (uzunluğu)
-Etkileşimin yoğunluğu ve sıklığındaki dalgalanma
-Çatışmanın tüm alanlara yayılması
-Etkileşimleri mevcut normal ilişkiler aralığı içinde kalmaya zorlayan ve ister ça-

tışma ister işbirliği içinde olsun sınırlarının ötesine geçtiklerinde etkileşim eğilimle-
rini normal ilişkiler ağına geri döndürmeye zorlayan güçlü dengeleyici kuvvetler. 

-Belirgin bir sonlandırmanın olmaması

Uzun süreli bir çatışmanın bu davranışsal tanımı kabul edilirse hala bu davra-
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nışların Ortadoğu’daki çatışma modelini doğru bir şekilde yansıtıp yansıtmadığını
Suriye üzerinden sorgulanabilir. Gerçekten de, Suriye’de 11 yıldır süren karmaşa,
uzun sürelilik, dalgalanma ve dengeleyici güçler öyle karmaşık bir çatışmaya yol aç-
mıştır ki, kolay çözümler çözüm değildir ve çatışmanın aniden sona ermesinin bile-
şenleri zar zor tasavvur edilebilir. 

Azar’ın müzmin toplumsal çatışma kavramı ile oluşturmak istediği model, iç ça-
tışmalara bir açıklama getirecek bir model yaratmaktır. Azar’a göre toplumsal grup-
ların kendi kimliklerine dayalı temel ihtiyaçlarını karşılayamadıkları durumlarda
müzmin yani uzun süreli toplumsal çatışmalar ortaya çıkmaktadır. Oluşturduğu ka-
tegoriler yani “ulusal çatışmalar veya savaşlar”, “açıkça iç savaşlar” ve üçüncü ola-
rak “uluslararası ve iç savaşların bir karışımı” devletin yetersiz kaldığı noktalarda
uluslararası güçlerin devreye girdiğini göstermektedir. Daha açık bir ifadeyle yerel
tarihsel süreç, sömürgeci miras ve toplumun çok etnik-dini farklılıklarında oluşan
çok kimlikli katmanları müzmin toplumsal çatışmaların ortaya çıkışında önemli bir
rol oynamaktadır (Azar, 1990: 12). Bu noktadan baktığımızda Ortadoğu’da yıllardır
yaşanan askeri darbeler ve bitmeyen çatışmalar önemlidir. Azar’ın çalışması 1945-
1975 yılları arasındaki dünyadaki çatışma ve darbeler listelendiğinde en uzun süren
ve en fazla çatışmanın çıktığı bölge Ortadoğu’dur (Azar vd.: 1978: 48).

Ortadoğu Askeri Darbeler ve Çatışmalar

Birinci Dünya Savaşı ile Osmanlı İmparatorluğu’nun elinden tamamen alınan coğ-
rafya, İngiltere tarafından, dönemin İngiliz siyasetinin temel stratejisi olarak, kolo-
nileştirilmeye çalışılmıştır. 1916 Sykes Picot anlaşması ile Ortadoğu, devletlere
bölünmüştür. Bu devletlerin kurulması, toplumların geçirdikleri siyasal değişim ev-
releriyle, uluslaşma veya ulus devletleşme gibi süreçlerle olmamıştır (Şekil 1). 

Ortadoğu bütününü oluşturan etnik ya da dini unsurlardan herhangi birine ait ol-
mayan, Arapça dili ve İslamiyet’in görünürde kurulan devletler için bağlam kabul
edildiği ama diğerlerinden farkı anlatılamayan Irak, Suriye, Ürdün, Lübnan ve Kör-
fez emirlikleri bir “bölünmüşlüğün yönetimi” olarak tercih edilmiştir.

Şekil 1: Sykes-Picot Antlaşması, Mayıs 1918
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Skys-Picot sonrası Ortadoğu’nun büyük bölümünde şirketimsi devlet iktidarları
kurulmuştur. 20. yy. Ortadoğu’sunun en üst katmanı “devlet aygıtı” içinde yer alan
“yöneten aileler veya sınıflar” dan oluşturulmuş ancak alttaki katmanlar tarihsel mi-
rası temsil eden etnik ve inanç dağınıklığı olarak muhafaza edilmiştir.  Çok sayıda
etnik grup, çok sayıda dini cemaat ve Ortadoğu’nun aşiret – kabile toplumsallığı tüm
geleneksel tanım ve tavırlarıyla yaşamaya devam etmiştir. Bir görüşe göre Ortado-
ğu’da milli devlet inşası yerelde gelişmemiş, devlet kurumu dışarıdan ithal edilmiş-
tir (Özdemirkıran Embel, 2021: 184).

