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Merhaba,

Eleştirel sosyal bilim e-dergisi SAV KATKI, 5. sayısıyla okurlarıyla buluşurken, bu sayımızın dosya konusu 
“göç” olarak belirlendi. Dünyada yaşanan ekonomik değişim, siyasal mücadele ve çatışmalar sonucunda yeni 
göç akımları ortaya çıkmakta ve bu durum göç hareketlerini daha karmaşık ve çok boyutlu hale getirmekte. 
Türkiye de bu göç hareketlerinden etkilenmekte ve bunun sonucu olarak dünyada en fazla mülteci barındıran 
ülke konumuna gelmiş durumda. Diğer yandan günümüzde göçmenlerin durumu pek iç açıcı değil. Kapitalist 
gelişme sürecinin gelinen aşamasında sermaye için ucuz emek temininin en önemli kaynağı göçmenler ol-
makta ve bu durum göç politikalarına farklı boyutlarda yansımakta. Artık dünya yüzeyinde daha fazla sayıda 
göçmen “düzensiz, yasadışı, kaçak” gibi kavramlarla tanımlanıp ülkelerin göç politikaları bağlamında “isten-
meyenler grubu”nu oluşturmakta. “İstenmeyenler grubu”nun her geçen gün artması güvencesiz, düşük ücretli, 
sağlıksız işlerin göçmenler için yaygınlaşması anlamına gelmekte. Bugün Türkiye’ye de de göçmenler için yeni 
kölelik biçimlerini aratmayacak çalışma ve yaşama koşullarına hem medyaya yansıyan haberlerle hem de sosyal 
bilimlerde yapılan alan araştırmalarıyla şahit olmaktayız .

Bu sayıda üç özgün makale ve bir kitap incelemesi yer almaktadır. Güler Özdemir’in “Türkiye’de Şehitliğin Üç 
Hali: Dini, Milliyetçi ve Devrimci Şehitlik Örüntüleri” isimli makalesinde Türkiye’de dini, milliyetçi ve sosya-
list gruplar üzerinden şehitliğin nasıl kurgulandığını, nasıl anlamlandırıldığı, biz ve ötekinin nasıl kurulduğu, 
neden ve ne için feda olmak gerektiği sorularına yanıt aranmış. Makalede bu üç grubun şehitlik algısında ben-
zerlikler, farklılıklar belirlenmiş ve her bir grup için ortak payda olan “ölümsüz kahramanlar”ın geride kalanları 
nasıl birleştirdiği yapılan alan araştırması ile  ortaya konmuş. 

Sayının bir diğer makalesi Serkan Öngel’in “Resmi İstatistiklerde Suriyeli Göçmenlerin Yeri: Geçici Korumanın 
Ardına Saklanan Veriler” isimli makalesi. Makalede Türkiye’deki Suriyeli göçmenlerin en somut görünümü 
olan resmi istatistiklerin yetersizlikleri ve yöntem sorunları ortaya konmakta ve göçmenleri görünmez kılma-
nın aracı haline geldiği vurgulanmakta. Yazar resmi işgücü istatistiklerinde izleri bulunmayan Suriyelilerin 
işgücü piyasalarındaki varlık göstergeleri gazete haberlerinde, iş cinayetlerinde olduğuna değinmekte. Ayrıca 
göçmenlerin resmi verilerde yok sayılması sadece Suriyeli göçmenleri değil, aynı zamanda  yerli işçinin de iş-
gücü piyasasında yaşadıkları sıkıntıları görünmez kıldığını belirterek bu sayıya katkı sunmakta. 

Ahmet Gire’nin “Savaş ve İlkel Birikim İlişkisi: Suriyeli Göçmenler” isimli makalesinde Suriye’de, iç savaş yo-
luyla üretim araçlarından ve yeniden üretim koşullarından  kopmuş insanların Türkiye’de tabi oldukları hukuki 
düzenlemeler sayesinde ucuz iş gücü haline geldiklerine vurgu yapılmakta. Çalışmanın temel hareket noktası 
olağaüstü hukuk ve iktisadi üretimin ilkel birikim kavramıyla açıklanması. Böylece Suriye’de yaşanan şiddeti 
ve Türkiye’deki yasama ve yürütme faaliyetleri bütünüyle anlamak mümkün. Suriyelilerin ülkelerini zorunlu 
terkedişi onları Türkiye sermayesine bağımlı kılmakla beraber bu bağımlılık geçici biçimde oluşturulan yasal 

Göç

Nihan Ciğerci Ulukan

SAV Katkı, 2017 (5): Çerçeve Sunuş
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düzenlemeler eşliğinde devam etmekte. Makalede son olarak sınıf mücadelesi adına Suriyeli ve Türkiyeli işçile-
rin ortak sınıf çıkarlarını oluşturmaları gereğine değinilmekte. 

Bu sayının son çalışması Arif Arslan tarafından kaleme alınan bir kitap tanıtım yazısı. Yazıda göç olgusunun 
Türk edebiyata yansıması seçili romanlar üzerinden ele alınmakta. Bu bağlamda Orhan Kemal’in “Gurbet Kuş-
ları”, Ceyhun Tokgöz’ün “Aykırı Ölümler”, Adalet Ağaoğlu’nun “Fikrimin İnce Gülü”, Yaşar Kemal’in “Fırat 
Suyu Kan Akıyor Baksana” ve Kemal Siyahhan’ın “Mülteci” romanları analiz ediliyor. 

İyi okumalar

SAV Katkı, 2017 (5): Çerçeve Sunuş
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Türkiye’de şehitliğin üç hali: 
Dini, milliyetçi ve devrimci şehitlik 
örüntüleri

Güler Özdemir*

Özet   
Varoluşsal bir kaygı olarak ölüme dair üretilen “çözümler” arasında şehitliğin diğer tüm yanıtları aşan bir olgu olduğu söy-
lenebilir. Toplumun yaşama ve ölüme dair endişelerine cevap veren şehitlik olgusu, belirli bir inanç sisteminin kutsallarının 
talep ettiği en büyük eylemdir. Bu bağlamda da, şehitlik, kutsal bir değer için ölümü isteyerek göze almak ya da o uğurda 
öldürülmeyi işaret etmektedir. Bu çalışmanın amacı da, Türkiye’de daha fazla görünür olan ve nispeten daha geniş bir alanı 
kaplayan dini, milliyetçi ve sosyalist gruplar üzerinden şehitliğin nasıl kurgulandığını ortaya koymaktır. Böylelikle şehitliğin 
nasıl anlamlandırıldığı, biz ve ötekinin nasıl kurulduğu, neden ve ne için feda olmak gerektiği sorularına cevap aranmıştır. 
Sonuç olarak, dini, milliyetçi ve sosyalist grupların her biri dokunulmaz ve kutsal değerler yaratmakta ve bu değerler uğruna 
feda edileceklerin içinde en önemli olanın kişinin canının olduğunu ortaya koymaktadır. Kişilerin kendilerini bağlı oldukları 
değerler uğruna feda etmesi ise grubun varlığının garantisi olmaktadır. Grubu tanımlayan kimlik farklı farklı inşa edilse de 
diğeri karşısında kendi davasını meşrulaştırmasının yolu olmaktadır. Diğer yandan düşman öteki farklı yeri işaret etse de 
savaşılacak bir düşmanın varlığı her bir grup için ortak olmaktadır.

Abstract
Martyrdom is a phenomenon that transcends all other answers among the “solutions” produced about death as an exis-
tential anxiety. This phenomenon responding to the anxieties of society’s life and death is the greatest act demanded by the 
sanctity of a particular system of beliefs. In this context, martyrdom refers to wanting to die for a sacred value or to be killed 
for that sacrifice. The aim of this study is to show how martyrdom is constructed through nationalist, socialist and religious 
groups that are more visible in Turkey and cover a relatively larger area in the country Thus, questions have been addressed 
like how martyrdom is interpreted, how us and others are established, and how and why of being sacrificed is have been 
searched. As a consequence, each of the religious, nationalist and socialist groups creates invioable and sacred values and 
reveals that the most important thing to be sacrificed for these values is the person’s life. And people sacrificing themselves for 
the sake of their values guarantee the existence of the group. The identity that identifies the group is constructed in different 
ways, however it is the way of legitimizing its own case against the other. On the other hand, even though the enemy points 
to a different place, the existence of an enemy to be fought is common to every group.

Anahtar kavramlar: Şehitlik, feda, devrimci şehitlik, ölümsüzlük, düşman.
Keywords: Martyrdom, sacrifice, revolutionist martyrdom, immortality, enemy.

*  Yıldız Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimleri Yüksek Lisans Öğrencisi

SAV Katkı, 2017 (5): 7-20
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Giriş 
Kutsal görülen değerler uğruna ölme iradesini gösteren 
ya da bu uğurda öleni işaret eden şehitlik, ölüm dene-
yimini anlamlı kılan bir pratik ve dil geliştirir. Temelde 
dini bir içeriğe sahip olan şehitlik kavramı, “tanıklık 
eden”, “hazır olan”, “huzurda bulunan” anlamlarına 
gelmektedir (Birsin, 2011; Cook, 2007; Hançerlioğ-
lu, 1984; Noth, 1999). Hristiyan gelenek içerisinden 
gelen bu “martyr” sözcüğü İslami gelenek için de aynı 
anlamları barındırırken daha çok ölüm olgusu üzerine 
kurulan anlamının ön plana çıktığı söylenebilir. İnti-
hardan farklılaşan bu can feda etmeyi Arthur Droge ve 
James Tabor (1992: 16-17) antik dünyadaki izini süre-
rek şu şekilde karakterize eder; bir zulme karşı koyma 
durumunda bireysel olarak ölümü seçmek soylu ve kah-
ramanca bir göstergedir. Kişiler ölmek için isteklidirler 
ve bazı durumlarda direkt kendilerini feda edebilirler. 
Kendini feda etmek ise bir fayda fikri ile anlamlıdır. 
İntikam ve ödül beklentisi böyle bir ölümün gerçekleş-
mesinde başlıca motivasyondur. Bu anlamda da şehidin 
belirli bir inanç sisteminin ve karşı durduğu başka bir 
inanç sisteminin olması gerekir. İki inanç sisteminin 
karşı karşıya geldiği alanı oluşturan şehitlikte, ölmeye 
değer inanç sistemi kamusal olarak sergilenirken diğer-
leri için de davranış standartları ve örnekler oluşturulur. 
Şehitliğe dair bu değerler ve davranış normları sergile-
nirken aynı zamanda buna şahitlik edecek izleyicilerin 
de bulunması gerekir. Bu anlamda da bu şahitler/izleyi-
ciler kolektif hafızayı sonrakilere taşımakta önemli bir 
rol üstlenirler (Cook, 2007: 1-2). “Can”ın politize ol-
muş bu hali kişiye canlılar dünyasından kendi arzusuyla 
ayrılma iradesini verdiği gibi, bu ayrılık toplum için de 
değerli ve anlamlı kılınan pratiklerle üretilir ve sürdü-
rülür. Çünkü topluluğun birlikteliği kendi üyelerinin o 
toplum için ölmeye hazır bulunmasıyla mümkündür.

Dini inanç bir taraftan kişilere bu dünyaya dair 
bir malumat ve bu dünyanın ötesindeki dünyaya dair 
yeniden canlanışın müjdesini verirken, diğer taraftan 
yapılacakların içine en makbul ölüm şekli olarak şehit-
liği yerleştirir. Çürümeye yazgılı ete karşı duyulan en-
dişenin önüne geçen, ruhun sonsuz geleceğine verilen 
önem (Bauman, 2012: 39) dinin sunduğu imkânlarla 
ölümsüzlüğü garantiler. Ulus-devletin ortaya çıkmasıy-
la birlikte ise bu dini olgu vatan üzerinden kurulan aş-
kın göstergesi olarak yeniden kurgulanır. Ulus-devletle 

tekrar anlamını bulan şehitliğin ideolojisi milliyetçilik, 
bunun zemini de öncelikle “vatan” kavramı olacaktır 
(Aydın, 2008: 26). Bu mit, millet olmanın en yüce ifa-
desi olan “vatanseverlik”le tüm bedenlerin ölümsüzlüğe 
ulaşacağını ilan ederken, toprak altındaki tüm beden-
leri de kendi tarihini yaratmak üzere yeniden canlan-
dıracaktır. Modern dönem paradigmasında toprağa ve 
ulusa vurguya yeniden dönen “şehitlik” kavramı, bi-
reyleri kahraman olabilme ihtimaliyle motive ederken, 
bir taraftan da bu savaşçı bedenler, ölümsüzler arasına 
girecektir.

Ulus-devletin şehitliği denetleyecek bir paradigma 
yaratmasıyla birlikte, şehitlik bugün bakıldığında bir-
çok alanda farklı anlamlar bütünü içerisinde yinelenen 
ve sahiplenilen bir kavram olarak karşımıza çıkar. Achil-
le Mbembe’nin (2016: 254) de belirttiği gibi, bu döne-
min en önemli özelliği, askeri operasyonlar ve öldürme 
hakkının icrasının artık sadece devletlerde ve düzenli 
orduda bulunmamasıdır. Clausewitzyen mantıktaki eşit 
güçler arasındaki bir düello olmaktan çıkan savaş (Etil, 
2017; 24) meşruluk kurdukları zeminler üzerinde hare-
ket eden gruplar için şehitliği aynı zamanda bir direniş 
mekanizması haline getirmektedir.1 Böylece, din için 
ya da ulus-devlet için ölmenin yanında, artık ideoloji 
uğruna, bağlı olduğu inanç uğruna ölüm, şehitliğe dair 
çoklu anlamlandırmalar yaratmıştır. Bu bağlamda sade-
ce dini veya ulus devlet erkinin sunduğu ve o topluluk 
üyelerinin de razı olduğu bir olgu olmasının yanında 
şehitliği ele alırken, birden fazla boyutunun olduğunu 
görmek gerekir. Bu nedenle de şehitliğe dair anlatı her 
toplumun özgün kültür ve anlam dünyası üzerinden 
yeniden ele alınma gerekliliğini ortaya koyar. Tüm bun-
ların doğrultusunda, bu çalışma Türkiye’de daha fazla 
görünür olan ve nispeten daha geniş bir alanı kaplayan 
dini, milliyetçi ve sosyalist gruplar üzerinden şehitlik 
kurgusuna odaklanmaktadır. Bu bağlamda, şehitliğin 
ne olduğu tartışmasının yanı sıra, bu çalışma şu soru-
lara yanıt aramaktadır: Türkiye’deki dini, milliyetçi ve 
devrimci kesimler şehitliği nasıl kurgulamaktadırlar? 
Bu üç grubun şehitlik algısında benzerlik ve farklılıklar 
bulunmakta mıdır ve bu benzerlikler ve farklılıklar han-
gi noktalarda ortaya çıkmaktadır? Feda olmanın moti-
vasyonu nedir?

Türkiye’de şehitliğin üç hali: Dini, milliyetçi ve devrimci şehitlik örüntüleri

1 Şehitliğin direnişle anlamlandırılması üzerine bkz. El-Husseini, 
2008.
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İlk olarak Türkiye toplumunda hegemonya olan 
İslam’ın Sunni yorumu üzerinden şehitliğin ne olduğu, 
nasıl anlamlandırıldığı ve şehidin kim olduğuna bakıl-
maktadır. İkinci olarak, Türkiye’de resmi milliyetçiliğin 
“vatan için ölmek” üzerinden kurduğu şehitlik anlatısı-
na yer verilerek, İslamiyet’le Türklüğün bu anlatıda nasıl 
tek ve bir görünüm sergilediği ortaya konulmaktadır. 
Son olarak Türkiye’de sosyalist kültür içerisinde anlam 
bulan “devrimci şehitlik” anlatısının ne olduğuna de-
ğinilmektedir. Tüm bunlar bize ölümle kurulan feda-
nın nasıl içinin doldurulduğunu ve anlamlandırıldığını 
göstermesi bakımından önemlidir. Öyle ki, bu noktada 
dini, milliyetçi ve sosyalist grupların her birinin “doku-
nulmaz” ve “kutsal” değerler inşa ettiği ve bu değerler 
uğruna feda edileceklerin içinde en önemli olanın da 
kişinin canı olduğu ortaya çıkmaktadır. Grubu tanımla-
yan kimlik ve biz inşası, diğeri karşısında kendi davasını 
meşrulaştırmasının yolu iken, ayrıca düşman ötekinin 
de işaretlenmesi bu üç grup için de ortaktır. Ayrıca yine 
ele alınan grupların, uğruna feda olunan değerler küme-
sinin ortak bir tarih anlatısı etrafında şekillendirdiği ve 
bu tarihin sürdürülmesi için gerekli tüm fedakârlıkların 
yapılmasını şart koştukları, bu fedakârlığın karşılığında 
ise “ölümsüzlüğe” ulaşıldığı noktasında aynılaştığı söy-
lenebilir.

Dini şehitlik tartışmasında Sünni İslam anlayışı 
üzerinden şehitliğe yer verilmiş, egemen dilin taşıyıcı 
kurumu olarak Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yazın kay-
naklarına yer verilmektedir. Milliyetçi yorumda şehit-
lik anlatısında resmi Türk Milliyetçiliğini şekillendiren 
eserler incelenmiştir. Dini ve milliyetçi kategoriye dahil 
edilen katılımcıların anlatıları her iki şehitlik tartışma-
sında birlikte yer almıştır. Bunun nedeni aşağıda tartı-
şılmakla birlikte her iki yorumun iç içe geçmiş halinden 
kaynaklanmaktadır. Devrimci şehitlik anlatısında ise 
silahlı mücadeleyi savunan, sistemi yıkmayı hedefleyen 
iki örgütün izindeki örgütler incelenmiştir. Mahir Ça-
yan ve İbrahim Kaypakkaya’nın izinden giden bu ör-
gütlerde aktif yer alan veya almış kendilerini sosyalist, 
komünist ve Marksist/Leninist olarak tanımlayan ikişer 
kişiyle görüşülmüştür. Kendini her üç gruptan birine ait 
olarak tanımlayan dörder kişiyle şehitlik olgusunun nasıl 
tanımlandığı ve anlamlandırıldığına dair derinlemesine 
mülakat yapılmıştır. Katılımcılar kendilerini tanımlama 
biçimleri ile birlikte verilmiştir. Söz konusu kimlik ka-
tegorilerinin homojen olmadığı göz ardı edilmemekle 

birlikte, katılımcıların dahil oldukları grupların anlam 
dünyasını taşıyan verileri sağladıkları görülmektedir. 
Yarı-yapılandırılmış görüşmeler yarım saat ile bir buçuk 
saat arasında sürmüş, İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. 
Katılımcıların kimlikleri gizli tutulmuş, yalnızca görüş, 
cinsiyet ve yaş bilgileri verilmiştir.

1. Dini yorumda şehitlik
Şehitlik, Hıristiyan inancında İsa’nın gönüllü takip-
çileri için kullanılırken, İslam inancının da Hıristiyan 
geleneğinden etkilendiği görülür. Farklılıkların bulun-
masıyla birlikte kavramsal ve vaad edilenler açısından 
Hıristiyanlık ve İslamiyet ortaklıklar gösterir. Şehitlik, 
Hıristiyanlık’ta İsa Mesih’in yaşantısının şahitleri (ha-
varileri)’ne denirken, imanı için ölüme giden ve ima-
nını kanıyla ödeyenler için de kullanılır. İsa’nın ölümü 
ve dirilişinin temel olduğu Hıristiyan inancında, şehit, 
İsa’nın ölümünü takip eder ve onun gibi olur (Weigl, 
2013: 704). Hıristiyan inancında olduğu gibi, İslam 
inancında da şehit, “tanıklık eden”, “hazır olan”, “hu-
zurda bulunan” anlamlarına gelmektedir. Hıristiyan 
geleneğin ve İslam geleneğinin şehitlik konusunda ben-
zer anlamlandırmalara sahip olduğunu söyleyen Keith 
Lewisntein (2002: 78), şahitlik anlamının yanında, her 
iki inancın ödüller konusunda da paralellik gösterdiğini 
ortaya koyar. Her iki inançta da şehit, cennetle ödüllen-
dirilir ve şehidin ruhu cennetin en üst katında, Tanrının 
krallığında yer alır ve şehit diğer inananlara göre ayrı-
calıklı bir yere sahiptir. “Tanık olmak” ise David Co-
ok’un (2007: 1) ifade ettiği gibi, ilan etmenin en güçlü 
şeklidir, çünkü tanık kişisel güvenirliliği ve deneyimi 
sonrakilere ve izleyicilere iletir. “Tanık olmak” anlamı-
nın önemi inancın izleyicileri için takip edilecek bir yol 
ortaya koyarken şehidin savunduğu değerlerin aktarımı 
açısından da önemlidir.

Şahit olmak anlamının ilk anlam olarak ortaya ko-
nulduğu şehitliğe dair tanımlarda, dine tam bağlı ola-
rak ulvi işleri yerine getirirken ölen ve acılı bir biçimde 
(suda boğulan, doğum yaparken ölen kadın, gurbette 
ölen, hayvan sokmasından ölen...) ölenleri de kapsaya-
cak genişlikte tanımlama mevcuttur. Fakat her ne kadar 
geniş bir tanım mevcutsa da ölüm üzerinden kurulan 
anlamının tüm diğer kategorilere göre daha baskın ol-
duğu görülür. Bu anlamda da yerleşik ve genel kabul 
görmüş anlamın kişinin kutsal bir ülkü için mücadelede 
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bedelini canıyla ve kanıyla ödeyen din ve Allah yolunda 
canını feda eden kişi anlamında birleşildiği söylenebilir 
(Altuntaş, 2001; Hançerlioğlu, 1984; Noth, 1999; Sey-
yar, 2007; Türcan, 2013; Tetik, 2001; Weigil, 2013).2 
Bu bağlamda şehidin kim olduğuna bakacak olursak 
Cook’un (2007: 30) işaret ettiği gibi, İslam’daki şehitlik; 
savaş, kuşatma gibi zorlu durumlarda Tanrı’ya inancı 
tam ve gönüllü seçiminin sonucu ölendir ve bu şehit ge-
nellikle erkektir. Burada kısaca şuna da değinmek yerin-
de olacaktır. Allah yolunda ölmek İslam inancı açısın-
dan mükâfatı olan bir ölüm şeklidir. Ölenler ‘ölümsüz’ 
olacaklar ve özellikle Allah yolunda ölenler yıkanmadan 
ve üzerlerindeki elbiselerle gömülecek ve cennetle ödül-
lendirileceklerdir.

Din/Allah yolunda ölmenin kutsallığının yanında 
kutsal değerlerin içerisine yerleştirilen bir diğer kavram 
vatandır. Kişinin canını feda edeceği esas değerlerin de 
din yolunda ya da vatan için savaşırken ölmek olduğu 
noktasında birleşilmekte, Müslüman bireyin ve toplu-
mun değerlerini yaşayabilir kıldığı mekân olarak va-
tan (Birsin, 2011: 111) “mübarek” ve “kutsal” (Tetik, 
2001) alanlardan biri olarak görülmektedir. Bu nedenle 
de her Müslüman’ın vatanını savunması gerekliliği or-
taya konmakta Uhud Savaşı’ndan Çanakkale Savaşı’na 
kadar kurulan süreklilikle dini ve milliyetçi düşünce 
birbirine bağlanmaktadır (Diyanet İşleri Başkanlığı, 
[02.03.2017]; Tetik, 2001; Altuntaş, 2001). 