Ortadoğu’da da bölgede çıkarı olduğunu düşünen devletlerin askeri darbeleri ya
direkt destekledikleri ya da yönlendirmeye çalıştıkları süreçler oldukları aşikârdır.
Günümüz Ortadoğu’sunda gerçekleşen ilk askeri darbe Irak’ta olduğu söylenebilir.
Irak’ın bağımsız olmasından kısa bir süre sonra ordunun başına geçirilen General
Bekir Sıdkı Ekim 1936’da ‘darbe’ tehdidiyle hükümetin değişmesini sağlamıştır. O
zamandan günümüze kadar Ortadoğu’da yaklaşık 45 askeri darbe gerçekleşmiştir.
Ardından 1950 -2010 yılları arasında dünyada meydana gelen darbelerin yüzde 15’i
Ortadoğu’da olmuştur (Sinkaya, 2016: 52). Darbelerin çoğu 1960’lı ve 1970’li yıllarda
olmuş, 1990’lardan sonra bütün dünyada ve Ortadoğu’da darbelerin sayısı belirgin
bir şekilde  azalmıştır.. Ortadoğu devlet formları içinde Türkiye, hikâyesi diğerlerini
de kapsayan ve çoğunlukla Ortadoğulu sayılmaması gerektiği ileri sürülen bir ülke-
dir. Türkiye haricindeki Ortadoğu ülkelerinin darbe geleneklerinde petrol kaynak-
larının kontrolünün etkisinden literatürde sıklıkla bahsedilmektedir. Türkiye dahil
edildiğinde Ortadoğu ülkelerinin darbe geleneklerinde jeopolitik konumların etkisi
de önemli kabul edilmektedir.  Kıtalar arası geçişte Baharat Yolu, İpek Yolu, Levant
alanı vb. kadim kesişme noktalarına sahiptir. Aynı zamanda, havacılığın gelişmesi,
ordunun inisiyatifiyle yeni hava bağlantılarının hızla kurulmasına yol açmıştır
(Sykes, 1920). 1930’ların sonunda, aradaki Suriye-Irak neredeyse ortadan kaybolmuş
gibiydi: “Bugün önemli olan gerçek, Suriye çölünü kolaylıkla geçebilmenizdir. Bu
geçişin güvenliği ve kısalığı, günümüz yolcusunun efsanevi “uçan halı”nın mucizevi
bir şekilde gerçekleştiği hissine sahip olabileceği anlamına da gelmektedir. Mezopo-
tamya, birkaç haftalık kervan yolculuğuyla Akdeniz’den ayrılmak yerine artık Ak-
deniz’den bir gün uzakta” (Grant, 1937).

Tablo 3: Ortadoğu Darbeler
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Ortadoğu’daki çatışmalar ülkeden ülkeye farklılık gösterse de iki temel nitelik
bunların hemen çoğunda ortak özellik olarak kabul edilebilmektedir. İlki, herhangi
bir ülkedeki mevcut rejimle muhalifleri arasındaki iktidar çekişmesi; ikincisi de farklı
mezhep, etnik grup veya ideoloji mensupları arasındaki varoluşsal mücadeledir. İlk
gruptakilerde daha dünyevi amaçlar öne çıkarken ikinci grupta manevi bir moti-
vasyon ağır basmaktadır (Dağ, 2015: 12). Bu şekilde Ortadoğu sayısız çatışma ve krizi
yaşamıştır. (Tablo 4).

Tablo 4: Ortadoğu’da Bitmeyen Kriz ve Çatışmalar

Giderilmeyen Farklılıklar, Bitmeyen Kavgalar, Bitmeyen Göç ve Nüfus 
hareketliği

Orta Doğu’daki en büyük etnik grubu Araplar oluşturmaktadır, ardından çeşitli
İran halkları ve ardından Türk halkları (Türkler, Azeriler ve Irak Türkmenleri) geli-
yor. Bölgenin yerli etnik grupları arasında Araplar, Ayramiler, Asurlular, Beluciler,
Berberiler, Kıptîler, Dürziler, Kıbrıs Rumları, Yahudiler, Kürtler, Lurlar, Mandenler,
Persler, Samaritanlar, Şebekler, Tatlar ve Zazalar bulunmaktadır. Bölgede bir dias-
pora oluşturan Avrupalı   etnik gruplar arasında Arnavutlar, Boşnaklar, Çerkesler (Ka-
bardeyler dahil), Kırım Tatarları, Rum, Fransız-Levantenler, İtalyan-Levantenler ve
Irak Türkmenleri bulunmaktadır. Diğer göçmen nüfuslar arasında Çinliler, Filipin-
liler, Hintler, Endonezyalılar, Pakistanlılar, Peştunlar, Romanlar ve Afro-Araplar bu-
lunmaktadır (Wikipedia, t.y.).

Göç edenlerin oldukça büyük bir kısmı, ırksal ve/veya dini zulme maruz kalan
etnik ve dini azınlıklardan oluşmaktadır. Arap devletleri, Mısır, Yemen ve Levant ül-
kelerinden gelen işçiler için zengin bir istihdam kaynağı olarak görmektedir.