Mehmet Görmez, “15 Temmuz gecesi ülkemizin 
birlik ve bütünlüğüne, milletimizin hürriyet, irade ve 
bekasına yönelik ihaneti püskürtmek için hiç tereddüt 
etmeden tankların önüne yatan, silahlara meydan oku-
yan, bedenlerini bu vatan için siper eden, canlarını din-ü 
devlet, mülk-ü millet, istiklal ve istikbalimiz için feda 
eden ve şehadet mertebesine ulaşan aziz şehitlerimizin 
her birini sonsuz rahmetine gark eyle. Cennetinle ve 
cemalinle müşerref eyle ya Rabbi. Şehitlerimizi, Bedir 
şehitleriyle, Uhud şehitleriyle, Çanakkale şehitleriyle bir-
likte haşreyle Allah’ım. Kabirlerini pür nur, makamla-
rını ali eyle Allah’ım.” diye dua etti (Anadolu Ajansı, 
30.07.2016).

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in ‘15 
Temmuz Şehitleri’ için yaptığı konuşmadan da anlaşıla-
cağı üzere, şehitlik dini inanç ve milliyetçiliğin harman-
landığı bir uğrak olarak önemli bir kavramdır. Buradaki 
vurgu devlete ve millete ‘ihanet eden’lerin kimler oldu-
ğunu işaretlerken, ‘vatan için’, ‘millet için’, ‘din için’ ül-
kenin sonsuz geleceği için hayatlarını ortaya koyanların 
şehitliğine vurgu yapar. Ve bu vurgu aynı zamanda ta-
rihsel olarak süreklilik taşıyan dini savaştan ulus devlet 
için savaşa değin kurulan bir tarihsel anlatıyla süreklilik 
kazandırılır. Milliyetçi ve dini sesin iç içe geçmiş bu hali 
ise şehidi nerdeyse sadece “vatan için ölen kişi” olarak 
tanımlar

Bu noktada kendini Müslüman ve/veya Milliyetçi 
olarak tanımlayan katılımcıların şehitlik tanımlamaları-
na bakıldığında;

“Dini bakımdan çok güzel bir şeydir şehit olmak, çün-
kü Mevlam diyor ki kul hakkı olmadıktan sonra ben 
onlara soru sormayacağım, onun için şehitlerin ölüleri 
yıkanmaz üstüyle başıyla konur, kefene sarılmaz. Onlar 
kıyamet koptuğu zaman üstüyle başıyla gelecek diyorlar. 
O zaman şehitler diyeceklermiş ki; keşke dünyaya bir 
daha gelsek de şehit olsak, o kadar önemli ve güzel bir 
şey. Mesela yangında yananlar da şehit sayılıyor, denizde 
boğulanlar da şehit sayılıyor ama onlar bizim askerleri-
miz kadar değil, o derece değil. En üstte bizim için şehit 
olanlar var, askerlerimiz diyeyim.” (Dindar, kadın, 53).

“Şehitlik, kamuoyunda aslında çok bilinmez ama dinen 
çok önemli bir şeydir… Vatanın için geliyorsan, vatan 
söz konusu olursa gerisi teferruattır deyip yollara düşü-
yorsan zaten şehitlik odur. Şehitlik milletini teslim et-
memek, ülkeni teslim etmemek adına yapılan savaştır. 
Şehit olmak için ya İslam için cihat ya da vatanınız için 
ölmeniz gerekir. Vatan derken bugün bütün Türkiye bi-
zim için vatandır.” (Milliyetçi, erkek, 55).

“Şehitlik İslam’a has bir kavram, Çanakkale’de yaralıları 
tedavi eden Ermeni doktorlar varmış mesela, bu adam 
şehit sayılmaz. Bu insan bu ülkede yaşadığı için sevdiği 
için yapıyor bunu, bu bizim öğrendiğimiz kadarıyla öte-
ki tarafta ateşi biraz kısık alır sanırım, bize öğretilen bu.” 
(Türk Milliyetçisi, erkek, 28).

“Şehitlik Müslümanlık içerisinde bir şeydir eğer din 
kapsamında olursa şehitlik olur, evet dünya ya da top-
lum için çok büyük işler yapmış birisi öldüğünde mesela 
Hıristiyan’sa ya da inanmıyorsa şehit sayılmaz bence, 
tabii ki yaptığı şey küçümsenemez çok değerlidir ama 
bu şehitlik değildir.” (Modern Muhafazakâr, erkek, 27).

Görüşmeye katılanların şehitlik tanımları İslami 
tanımı referans vermekle birlikte milliyetçi düşüncenin 

Türkiye’de şehitliğin üç hali: Dini, milliyetçi ve devrimci şehitlik örüntüleri

2 Türkiye’deki İslami kesim homojen bir kimlik taşımamakla bir-
likte şehitliğe dair tanımlamalar da aynılık göstermemektedir. 
Şehitliğin mutlaka Allah yolunda savaşta ölmeyi gerektiren bir 
durum olmadığını esasen Allah’ın hükmüne göre davranışta bu-
lunmak, buna tanıklık etmek ve öncü olmak olduğunu belirten 
yazarlar da bulunmaktadır. Bkz. Işık (1996).
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de bu tanımlarda başat olduğu görülür. Dinsel bir milli-
yetçilik tonunun hâkim olduğu bu anlatılar da şehitliği 
yalnızca ölüm üzerinden tanımlamakta ve şehit nere-
deyse sadece ülkesi için ölenleri kapsamaktadır. Şehit-
lik, imanı tam Müslüman için din yolunda ve vatan için 
savaşırken ölmekle elde edilirken Türkiye’de şehitliğe 
dair anlamlandırmanın milliyetçilikle aralarındaki sınır 
çizgisinin bulanıklaşması da ayrıca ele alınması gereken 
bir konuyu oluşturduğu açıktır.

2. Milliyetçi ideolojide şehitlik  
Mircea Eliade (1991: 10) evrenin tümünün, bütünü iti-
bariyle bir kutsalın tezahürü olduğunu söyler. Bu kut-
sallıkta ise ilk görünen şey tüm geleneksel toplumlarda 
insanın oturduğu ev ile yerleştiği toprağın kutsallaştırıl-
masıdır. Bir “şey”in kutsal olmasının ve onun etrafında 
insanın sadakat duymasının ilk şeklini oluşturan yere/
toprağa bağlılık, ölme eylemini de bu kutsallık üzerin-
den anlamlı kılar. Buradaki mitsel düşünce yerleşilen 
yerin dinsel bir inanışla Tanrının örnek eseri olarak ta-
nımlanmasında yatar. İşte bu nedenden ötürü, bir yere 
yerleşmek, bir köy kurmak veya sadece bir ev yapmak, 
ciddi bir karar gerektirmektedir, çünkü buraya insanın 
bizatihi varoluşu angaje olmaktadır: sonuçta kendi “dün-
yasını” yaratmak ve onu ayakta tutmak ve yenilemek so-
rumluluğunu üstlenmek söz konusudur (Eliade, 1991: 
37). Dolayısıyla yere/toprağa vurgu şeklindeki bu kut-
sallaştırma şehre ve ülkeye dair “vatan aşkı” bağlamında 
sevgi ve sorumluluk taşımayı ve bu yer için gerekli tüm 
enerjinin harekete geçirilmesini gerektirir. Bu bağlam-
da, kişinin toprağı ya da ülkesi için ölmesi yeni bir olgu 
değilken, artık sadece savaşçıların değil tüm toplumun 
fedakarlığını harekete geçirecek olan yeni bir paradigma 
on sekizinci yüzyılla birlikte ortaya çıkar. Ulus-devlet ve 
milliyetçilik “yeni kutsal dava”nın modern toplumlar-
daki paradigması olarak yurttaş bedenlerini fedakârlığın 
nihai kaynağı olarak kodlayacak, “vatan”, “vatansever-
lik”, “vatan için feda olmak” temaları etrafında ulusun 
tüm bireylerini kapsayacak şekilde vatandaşlık görevine 
dönüştürülecektir. Vatandaşlık görevlerinin en başında 
yer alan askerlik ise orduda zorunlu olarak yer almanın 
ötesinde ulusal onurun ve erdemin taşıyıcısı olarak gö-
rülecektir. Askerlik kutsal görevlerin arasına girerken 
vatana dair sevginin göstergesi sayılan şehitlik ise “ölüm-
lerin en yücesi” olarak “kutsal vazife”nin nihai amacına 
dönüşecektir.

Türkiye’de milliyetçiliğin ve militarizmin taşıyıcı bir 
kurumu olarak ordu, her daim önemli ve kurtarıcı bir 
güç olarak kodlanmış ve algılanmıştır. Bu düşüncenin 
oluşmasını ve yerleşmesini sağlayan tarihsel ve düşünsel 
olgular ise “ordu-millet” miti etrafında kurulmuş ve Tür-
kiye’de düşünsel evreni belirlemiştir. Bir ideolojik vaziyet 
alış olarak Türk milliyetçiliğinin doğuşu, Jön Türkler ve 
bu oluşumun kurumsallaşmış devamı olarak İttihat ve 
Terakki ile başlatılabilir (Karabaşoğlu, 2009: 692). Os-
manlı’nın son dönemlerinde devleti ayakta tutmak için 
ortaya konulan “kurtuluş reçeteleri” nden biri olan mil-
liyetçilik, toplumun militarizasyonu ile birlikte gelişmiş-
tir. Devletin II. Meşrutiyet’in ilanından sonra “kurtuluş” 
için güçlü ve askeri bir devletin şart olduğu inancını 
taşıdığını belirten Suavi Aydın (2008: 33), toplumun 
ise toptan bir militarizasyon sürecine tabi tutulduğunu 
ve ülkenin hızla “vatanlaştırılırken” halkın da “millete” 
dönüştürüldüğünü söyler. Füsun Üstel’in Osmanlı’dan 
Cumhuriyet’e makbul vatandaşın nasıl tanımlandığını 
kitaplar üzerinden yaptığı çalışmasının gösterdiği üze-
re, artık vurgu vatandaşlar topluluğunadır. Vatandaşlık 
organik bir bütünün üyesi, ailenin bir ferdi olmaktır. 
“Vatan” bir ortak “ev”dir. Vatandaş, vatanın “evladı”dır, 
dolayısıyla vatandaşlar birbirlerinin kardeşidir (Üstel, 
2004: 73). Erken Cumhuriyet döneminde Ziya Gö-
kalp, Namık Kemal ve Afet İnan’ın çalışmaları vatana, 
millete dair çizgileri çizmesi anlamında önemlidir. Res-
mi milliyetçiliğin ana hatlarını çizen bu eserlerde vatan 
“kuvvetini milletten alan ve uğruna hayatlar feda olu-
nan mukaddes bir ülke” (Gökalp, 1976a?b?: 85) olarak 
tanımlanmaktadır. “Candan ve canandan daha değerli 
olan” (Kemal, 1990: 3) bu vatan için ise gerektiği zaman 
seve seve can feda edilebilmelidir (İnan, 1988: 20). Te-
baanın “vatanlı yurttaşlar”a dönüştürülmesi ve vatanın 
da kutsal bir yer olarak işaretlenmesi de toprağa sadakat 
ve milli duyguları harekete geçirecek bir zemini yaratır.

Düşman kategorisi sürekli değişmekle birlikte vata-
na kast eden dahili ve harici düşmanların sürekli olması 
hali, sürekli savaşılması ve teyakkuz halinde olunması 
gerçeğini de topluma işleyecektir. Bu nedenle de asker-
lik ve savaşkanlık bu şer odaklarına karşı savunmada her 
daim önemli bir yere oturtulacaktır. Ordu, millet birli-
ğinin ve devlet varlığının timsali olarak, düşmana karşı 
devletin varlığını korumada ve asayişi sağlamada (İnan, 
1988: 116) en önemli kurum olarak görülecektir. Böyle-
ce askerlik hizmeti vatandaşın devlete karşı başlıca vazi-
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felerinden biri olarak kodlanacak vatandaşlara ölmeye ve 
öldürmeye hazır ve razı olmaları telkin edilecektir (İnan, 
1988: 114). Genelkurmay Başkanlığının hazırladığı “As-
kere Din Bilgisi” kitabında dinsel bir milliyetçilikle yoğ-
rulan anlatıda olduğu gibi “askerlik devlete can vergisi 
borcu” (Feyzoğlu vd., 1981) olarak kodlanacak Allah, 
vatan ve ulus uğruna ölüm şehitlik olarak tanımlanacak-
tır Kutsal bir görev olarak askerlik vatandaşlığın değerler 
listesinin başına konurken milli duyguları da harekete 
geçirici bir inanç birliği sağlayacaktır. Çünkü Ulrich 
Bröckling’in (2008: 124) de altını çizdiği gibi devlet, 
artık insanları ruhsuz bir makinanın basit bir çarkı ola-
rak ele alamazdı, tam tersi bireylerdeki ahlaki kaynak-
ları harekete geçirerek vatana karşı gönüllü bağlılık ve 
fedakârlık duygularını harekete geçirmeliydi ve bu artık 
zor kullanarak elde edilemezdi.

Vatan önce en yakın toprağa daha sonra ise devletin 
siyasal sınırlarının belirlediği en geniş toprağa yönelik 
aidiyet duygusu yaratma yolunda işlevselliği yüksek bir 
kavram olarak ortaya çıkar (Üstel, 2004: 100). Salt fizik-
sel bir çevre olmayan ve sınırlara ve toprağa dair pozitif 
duyguları barındıran vatan “kutsal” ve hiçbir yabancı 
elin değmemesi gereken bir mekâna dönüşür (Kemal, 
1990; Akseki, 1980; Gökalp a/b?, 1976).

“Türklerin Türk’ten başka dostu yoktur, gerçekten doğ-
rudur. En ufak bir olayda Batı’nın Haçlı zamanında ye-
diği tokat diyoruz biraz amiyane tabirle, o acısı depreştiği 
için tekrar saldırabilirler. Vatan biz Türkler için çok farklı 
bir şey. Biz bu topraklara dışarıdan geldik şudur budur 
ama bugün gerçekten Allah korusun Suriyeliler durumu-
na düşsek bizim gideceğimiz yer yok. Çünkü Suriye’nin 
yanında bir Türkiye var ve Türkiye’nin yaptığını dünyada 
yapacak hiçbir millet hiçbir ülke de yoktur. Ve biz ne ka-
dar tepki göstersek de Suriyelilere yine bağrımıza basarız 
biz çünkü Türk milletiyiz. Dünyanın en duygusal mille-
tiyiz biz.” (Milliyetçi, Erkek, 55).

“Vatan devletindir, ülkendir, namusundur, insanların 
huzur içinde yaşadığı bir yerdir.” (Dindar, Kadın, 53).

“Bizler vatanını seven insanlarız, gerektiği zaman bu va-
tan için canımızı da veririz.” (Milliyetçi/Muhafazakâr, 
Erkek, 30).

“Ordu milletsin sen. Türk evladı Türk’sün, senin atan 
öyle, öyle bir neslin bir çocuğusun.” (Milliyetçi, Erkek, 
36).

Görüldüğü gibi salt fiziksel bir yer olmanın ötesi-
ne geçen vatan pozitif duygularla yüklü bir yerdir. Farklı 
siyasi duruşlara sahip olsalar bile insanların etik evrenle-

rinin bir köşesinde pek de sorgulanmadan duran bu top-
raklar olumlu anlamlara sahip bir alana işaret eder. Bu 
nedenle de insan zihninde hiçbir muğlaklığa yer verme-
yecek biçimde şekillenen (Nalçaoğlu, 2002: 293) vatan 
gerektiğinde adanılması gereken bir fetiş nesnesine dö-
nüşür. Şanlı bir tarih anlatısı içerisinde süreklilik taşıyan 
vatan için yapılan fedakârlıklar gerektiğinde kişilerin de 
aynı fedakârlığı yapmalarını gerektirir. Micheal Billig’in 
ifadesiyle (2002: 201) dünyanın bir yurtlar dünyası gibi 
algılanmasıyla, bir mekân ve coğrafi bir yerden çok daha 
fazlası olan bu özel mekâna bağlanan kişiler için vatan/
yurt uğruna feda olunmaya layık bir yer olarak görülür.

Vatanı başlatan ve bitiren sınır çizgilerine ve her 
bir karesine yüklenen duygusal anlamlarla birlikte, va-
tanlaştırılmış bu topraklar Bauman’ın (2012: 133) işaret 
ettiği üzere iki şeye de göndermede bulunur; “toprak ve 
ölüler”. Kişi hayata geldiği topraklarını ve bu toprakla-
rı “vatan yapan” ölülerini seçemez. Doğduğu toprakları 
değiştiremediği gibi başka insanların ölülerini kendi ata-
larına da dönüştüremez. Bu bağlamda vatanı korumak 
ve bu birliğin sonsuza dek sürmesini sağlamak sadece 
toprakların üstüne karşı değil, altına karşı da bir görev-
dir. Çünkü burada söz konusu olan yaşanılan toprağın 
yitirilemeyecek değerde olması ve yerin altında da bizler 
için ölen ataların yerin üstündeki toprağın her karışına 
karışan adanmışlıklarıdır. “Vatan ki her karış toprağı ec-
dadımızdan birinin kanıyla yoğrulmuş” (Kemal, 33) ec-
dadının kemikleri onun kucağında ve namusun, şerefin 
onunla (Akeski, 1980: 8)’dır. Dolayısıyla da, tarih bo-
yunca ödenmiş olan bu bedel, yani çok sayıdaki ölüler, 
çocuklara, çok pahalıya kazanılmış bir mirası koruma, 
onun sorumluluğunu taşıma ve ona müteşekkir olma 
görevini vermektedir (Copeaux, 1998: 178). Şayet ulu-
sal sınırların içinde ve dışında “bizi” yok etmeye çalışan-
lar karşısında ayağımızı yere sıkı basmazsak, övülen halk 
artık övgüye değer olmayacaktır (Billig, 2002: 121). Bu 
nedenle sürekli iç ya da dış tehditlerle tehlikede olan va-
tanı koruma hissiyatı, kolektif bir erdeme dönüştüğünde 
“koruma” güdüsünün yanında “eksiklik” duygusunun 
da sürekli yeniden üretildiği ve vatandaşın bu mahcu-
biyetini sürekli kanıtlamak durumunda kaldığı görün-
mektedir (Düzcan, 2014: 113-114).

“Türkiye’nin düşmanı her zaman olmuştur. Bu da deği-
şir, 80’lerde Yunanlılardı şimdi genel olarak Batı...” (Mil-
liyetçi, Erkek, 55).

“Düşman yabancılardır, bize saldıranlar, bizi çekemeyen 
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herkes, dış devletlerdir.” (Dindar, Kadın, 53).

“Kâfir memleket vardır kendi halinde takılıyordur ken-
di idaresi altındakilerle, bir düşmanlığı yoktur kimseyle.  
Bununla Müslüman bir ülkenin problemi olamaz, dost 
da göremez düşman da göremez. Ama Müslüman değil 
bunlar güçlendiği zaman tam aksi bir yönde saldırı da 
yapabilir. Müslümanın vazifesi, bu durumu emniyet al-
tına almak. Savaşan da her zaman olacak Müslümanla 
kıyamete kadar.” (Türk Milliyetçisi, Erkek, 28).

“Tehdit unsuru ya da savunulması gereken düşmanlar 
içeride PKK, DHKC, FETÖ dür, dışta IŞİD’dir.” (Mo-
dern Muhafazakâr, Erkek, 27).

Her dönem değişiklik gösterebilen ancak varlığı 
hiçbir zaman ortadan kalkmayan “kronikleşmiş bu düş-
man algısı” (Bora, 1995: 75), görüşmeye dahil olanlar 
için de tanımları net bir görünüm arz eder. Türkiye top-
lumunda her daim yeniden üretilen parçalanma korkusu 
ve vatana kast eden düşmanların süreklilik taşıyan varlı-
ğı, kişilere her daim diri tutulması gereken bir teyakkuz 
halinde olmalarını aşılar. Vatandaşın, bu vatan için gere-
kirse canından olması gerektiğinin altı çizilir ve şehitlik 
toplumsal alanda kutsanan değerlerin en başına yerleşti-
rilir. Askere din bilgisi ve askere din kitabı çalışmalarının 
vurguladığı gibi “Türk askeri, kendine ait hiçbir çıkar 
gözetmeksizin yalnız vatan ve ulusunun esenliği uğru-
na kendini feda etmekten çekinmeyen bir kahraman” 
(Feyzoğlu vd,, 1981: 180) “Allah yolunda ve vatan uğ-
runda, yurdunu düşmana çiğnetmemek için canını feda 
etmekten çekinmeyen kişi” (Akseki, 1980: 321) olarak 
tanımlanır ve bir asker için en büyük rütbenin şehitlik 
olduğu vurgulanır.  

Aşağıdaki alıntılar da bize şehitliğin kişilerce nasıl 
anlamlandırıldığını vermekle birlikte, bir arzu nesnesi 
haline geldiğini de göstermektedir. Şehitliğin diğer an-
lamları yadsınmamakla birlikte din için ve vatan için öl-
mek hiyerarşinin tepesinde yer almaktadır. 

“Şehit olmayı çok isterim, çünkü Mevlam bütün günah-
larını affediyor kul hakkı dışında, orada rahat edeceksin 
yalnız.  Şehit olmayı çok isterim ama kadınlar mesela şey-
de şehit sayılıyor, doğum yaparken ölürse onlar da şehit 
sayılıyor çünkü çok acı çektikleri için. Vatan için ölmeyi 
de arzularım. Çanakkale’de cephane taşıyan nenelerimiz 
vardı ya ben çok isterim. Hep dua ediyorum Allah’ım 
şehitlik mertebesine ulaştır beni, şehit öldür diye.” (Din-
dar, Kadın, 53).

“Peygamber efendimiz bunu kutsal bir şey olarak atfedip 
anlattıysa şehidin mekanı mertebesi cennettir dediyse 
geçmişte de var ve olmaya da devam edecek demek ki. 

Ondan dolayı şehit olursan ayrı güzel, olmayıp da vatana 
hizmetin, faydan olursa ayrı güzel.” (Milliyetçi/Muhafa-
zakâr, Erkek, 36).

“Müslümanın şehitliği istememesi problem, zaten iste-
mek zorunda. Bunun nasıl olmasını isterim mesela, eli 
silah tutan bir kafirle, cephe olur birebir olur, karşımda 
bir kafirle savaşarak.” (Türk Milliyetçisi, Erkek, 28).

“On sene öncesine kadar öyle değildi, ama şimdi şehit 
olarak ölmeyi arzularım, şöyle ölsem böyle ölsem diye 
aklımda bir senaryo çizemem. Yani ben ülkem için 
gerektiğinde ölürüm çünkü manevi anlamda düşün-
düğümde ölüm hiç umulmadık bir anda geleceği için, 
eninde sonunda gideceğimiz için hiç olmazsa adam gibi 
ölelim. Yani anlamlı bir ölüm gelirse hiç olmazsa daha 
iyi.” (Milliyetçi, Erkek, 55).