Geçtiğimiz yüzyılda çok sayıda Kürt, Yahudi, Süryani, Rum ve Ermeni ile çok sa-
yıda Sâbi, bu nedenlerle Irak, İran, Suriye ve Türkiye gibi ülkeleri terk etmiştir.
İran’da Hristiyanlar, Bahailer ve Zerdüştler gibi birçok dini azınlık 1979’da yaşanan
İran İslam Devrimi’nden bu yana ayrılmıştır.
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Demografik Yapının Değişimi (Suriye Örneği)

Suriye’deki krizin kötüleşmesini bir veya birkaç faktör üzerinden açıklamaya ça-
lışmak ve bu şekilde iç savaş hakkında kesin yargılara varmak, çoğu zaman ülkedeki
çatışmanın mahiyetini anlamayı zorlaştırmakta ve sorunun çözümüne yönelik adım-
ların atılmasını engellemektedir. Öte yandan, Suriye’deki çatışmayı sadece mezhep
mücadelesi olarak sunan veya dış müdahaleciliğe indirgeyen ve sadece dış etken-
lerle açıklayan yaklaşımlar, çatışmanın tarafları arasındaki siyasi ve ideolojik müca-
dele ve propaganda savaşlarının bir parçası olabilmektedir.

Suriye’deki çatışmanın ortaya çıkmasında ve gelişmesinde kimlik aidiyetleri (mez-
hep, etnisite, bölge, aşiret) en önemli faktörler iken, sosyo-ekonomik eşitsizlikler,
ekonominin yapısal sorunları, bir sosyal grubun diğerine bakış açısını belirleyen ta-
lihsiz tarihsel miras, önyargılar, tehdit algısı. gibi psikolojik etkenler, devletin otori-
tesinin zayıflaması, uluslararası müdahale, çatışmayla doğrudan bağlantılı olduğu ve
karmaşık bağlantılar ağı içerisinde çatışmayı farklı düzeylerde etkilediği açıktır.
Özetle, Edward Azar’ın müzmin sosyal çatışma teorisinden hareketle, Suriye’deki
çatışmayı yaratan ve etkileyen iç ve dış faktörleri dinamik muhakeme çerçevesinde
analiz etmeye çalışmak, iç savaş hakkında tahliller yapmaya olanak sağlamaktadır.

Son olarak, Azar’ın Soğuk Savaş koşulları altında Üçüncü Dünya ülkelerindeki iç
çatışmalara kapsamlı bir açıklama getirmeye çalışmasına rağmen, müzmin sosyal ça-
tışmalar teorisi, çatışmalara ilişkin diğer teorik çalışmaların gölgesinde kalmaktadır.
Uluslararası ilişkiler disiplininde bugün hala dünyanın farklı yerlerinde meydana
gelen karmaşık iç çatışmaları anlamak açısından için iyi bir teorik çerçeve sunmak-
tadır.

Şekil 2: Suriye’de Etnik Kültürel Değişimler: 1916 - 2011 – 2020 (Dalaman, 2022)

Türkiye’de 5 milyona yakın Suriyeli zorunlu sığınmacının ülkelerine geri dönüş-
leri; tarafların gerçekleştirdikleri etnik temizlik, demografik yapının değiştirilmesi,
kent fiziki yıkımları gibi eylemlerin de etkisiyle imkansızlaşacaktır.

İç savaşın tüm tarafları için Sünni Arap etnik – kültürel unsurlar “istenmeyen”
nüfus grubu muamelesi görmekte, Selefilik ve IŞID ile ilişkilendirilmeye çalışılmak-
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tadır. Çatışan ve sayıları yüzleri bulan örgütlerin Sünni Araplar adına hareket ettik-
lerini iddia etmeleri de bu söylemleri desteklemektedir. Sünni Arap nüfus parçaları
ülkenin tüm kentlerinden İdlib’e doğru iteklenmektedir.  Federal Suriye formülünün
işlemesi durumunda İdlib’de çok az bir coğrafi alana sıkıştırılmış 3 milyonu aşkın
Sünni Arap nüfus Kuzeye, Türkiye sınırına doğru yönelecektir. Çökertilen örgütle-
rin militanları ve aileleri de bu bölgeye yöneltilmektedir.

Federal Suriye, PYD/YPG’nin Suriye Kürdistanı amacını federe devlet kurma yo-
luyla gerçekleştirmesini sağlayacaktır.  

İç savaş sırasında nüfusun önemli kısmı göç eden Türkmenlerin “federe” devlet
kurmaya yetecek sayısal ve siyasi güçlerinin olmaması, Federal Suriye formülüyle
birlikte artık varlıklarının silinmesi anlamı taşımaktadır.
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