Türkiye’deki İslami ve milliyetçi düşüncenin birbi-
riyle çatışmak yerine paralellik göstererek ilerlemesi ve 
bazı alanlarda aynı dili kullanması özellikle şehitlik söz 
konusu olduğunda daha da belirgindir. Şehitliğin anlamı 
dini bir kutsiyete büründürülen vatan üzerinden tekrar 
işlenir ve vatandaşların hayatını ortaya koydukları vatan 
neredeyse din yolunda ölmekle eş tutulur. Aşağıdaki 
alıntıda görüldüğü gibi, Türklüğün ve İslamiyet’in bir 
bütün olarak görülmesi, Türklüğün İslamiyet’le ortak-
lıkları çerçevesinde kurulan bir tarihsel sürekliliğe vurgu 
üzerinden kurulur.

“Türk milliyetçisinin Müslüman olmama gibi bir şan-
sı yok zaten. İsmet Özel’in çok güzel bir sözü var Türk 
kime denir? diye sorulduğunda kafirle çatışmayı göze 
alan Müslümana Türk denir.” (Türk Milliyetçisi, Erkek, 
28).

İslâmî aidiyetin ve referansların yeni millî devletin 
fikrî-manevî sistemine transfer edilme sürecinde, sava-
şın ve millî seferberliğin kurucu önemine değinen Ta-
nıl Bora (1995: 146-147), cihat ve şehitliğin de askeri 
pratik içerisinde “vatan müdafaası”na, “milli istiklal” 
hedefine yönlendirildiğini belirtir. Böylelikle, milliyet-
çi düşüncenin ve dinsel düşüncenin çatışmadan bu şe-
kilde iç içe geçişi şehitliği de bu çerçevede kurmuştur. 
Vatandaşı sınırları belirli bir toprak üzerinde millete 
bağlayan milliyetçilik, bu toprağın koşulsuz sevgisini de 
vatanseverlik üzerinden inşa etmiştir. Koşulsuz sevginin 
göstergesi ise vatan uğruna ölümü yüceleştirirken din-
den aldığı kavram ve düşünceleri de milli düşüncenin 
içine yerleştirmiştir. Türk tarihini savaşların ve fetihlerin 
tarihi olarak yazan ve orduyu milletle özdeşleştirip, her 
bir yurttaşı asker/millete dönüştüren tarih kurgusu böy-
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lelikle vatandaşları, vatan söz konusu olduğunda silikleş-
tirmiştir. Milliyete dinsel değer yükleyerek dinî kutsiyeti 
milliyetçilik içinde asimile etme eğilimi (Bora, 1995: 
147) vatandaşlara hem dine hem de vatana ibadeti gö-
rev saymıştır. Devletin bekası söz konusu olduğunda saf 
bir milliyetçilikle benzer tepkileri veren Türkiye’deki dini 
kesimin resmi milliyetçilikle aralarındaki sınır çizgisi de 
böylece muğlaklaşmaktadır. Söylem ve eylem düzeyinde 
şahit anlamının tamamen silindiği ve ülkesi için ölenleri 
kapsayan dar bir alana hapsedilen şehitlik, iyi bir din-
darın eşittir iyi bir vatandaş olması gerektiği bir anlam 
düzeyinde vatanı için ölenleri de en iyi vatandaş ve din-
darlığın göstergesine dönüştürür. 

Şehitlik, ölme eyleminin dini ve milli düşünceyle 
kutsallaşması iken ölümü meşru ve kutsal kılan vatan ve 
din öte dünyaya dair ödüller getirirken, kahramanca ve 
soylu bir ölüm biçimini de beraberinde getirir.

3. Devrimci Şehitlik  
Ulusun ve dinsel düşüncenin şehit olmaya dair kişilerce 
somut kabul edilebilecek şeyler sunuyor olmasına kar-
şın sol düşüncenin içerisindeki militanların feda olmayı 
kabul edebilecek motivasyonunun ne olduğu ve nasıl 
kurulduğu önemli bir sorudur. Kuşkusuz sol hareketler 
için de kişileri kendini fedaya razı kılabilecek bir takım 
meşrulaştırıcı mekanizmaların olduğu somuttur. “Kut-
sal değerler”in, dini düşünce ya da milliyetçi düşüncede 
olduğu gibi, sol düşünce açısından da şehitliğe dair an-
lamlandırmada inşa edildiği görülür. Bu bağlamda da, 
şehitliğe dair geniş bir anlam dünyasının olduğu dini ve 
milliyetçi şehitliğin yanında “devrimci şehitlik” kavramı 
da incelenmeye değer bir alanı oluşturur. Sol/sosyalist 
hareketin veya sistemle ve bulunduğu konumla bir şe-
kilde derdi olan silahlı hareketlerin kendini adama ve 
fedaya dair argümanının temel bulduğu “dava/inanç 
uğruna”, “yeni bir dünya kurmak için”, “halkımız için”, 
“adaletsizliğe karşı” mücadele bu anlamdaki şehitliği an-
lamlandırmada önemli referanslardır.

Türkiye’de sol/sosyalist hareketin tarihi Osman-
lı’nın son dönemlerine kadar götürülmekle birlikte (Bel-
ge: 2007) Cumhuriyet tarihinde 1920’de kurulan Mus-
tafa Suphi’nin TKP’sinin ardından Türkiye’de 1960’lara 
kadar ciddi bir kitlesellik oluşmaz. 1970’ler dünyayla 
koşut bir şekilde Türkiye toplumunda da sosyal hare-
ketler alanında gözle görülür bir canlanmanın olduğu 

yıllardır. Öğrenci hareketinden, işçi hareketlerine kadar 
bir dizi eylem ve hareket hali Türkiye toplumunda ciddi 
bir politizasyon ve mobilizasyonu da beraberinde geti-
rir. 1960’lardaki sosyal hareketler alanındaki ve özellikle 
sol hareketin canlanmasıyla o güne kadar olmamış bir 
şekilde işçi sınıfı ve sosyalist kesimler eylem sahasına gi-
rer. Ancak, devletin uyguladığı baskı ve sağ kesimle ara-
larındaki şiddet sarmalı,  sol hareketi düşünsel anlamda 
ve ardından pratik olarak 1970’lerle birlikte “silahlı mü-
cadele” ye yönlendirecektir.3 Devletin baskı aygıtının ya 
da reaksiyoner karşı-hareketlerin toplumsal hareketlere 
uyguladığı yoğun şiddetin yarattığı tepki (Alper, 2011: 
32), devrimi getirecek tek gücün silahlı mücadele ol-
masının düşünülmesi veya konjonktürel anlamda silahlı 
mücadelenin bir gereklilik ve zorunluluk olarak kendini 
dayattığı düşüncesiyle sol hareketlerin silahlı mücadele 
deneyimi ortaya çıkacaktır (Belge, 2007). 1970’lerde 
ve ardından gelen 1980 darbesiyle birlikte artan baskı 
ve şiddet sonucu, devletle ve paramiliter güçlerle giri-
len çatışmalarda yaşanan ölümler sol içerisinde şehitli-
ğe dair daha baskın bir söylemin de ortaya çıkmasına 
sebep olur. Şehitlik vurgusu, ölümlerin çoğaldığı 1970 
ile 1980 arasındaki örgütlerin kültürüne girmeye başlar 
(Özkaya Lasalle, 2014: 294). 1980 sonrasında ise so-
lun büyük kısmının baskı altına alınması ve cezaevleri 
deneyimleri hareket kabiliyetinin kısıtlanmasına ve bu-
rada militanların ölüm oruçları ve süresiz açlık grevleri 
olarak şiddetin kendi vücut bütünlüğüne yönelmesine 
sebep olur. Yani 90’lı yıllarda ötekine yönelik şiddet 
ve buna bağlı şehitlik gözle görülür bir biçimde azal-
mıştır (Özkaya Lasalle, 2014: 298). Bu bağlamda sol 
hareketleri değerlendirirken şehitliğin sadece kendi ha-
yatına son verme iradesinin dışında sıcak bir çatışmada 
“düşman” tarafından öldürülmenin de şehitlik olarak 
değerlendirildiğini gözden kaçırmamak gerekir. Bura-
daki şehitlik diğer taraftan yaşanan adaletsizlik duygusu 
ve sistemin taleplerine şiddetle cevap vermesi dolayısıyla 
aynı zamanda bir direniş biçimi olarak da ortaya çıkar. 
Bu anlamda karşı tarafla girilen çatışmada yitirilen dev-
rimcilerin şehit olarak görülmesi anlamlı olurken, ölüm 
orucu şehitliği ya da kendini dava uğruna ölüme atmak 
açık hiçbir alan bırakmayan devletle girilen mücadelede 
son direniş ve karşı koyuş biçimidir. Bu direnme tarzı 
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Ertuğrul Mavioğlu’nun dediği gibi bir nevi geriye kalan 
tek silah olan bedenlerin barikata dönüştürülmesidir 
(Mavioğlu, 2004: 84).

Şehitliğe dair sosyalist/komünist yazına bakıldığın-
da sistem eleştirisi ve alternatif dünya kurmaya yönelik 
verilen mücadelede devrimci kişiliğin düzenin insan 
tipinin karşısında yeniden inşa edildiği görülür. Kapi-
talist sistem sömürü ve baskı düzeni olarak tanımlanır-
ken bu sistemin “bireyci”, “bencil”, “duyarsız”, “çıkarcı” 
insan tipi eleştirilir (İlter, 2011; Kulaksız, 2001; Mater, 
1989; Sezgin, 2012). Bu anlamda, ölüme varan fedakâr-
lık ya da kendini bağlı olduğu inanç grubuna adayan 
devrimcilerin “öteki” nin kişiliği ve inanç sistemi karşı-
sında kurduğu pozitif bir karakter yapısı tanımladıkları 
görülür. “Disiplinli”, “ilkeli”, “bilinçli”, “fedakâr” (Hal-
kın Günlüğü, [5 Ekim 2017]) “kararlı”, “irade sahibi”, 
“tüm insanlığa karşı sevgiyle bağlı”, “halkının çıkarını 
düşünen” (İlter, 2011; Sezgin, 2012) karakter özel-
likleriyle tüm dünyaya ve halkına karşı sorumlu olan 
devrimci, bu anlamda diğerlerine göre haklılığını ve üs-
tünlüğünü de kurmuş olur.  Eleştirilen sistem ve onun 
kişilik yapısının tümden reddiyesi, özlemi duyulan dün-
yayı ve insan tipini işaretlerken diğerlerine de örnek ki-
şilik sunmaktadır. Kendini sosyalist olarak tanımlayan 
katılımcılardan birinin sözleri bu anlamda aynı kişiliğe 
vurgu yapması bağlamında önemlidir;

“Devrimci halkı için kendini feda edendir. Ne olursa ol-
sun sonuna kadar o kararından dönmeyendir, canıyla, 
kanıyla, bedeniyle her şeyiyle bedelini ödeyendir, haya-
tından vazgeçendir.” (Sosyalist, Kadın, 40).

Özlemini duyduğu yeni düzenin de kurucusu ni-
teliğindeki devrimci aşağıladığı sistemin bütün değerle-
rinden kendini soyutlayarak “yeni” bir insan olmalıdır. 
Bencil bir varoluşu dışlayan devrimci kişi bu bağlamda 
kendine, halkına, yoldaşlarına ve birliğine karşı sorum-
ludur (Neçayev, 2011: 24-25). “İnsanlığın hazırlandı-
ğı bu son kavga”da “bir amaç için bedel ödemek” ten 
kaçınmayan bu sol şehitliğin kendini feda etmeye dair 
kurduğu kutsallık belli dönemlerde karşılaşılan ölümün 
anlamlandırılması ve fedakârlığın sürmesi ve aktarılması 
için önemli olmaktadır. Kutsal olanın sosyalist/komü-
nist harekete bu aktarımında devrimci hareketlerin mi-
litanlarını can feda etmeye yönelten kutsallar ve değerler 
ise “sosyalizm” “onurlu ve özgür bir dünya”, “halkına 
ve vatanına bağlılık” (İlter, 2011; 30-31) “devrimin ve 
partinin çıkarları” (İlter, 2013: 77; Sezgin, 2012: 295) 

“ezilen emekçi halklara besledikleri derin sevgi”, “halk-
ların kurtuluşuna adanmışlık düzeyindeki bağlılık”, 
“dünyanın özgürleştirilmesine dönük tarihsel görev ve 
sorumluluk bilinci” “komünist devrimci ilkeler” (Hal-
kın Günlüğü, [5 Ekim 2017]) oldukları görülür. Öyle 
ki bu bağlılık ölüm orucu direnişçisi Ayçe İdil Erkmen’i 
anlatan anılarda şöyle dile getirilir; “Sevgi, ölümüne bağ-
lılıktı. O yüzden o gün onlarca devrimci ölümü gülerek 
kucaklamıştı... Bir kültür yaratılmıştı. Ve devrimci hare-
ket bu kültürü sempatizanlarından, taraftarlarına, kad-
rosuna, savaşçısına kadar işlemişti. İnsanlar korkusuzca, 
cesaretle ölümün üzerine yürüyorlardı” (İlter, 2011: 31). 
Ölümü bu denli olumlayarak karşılayan devrimci gö-
rüldüğü gibi yaşamını halkına ve daha iyi bir geleceğe 
adayarak kendinden sonrakilere örnek olabilecek bir 
modelin de inşasını mümkün kılar. Kendi hayatından 
vazgeçen bir devrimci yukarıda da tartışıldığı gibi ben-
cil bir beklenti içerisinde olmayıp tüm insanlığın ya da 
kendi halkının geleceği için mücadele verir. Dünyanın 
tümünden sorumlu olan devrimcilerin şehitliği, insanın 
ölümü aşabilmesinin alternatifiyken, gerekirse göze alı-
nabilecek bu ölüm de sırtlarında taşıdıkları dünya için 
yapılır (Kılıçbay, 1999: 60).

“Bir insan bedenini neden açlığa yatırır, neden ölüm 
orucuna yatırır çünkü o insan kendi hayatı için değil, 
kendi halkı için ölür. Kendi insanlarının daha iyi yaşam 
koşulları olsun diye, daha özgür bir yaşam olsun diye 
bedenini açlığa yatırır, o yüzden de birçok kişi şehit 
düştü... Devrimciler de öyle, devrimciler de kendi halkı 
uğruna savaşıyor, bedenini açlığa yatırıyor.” (Sosyalist, 
Kadın, 36).

“Bir devrimci ne için ölüyor? Hiç abartmıyorum, yedi 
milyar insan varsa yedi milyarın kurtuluşu için ölürler.” 
(Komünist, Erkek, 63).

Bir inancın taraftarı olarak canını feda etmek ya 
da o uğurda ölmek kime karşı savaşıldığını ve mücadele 
edildiğini de ortaya koymaktadır. Sahip olunan kimlik 
ve öteki bu bağlamda inşa edilmek ve gösterilmek zo-
rundadır. Bu anlamda da Jeff Goodwin’nin (2007: 229) 
devrimcilerin, düşmanlarını nasıl “toplumsal olarak 
inşa ettikleri” ve onlara ne şekilde bir suç isnat ettikleri 
meselesi anlam kazanır görünmektedir. “Düzen” ya da 
“sistem” devrimci anlatı ve yazının en başta ortaya koy-
duğu öteki kategorisidir. “Kötülüklerin, çirkinliklerin 
ve olumsuzlukların nedeni olan bu sömürü ve zulüm 
düzeni” (Mater, 1989: 559) ahlaki, sosyal, ekonomik ve 
politik olarak başta yok edilmesi gereken tarafta durur. 
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“Faşizm”, ”iktidar” “sermaye”, “işkenceci polis ve asker” 
diğer taraftan sürekli karşı karşıya kalınan düşman kate-
gorileridir. Bir topluluğu diğerinden ayıran bu düşman 
tanımı da Bozarslan’ın dediği gibi grubun ötekine karşı 
şiddetini de meşrulaştırır (2009: 13).

“Devrimci için düşman düzenin sahipleridir, düzenin 
sahipleri de düzeni yöneten emperyalist, oligarşi dediği-
miz bloğun içerisinde yer alan tekelci burjuvazi, toprak 
ağaları, sermayedarlar bunlar vardır.” (Marksist-Leni-
nist, Erkek, 31).

“Düşmanı çok iyi biliriz, sermayedarlar, kapitalistler, 
emperyalistler bizim düşmanımızdır. Bir de içimizde 
düşmanımız vardır, bu daha tehlikelidir. Bizim gibi 
gözüküp de, bizle birlikte hareket edip düşmana çalı-
şanlar; işbirlikçi, en tehlikelisidir. 1915’te Rus Devrimi 
yenilgiye uğradığı zaman Lenin’e soruyorlar, iyi ki diyor 
yenilgiye uğradık, çünkü içimizdeki düşmanları tanıdık. 
Düşman bize hiçbir şey yapamaz, aramızdan birkaç kişi-
yi götürebilir ama içimizdeki düşman bizi toptan öldü-
rür.” (Komünist, Erkek, 63).

Düşman ötekinin burada canlı kanlı bir insan ya da 
insan topluluğu olması gerekmez. Sistem ve sisteme ait 
tüm fikri ve ahlaki temellerin yok edilmesi gereken ta-
rafa konulduğu sosyalist/komünist düşüncede düşman 
bu anlamda makro bir bütünlük taşır. Düşman olarak 
görülen öteki de bu anlamda kötü olan taraftadır ve 
“biz”in haklılığı herkesin iyiliğini düşünmemizden gelir 
(Etil, 2017: 20). 

“Kan emici pisliklerdir, şu anda bildiğimiz klasik em-
peryalizmin ta kendisidir düşman. Ve uygulama olarak 
da faşizmin ta kendisidir, oligarşinin ta kendisidir, şu an 
yaşadığımız diktatörlüktür.” (Sosyalist, Kadın, 40).

İnsan niteliğinden çıkabilen bu düşmanın özelli-
ği vampir mitinde olduğu gibi kan emen bir özelliğe 
sahiptir. Kan emici özelliğiyle pekiştirilen bu düşman, 
İsmet Parlak’ın dediği gibi (2015: 77) bizim sürekli mü-
teyakkız olmamızı gerektiren bir alanda hareket eder. 
Dolayısıyla başta ahlaki olmak üzere diğer kategoriler 
bakımından da aşağılanan ve insanlık dışına itilen (Sch-
mitt, 2006: 56) “vampir” ya da “yaratık” uzaklaştırılma-
sı gereken bir tehlike olmaktan çıkarak tamamen berta-
raf edilmesi gereken bir düşmana dönüşür.

İki inanç sistemini karşı karşıya getiren dost ve düş-
manı ayıran şehit, haklılığını kurduğu inanç sistemini 
de böylece diğerine göre üstün ve daha değerli tanımla-
yacaktır. Şehit olmanın içeriğini belirleyen topluluklar 
arası farklılıklar, “benim şehidim en kutsalı” teması etra-

fında aynı zamanda ölümün ideolojiyle örüntülenmiş 
simgesel alanını göstermesi bakımından dikkate değer-
dir (Sağır, 2014: 226). Diğerinden daha kutsal ve haklı 
olan “bizim” şehidimiz geride kalan yaşayanlara da takip 
edilecek ayak izleri bırakacaktır. Bu ayak izlerinin geç-
mişi işaret ettiği düşünüldüğünde tarih de bu bağlamda 
her bir grup için haklılığı ve hafızayı kurması açısından 
önemlidir. Mahir Çayan, İbrahim Kaypakkaya ve şehit 
düşen diğer devrimciler “gelecek kuşaklara bıraktıkları 
sevgi ve kahramanlık”larıyla (Kulaksız, 2001: 17) dev-
rimci duruşun ve devrimci kişiliğin çerçevesini çizerken, 
izleyicilerine de takip edilecek bir yol bırakırlar. Müca-
delede ödenen bedellerin ve şehit düşen devrimcilerin 
varlığının devamı ise onların ölümsüzleştirilmesiyle 
mümkün kılınacaktır.

Çatışmada ya da ölüm orucunda yaşamını yiti-
ren devrimci “ölümsüzler” arasına girmiştir. Buradaki 
ölümsüzlük ise sonraki dünyaya dair bir kurgu değil 
kendini feda eden ya da öldürülen devrimcinin, kişiliği 
ya da anıları ile sonrakilere yol göstericiliği bağlamın-
da kazanılmaktadır. Şehit olan devrimcinin yaşayanlar 
arasında canlı kalmasını sağlayan ise “isimlerini onlar-
ca bebeğe veren” (İlter, 2013: 18) kavgasında yaşatan” 
(Halkın Günlüğü, [5 Ekim 2017]), “geçmişin mirasını 
taşıyan” (Çayan, 1979: 229), “geleneği sürdüren örnek 
bir savaşçı olan” (Sezgin, 2012: 295) şimdinin ve gele-
ceğin devrimcileri olacaktır.  

“Bir devrimcinin ölürken bıraktığı mükâfat yapmış 
olduğu, sergilemiş olduğu pratiğin kendisidir. Mahir 
Çayan’ın ideolojisini hayata geçirmek için silahlı müca-
deleyi benimsemesi gibi. Bunlar öldüler ama geride bir 
destan bıraktılar gelecek nesle miras bıraktılar. Savaşarak 
ölen, düşünce uğruna ölen her insan yaptığı pratikle bir 
miras bırakır. Teslim olmamak gibi, kanının son damla-
sına kadar savaşmak gibi veya ölürken bile düşünceni/
ideolojini duvarlara kanınla yazabilmek gibi.” (Mark-
sist-Leninist, Erkek, 31).

“Ölümsüzlüktür bir devrimcinin mükâfatı. Denizler ida-
ma giderken sonrasında iki buçuk milyon insan çocuk-
larına kız olsun erkek olsun Deniz adını verdiler. Deniz 
dünya yaşadıkça yaşayacak, İbrahim Kaypakkaya’nın bu-
gün tüm dünyada resimleri var, evlerimizde resimleri var 
aynı zamanda içimizdedir. Devrimci hareketten bahse-
derken, 1922-23 yıllarında Mustafa Suphilerin şehit düş-
mesi aklımıza gelmiyor mu?...” (Komünist, Erkek, 63).

Birey ve grup ölümsüzlüğü insanın kendi grubu 
için geçmişten itibaren gelen ve geleceğe de taşınan 
fedakârlıkları ile mümkün olmaktadır. Tarih ve hafıza 
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sonlu bir bedenin ölümsüz kılınmasıyla işlevsel bir hale 
getirilir, kendini öteki gruplardan ayıran bir tarih ve 
bu tarihi kalımlı kılacak hafıza ölümü varlığın saf im-
hasına indirgemekten kurtarır (Mbembe, 2016: 229). 
Ölüler bu anlamda Mark Neocleous’un (2015: 174-
185) dediği gibi farklı politik gelecekler için dolaşıma 
sokulurlar. Ve bu ölüyü anma süreci sadece anı ile ilgili 
değil geçmişi, şimdiyi ve geleceği birbirine bağlayan bir 
zaman içerisinde ölüyü ölümsüzleştirmekle mümkün 
olur. Böylece halk adına, ideoloji ve daha iyi bir gele-
cek adına yaşamdan ayrılmış bir devrimci ölmemiştir. 
Ölümsüzlük, onu anan insanlar olduğu sürece sürecek 
bir olgudur ve kuşaktan kuşağa aktararak hafızada kal-
mak ölümsüzlüğü sürdürmenin bir yoludur.

Devletle girilen çatışmada, tutsaklık koşullarında 
ya da hareketin içerisinde karşılaşılabilecek ölüm olgu-
suna karşı “onurluca ölmeyi yeğlemek”, “kahramanca” 
ve “onurlu” bir son sağlamaktadır. Dolayısıyla direniş, 
zafer ve inanç için “bedel ödemek” ten kaçınmayan 
devrimci bu yolda inançları için yürümesini de bilen 
kişidir. Anlatıların da ortaya koyduğu gibi şehit olmak 
diğer yandan “sıradan” bir ölümün yerine daha anlamlı 
da görülebilmektedir;

“Biz halkın malıyız, devrimciler halkın malıdır biz ken-
dimizi öyle tanımlıyoruz. Onun için halkın kurtuluşu 
için de kendini yakmak olsun ya da bir yeri patlatmak 
için intihar olsun bu mücadele geleneğinin sana verdiği 
özlemdir. Deniz’in dediği gibi “Çok yaşamak değil, az 
yaşayıp da çok iş yapmaktır”, yani biz yaşamımızda biri-
lerini, gelecek nesilleri mutlu edeceksek kendimizi belli 
ölçülerde feda etmemiz lazımdır. Bu yüzden de her türlü 
koşulda ölümü göze alırım, ben kendimi hep sorgula-
dım yurt dışında ben niye Kobani’de değilim, ben niye 
Rojava’da değilim. Hiç değilse bir taş taşırım, hiç değilse 
bir toprak atarım mevzilerin önüne. Derler ya hiç değil-
se devrim için bir taş taşırım, ufacık bir taş kaldırırım.” 
(Komünist, Erkek, 63).

“Ben birçok arkadaşımı kaybettim, birlikte zaman geçir-
diğim yoldaşlarımı, onlar için bile gidip savaşmayı göze 
alabilirim ya da nerede bana ihtiyaç varsa gidip orada 
çatışabilirim. Yoksa kendi gelecek kaygım için değil, za-
ten öleceğiz, öyle de öleceğiz böyle de öleceğiz ama en 
azından onurlu bir duruş sergileyerek ölelim.” (Sosyalist, 
Kadın, 36).

“Hastalıktan ölmektense kavgada ölmeyi tercih ederim, 
çünkü bir ideal uğruna ölmek gerçekten çok kıymetli, 
gerisi hikâye. Gerçekten ben bir devrimci olarak ölmeyi, 
devrimci sanatçı olarak ölmeyi düşledim tedavi gördü-
ğüm süreç içerisinde.” (Sosyalist, Kadın, 40).

Mücadele tarihine ve ödenen bedellere gönderme 
yapan şehitlik yazını ve anlatıları nihai hedef olarak 
görülen devrimin de kuşanılan feda ruhuyla geleceği-
ni ortaya koyar. Feda ruhu ise bir devrimcinin kişiliği, 
yaşamı ve pratikleriyle kendini bağlı olduğu inanca ada-
ması ve gerektiğinde tereddütsüzce bedel ödemekten 
kaçmamasıdır (Can, 2017).

 

Sonuç
Bütün kutsalların ileri sürdükleri şey Clifford Geertz’in 
dediği gibi (2010: 157), insan için iyi olanın gerçekçi 
bir biçimde yaşanması gerektiğidir; birbirlerinden farklı 
oldukları konu ise yapılandırdıkları gerçeklik görüşün-
de yatmaktadır. Her bir toplum için başka bir gerçeklik 
inşası taşıyan kutsallıklar aynı zamanda kendi gerçekliği 
içinde değerler üretir ve bu değerler için taleplerde bu-
lunur. Kutsallıkla yoğrulan bu değerler uğruna, göze alı-
nacaklar listesinin tepesinde yer alan ölüm olgusu böy-
lece yaşamın tam da karşısında değil, aynı bütünlüğün 
bir diğer yarısı olarak karşımıza çıkar. 

Önceki bölümlerde de tartışıldığı gibi İslam dini 
açısından şehit kavramı “şahit olmak” anlamına gel-
mekte ancak Türkiye’deki dini düşünce açısından ölüm 
üzerinden kurulan anlamın neredeyse tek anlam olduğu 
görülmektedir. Öyle ki sadece “din yolunda” ve “vatan 
müdafaasında” ölen kişi şehit sayılmaktadır. Din veya 
vatan uğruna ölmek kurgusu ise şehitliğin dini ve mil-
liyetçi paradigmanın kesişim kümesinde yer aldığını 
gösterir. Bu nedenle de Türkiye’deki şehitlik olgusu dini 
düşüncenin tanımı ile milliyetçi düşüncenin tanımını 
net çizgilerle ayıramamaya sebep olmakta, şehit İslam 
dininin kuralları etrafında vatan için ölen kişi olarak gö-
rülmektedir. Bu bağlamda da, öte dünyaya dair ödüller 
her iki şehitlik anlatısının da ortak yanı olmakta, cen-
net düşüncesi, bu dünyaya dair soylu bir son olgusu ve 
kahramanlık bu anlamdaki şehitliğin motivasyonunu 
oluşturmaktadır.

Dini ve milliyetçi şehitlik kurgusu birbiriyle ilişkili 
olabilirken devrimci şehitlik bu düşünce dünyasının dı-
şında öte dünyaya dair bir kurgu değil bu dünyaya ait 
olan somut bir gelecek tasavvuru ile anlam bulur. Yani, 
kendi halkı, yoldaşları ve tüm insanlığın iyiliği için ölü-
mü karşılayan devrimci için zafer, mücadele edilen inan-
cın başarılı olması ve daha iyi bir gelecek beklentisidir. 
Sosyalist düşünce de yitirilen devrimcileri genel olarak 
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şehit olarak adlandırmakta, bağlı olunan değerler uğru-
na ya da bir mücadele biçimi olarak kendi hayatına son 
verme iradesini gösteren devrimcileri tanımlamaktadır. 
Türkiye’de sosyalist hareketin özgün tarihi şehitlik kur-
gusunu da şekillendirmektedir, kendi halkı için ya da 
devrim için ölümü göze alan devrimciler diğer taraftan 
sisteme ve onun uzantılarına karşı direniş biçimi olarak 
da şehitliği kullanmaktadır. Sosyalist düşünce için şehit-
lik; adaletsizlik karşısında bir direniş biçimi, dünyanın 
tümünün sorumluluğunu taşıyan devrimcilerin daha iyi 
bir dünya kurmak adına verdikleri bir mücadele yönte-
mi ya da onurlu bir ölüm şeklidir. Bu anlamda da, bir 
devrimciyi canını feda etmeye yönlendirecek motivas-
yon başta benimsemiş olduğu inanca bağlılıkken aynı 
zamanda bireysel ve toplumsal mücadelede karşılaşabi-
lecekleri bir son olma gerçekliğindendir. Çünkü burada 
tüm bir yaşamın ve mücadelenin kazanılması kolay bir 
süreç değildir ve gerektiğinde bedel ödemekten kaçın-
mamak gerektiğinin altı çizilir.

Şehitlik, biz ve öteki kimliğini tüm gruplar için 
inşa etmekte ve diğeri sınırları çizilen düşünce sistemi-
nin dışında bırakılmaktadır. Dost ve düşman işaretlenip 
ayırılırken, şehit diğeri karşısında haklı bir davanın ve 
inancın savunucusu olarak kendini de meşru kılmakta-
dır. Tanıklarına/izleyicilerine model inşa eden geçmişin 
şehitleri de hafızayı kurmakta topluluğun diğerlerinden 
ayrılan tarihini oluşturmaktadır. Kalımsızlığı def eden 
ölümsüzlük kategorisi her bir grup tarafından inşa edil-
mekte, “ölümsüz kahramanlar” geride kalanlar için bir 
yol, sorumluluk ve minnet borcu bırakmaktadırlar.
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Özet   

Yıllara göre Türkiye’de Suriyeli göçmen sayısı verilerine bakıldığında, Suriye savaşının göç hareketleri bakımından etkilerinin 
hissedilmeye başlandığı yılın 2012 yılı olduğu görülmektedir. 2012 yılında kayıtlara yansıyan Suriyeli göçmen sayısı 248 
bindir. 2016 yılında bu sayı 3 milyona yaklaşmıştır. Özellikle 2014 ve 2015 yıllarında savaştan kaçan yaklaşık 1’er milyon 
kişi Türkiye’ye sığınmıştır. Bu kişilerin büyük bir kısmı sığınmacı kamplarının dışında yaşamaktadır. Buna karşın söz 
konusu göç dalgasının iş gücü piyasalarına etkilerinin resmi istatistiklere ne ölçüde yansıdığı tartışma konusu olmuş, resmi 
hesaplarda ve kimi akademik çalışmalarda Adrese Dayalı Nüfus Sistemi (ADKNS) ve TÜİK iş gücü istatistikleri, iş gücü 
piyasalarında yaşanan gelişmeleri takip etmek için bir araç olarak kullanılmaya devam edilmiştir. 

Bu çalışmada Türkiye’deki resmi nüfus ve iş gücü istatistiklerinde Suriyeli göçmenlerin yeri ele alınacak, istatistiklerde 
kapsam dışında kalan Suriyeli göçmenlerin durumu ve iş gücü piyasalarına etkileri, ulusal ve uluslararası istatistikler ve 
araştırmalar temelinde irdelenecektir. Bu amaçla Suriyeli göçmenlerin statüsü, kayıtlılık durumu, istatistiklerdeki yeri, iş 
gücü piyasalarındaki görünümleri, istatistiklerde yer alma ya da dışlanma pratikleri yasal dayanakları üzerinden ortaya 
konulacaktır. 

Bu amaçla öncelikli olarak Suriyeli göçmenlerle ilgili resmi kurumlar ele alınacak, bu birimlerin veri toplama süreçleri ve 
Türkiye İstatistik Kurumu’nun bu süreçteki konumu ortaya konulacak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminin (ADKNS) 
yabancıları hangi şartlar dahilinde kapsadığı üzerinden, geçici koruma statüsünün bu istatistiklerdeki yeri araştırılacaktır. 

Aynı zamanda sayısı 3 milyonu bulan Suriyeli göçmenlerin yukarıda ifade edildiği gibi 2012 yılında belirginleşen göç 
eğiliminin iş gücü piyasalarına etkileri, Lübnan ve Ürdün’deki göç istatistikleri üzerinden irdelenecektir. Türkiye özelinde 
özellikle iş cinayetleri verileri dikkate alınarak Suriyeli iş gücünün yeri tartışılacak ve uluslararası göç istatistiklerinin 
yöntem sorunu ile geçici koruma statüsü arasında görünmez kılınan verilerin etkileri ortaya konulacaktır.   

Bu çalışma Türkiye’de göçmenlerin statü sorunlarının aynı zamanda resmi istatistiklerin üretim süreci açısından da 
etkileri olan bir süreç olduğu iddiasındadır. Resmi olarak göçmenlerin geçici bir statü içinde olması, istatistiklerde kalıcı bir 
görmeme haline dönüşmektedir.

Abstract 
When reviewing data regarding the number of Syrian immigrants in Turkey on yearly basis, it can be seen that the effects of 
Syrian war in terms of immigration movements to Turkey has been experienced/perceived as of 2012. In the year of 2012, 
the number of Syrian immigrants recorded was 248.000. By 2016, it reached approx. 3 millions. Especially in the years of 
2014 and 2015, 1 million people escaping from war took shelter in Turkey. Most of these people are living out of refugee 
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camps. However, it is still debated whether the effects of relevant immigration wave on labor markets are sufficiently reflected 
on official statistics, and in order to monitor new developments on labor markets, the Address-Based Population Registration 
System (ABPRS) and Turkstat’s Labor Statistics are still used as a tool in several academic studies.
 
In this study, the inclusion of Syrian immigrants into the official population and workforce statistics in Turkey is analyzed, 
and then the situation of “out-of-scope” Syrian immigrants (excluded in statistics) and their influence on labor markets is 
addressed. In accordance with this purpose, the status of Syrian Immigrants, their registration, their position on statistics, 
their appearances in labor markets, and inclusion or exclusion cases in statistics are revealed through legal basis.
 
For this reason, first of all the official institutions concerning Syrian Immigrants are dealt, data collection process of these 
units along with the position of Turkstat within this process are discussed, and then the consideration of temporary protected 
status in these statistics are studied by analyzing the inclusion terms of ABPRS for foreign people.
 
In addition, along with approx. 3 millions Syrian immigrants, the effects of immigration trend on labor markets, emerged in 
2012 as mentioned above, are examined in comparison with immigration statistics of Lebanon and Jordan. Specifically for 
Turkey, by considering particularly workplace murder data, the place and importance of Syrian workers in Turkey’s labor 
market is discussed, and the effects of ignored/excluded data due to methodological problems in international immigration 
statistics and temporary protected status are revealed.
 
This study claims that the problems regarding status of immigrants in Turkey have effects in terms of generating official 
statistics as well. For immigrants, officially being in a temporary status leads to a permanent invisibility in statistics.

Anahtar kavramlar: Uluslararası Göç İstatistikleri, Resmi İstatistikler, Suriye Göçü, Geçici Koruma, İstihdam, İşsizlik, 
Kayıtdışılık  
Keywords: International Immigration Statistics, Official Statistics, Syrian Immigration, Temporary Protection, Employment, 
Unemployment, Informal labor

Giriş
Türkiye Suriye savaşından nüfus hareketliliği açısından 
en çok etkilenen ülkelerden biri konumundadır. Res-
mi rakamlara göre Suriye savaşının Türkiye’ye etkileri 
2012 yılı ile birlikte başlamıştır. Bu yılda Türkiye, geri 
dönenler hariç 248 bin 466 Suriyeli göçmenin hayatta 
kalma mücadelesine yurtluk etmek durumunda kalmış-
tır. 2013 yılında 585 bin olan Suriyeli göçmen sayısı 
2014 ve 2015 yıllarında birer milyon kişi artış göster-
miştir. 2012-2015 yılları arasında bu sayı 10 kat artarak 
2015 yılında 2,5 milyona ulaşmıştır. 2016 yılında söz 
konusu sayı 2 milyon 824 bindir (UNHCR 2017). Bu 
kişilerin büyük bir kısmı sığınmacı kamplarının dışında 
yaşamaktadır. Buna karşın söz konusu göç dalgasının 
iş gücü piyasalarına etkilerinin resmi istatistiklere ne 
ölçüde yansıdığı bir tartışma konusu olmuş, resmi he-
saplarda ve kimi akademik çalışmalarda TÜİK iş gücü 
İstatistikleri, iş gücü piyasalarında yaşanan gelişmeleri 
takip etmek için bir araç olarak kullanılmaya devam 
edilmiştir. 

Bu çalışmada Türkiye’deki resmi nüfus ve iş gücü 
istatistiklerde Suriyeli göçmenlerin yeri ele alınacak, is-
tatistiklerde kapsam dışında kalan Suriyeli göçmenlerin 
durumu ve iş gücü piyasalarına etkileri, ulusal ve ulusla-
rarası istatistikler ve araştırmalar temelinde irdelenecek-
tir. Bu amaçla Suriyeli göçmenlerin statüsü, kayıtlılık 
durumu, istatistiklerdeki yeri, iş gücü piyasalarındaki 
görünümleri, istatistiklerde yer alma ya da dışlanma 
pratikleri yasal dayanakları üzerinden irdelenecektir. 

Bu nedenle öncelikli olarak Suriyeli göçmenlerle 
ilgili birimler ele alınacak, bu birimlerin veri toplama 
süreçleri ve Türkiye İstatistik Kurumu’nun bu süreçteki 
konumu ortaya konulacak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt 
Sisteminin (ADKNS) yabancıları hangi şartlar dahilin-
de kapsadığı üzerinden, geçici koruma statüsünün bu 
istatistiklerdeki yeri araştırılacaktır. 

Sayısı 3 milyonu bulan Suriyeli göçmenlerin yuka-
rıda ifade edildiği gibi 2012 yılında belirginleşen göç 
eğiliminin iş gücü piyasalarına etkileri Lübnan ve Ür-
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dün’deki göç istatistikleri üzerinden irdelenecektir. Tür-
kiye özelinde özellikle iş cinayetleri verileri üzerinden 
Suriyeli iş gücünün yeri tartışılacak ve uluslararası göç 
istatistiklerinin yöntem sorunu ile geçici koruma statü-
sü arasında görünmez kılınan verilerin etkileri irdelene-
cektir.    

Bu bağlamda çalışmanın amacı Suriye savaşı ile 
birlikte yaşanan göç dalgasının, Türkiye’de iş gücü piya-
saları üzerindeki etkilerini, resmi istatistikler üzerinden 
okumanın ne ölçüde etkin bir araç olduğunu güncel 
mevzuat ve istatistikler üzerinden tartışmaktır. 

Suriyeli Göçmenler 
ve Kurumsal Yapı
Türkiye’nin, Suriye savaşı ile birlikte ülkelerini terk et-
mek zorunda kalan Suriyelileri büyük oranda kayıt altına 
almış olduğu görülmektedir. Emniyet Genel Müdürlü-
ğü (EGM) ve 11 Nisan 2013 tarihinde Resmî Gazete’de 
yayınlanarak yürürlüğe giren 6458 sayılı Yabancılar ve 
Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK) ile İçişleri Ba-
kanlığına bağlı olarak kurulan Göç İdaresi Genel Mü-
dürlüğü (GİGM) bu süreçte kritik bir rol oynamıştır. 
YUKK, tüm hükümleriyle, yayım tarihinden 1 yıl sonra, 
11 Nisan 2014 tarihinde yürürlüğe girmiş ve yabancı-
ların Türkiye’ye girişi, Türkiye’de ikametleri, sınır dışı 
edilmeleri ve uluslararası korumadan faydalanmaları 
hususunda önemli hukuksal ve idari değişiklikler getir-
miştir (Resmi Gazete: 11/04/2013, TÜİK 2017: 32). 

GİGM’nin Nisan 2014’te operasyonel hale gelmesi 
ile yabancılara ait tüm iş ve işlemlerin yanında plan ve 
politikaların oluşturulması ve istatistiklerin üretilmesi 
sorumluluğu Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM)’den 
GİGM’ye devredilmiştir. YUKK’un resmi gazetede ya-
yınlanmasından sonra ikamet izinleri, uluslararası ko-
ruma, düzensiz göç ve yabancılarla ilgili diğer olaylara 
ilişkin bilgilerin birbirleriyle ilişkili bir şekilde tutula-
cağı, GİGM merkez ve taşra teşkilatının görev alanına 
giren iş ve işlemlerin elektronik ortamda yürütüleceği 
Göç-Net sisteminin kurulmasına yönelik çalışmalara 
başlanmıştır (TÜİK 2017: 32). Göç-NET, GİGM’in iş 
ve işlemlerini yürütmek amacıyla bilişim alanında kul-
lanılan yazılım, donanım ve network cihazlarının tama-
mını tanımlamaktadır (GİGM 2017: 16). 

Göç-Net aracılığıyla 18.05.2015 tarihi itibariyle 
yabancılara ilişkin iş ve işlemler aktif şekilde yürütül-

meye başlanmış, ilave olarak Geçici Koruma Modülü 
ise 2015 yılı Kasım ayı itibariyle aktif hale gelmiştir. Söz 
konusu sistemdeki veriler TÜİK tarafından yapılan yıl-
lık nüfus analizlerinde kullanılmamaktadır. Bu konuda 
bir protokol hazırlandığı ve en geç 2017 Ocak ayında 
bu protokolün imzalanmasının beklendiği ifade edil-
mektedir (TÜİK 2017: 32).

Buna karşın TÜİK’in resmi internet sitesinde “Göç 
İstatistikleri” bölümünün meta veri kısmına, bu makale 
kapsamında yaptığımız girişte, “2015 yılı içerisinde re-
vizyon öngörülmemektedir. Revizyon olması durumun-
da kamuoyu ile paylaşılacaktır” denilmektedir. Buradan 
hareketle yeni bir revizyonun henüz yapılmamış olduğu 
anlaşılmaktadır (TÜİK 2017b).

Son dönemde resmi istatistiklerin üretimine ve bu 
sürece dair kurumsal kapasitenin artırılmasına yönelik 
çeşitli düzenlemelere başvurulmuştur. Bu kapsamda 
Türkiye İstatistik Kanunu 18 Kasım 2005 tarihin-
de Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Kanunun amacı “resmî istatistiklerin üretimine ve or-
ganizasyonuna ilişkin temel ilkeleri ve standartları be-
lirlemek; ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda veri ve 
bilgilerin derlenmesini, değerlendirilmesini, gerekli 
istatistiklerin üretilmesini, yayımlanmasını, dağıtımını 
ve Resmî İstatistik Programında istatistik sürecine dâhil 
kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak 
üzere, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) kuruluş, 
görev ve yetkilerine ilişkin esasları düzenlemek” olarak 
belirlenmiştir (Resmi Gazete: 18 Kasım 2015). 

Bu çabalara rağmen Türkiye’de uluslararası göç 
alanındaki veri sınırlılıkları ve güncel veri toplama sis-
teminin eksiklikleri önemli boyutlardadır. Nitekim 
uluslararası göç verilerinin entegre bir sistem haline ge-
tirilmesi ve Türkiye İstatistik Kurumu tarafından der-
lenmesi henüz gerçekleşememiştir. Verinin derlenmesi 
ve yayınlanması sürecinde gizlilik gerekçesiyle kurumlar 
bütünleşmiş bir sistem fikrine itinayla yaklaşmaktadır-
lar (Özgören ve Ergöçmen, 2015).

Ekonomik ve sosyal olarak ciddi sonuçları olan Su-
riyeli göçünün “ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda veri 
ve bilgilerin derlenmesini, değerlendirilmesini” amaçla-
yan TÜİK’in kapsamı içine en azından bugüne kadar 
alınmamış olması önemli bir eksikliktir. Oysa TÜİK ta-
rafından hazırlanan nüfus projeksiyonları ve ADKNS, 
iş gücü istatistikleri ve kişi başına düşen milli gelir gibi 
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pek çok veride kullanılmakta, bu veriler yapılan araştır-
malarda temel girdi olarak kabul edilmektedir.

Söz konusu projeksiyonlar 25 Nisan 2006 tarihin-
de çıkarılan 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’na 
dayandırılmaktadır. 5490 sayılı kanunun amacı “kişinin 
doğumundan ölümüne kadar kişisel ve medenî duru-
muna, uyrukluğuna ve bunlarda meydana gelebilecek 
değişikliklere ait doğal ve hukukî olayların belirlenip 
saptanması, bu amaçla düzenlenmiş kütüklere yazılma-
sı, elektronik ortamda ulusal adres veri tabanının oluş-
turulması, nüfus kayıtları ile adres bilgilerinin ilişkilen-
dirilmesini sağlamaktır.” (Resmi Gazete: 25/04/2006).

Ancak bu ilişkilenme üzerinden oluşturulan nüfus 
verileri ülkeye gelen ya da giden uluslararası göçe karşı 
kördür. Bu körlük Suriye’den gelen göç dalgası ile somut 
olarak açığa çıkmıştır.

Nüfus İstatistiklerinde 
Suriyeli Göçmenlerin Yeri
Nüfus istatistikleri ve projeksiyonları için referans ve-
rilen “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt İstatistikleri’ne göre 
yurtdışında doğanların doğum yeri ve cinsiyete göre 
dağılımı, 2014-2016” verileri bize resmi istatistiklerin 
uluslararası göçe karşı körlüğünü somut olarak gösteren 
unsurlardan biridir. Söz konusu istatistiklere göre 2016 
yılında doğum yeri yurt dışı olanlarda birinci sıra 374 
bin kişi ile Bulgaristan’dır. Bulgaristan’ı 273 bin kişi ile 
Almanya, 146 bin kişi ile Irak doğumlular takip etmek-
tedir. Suriye doğumlular ise 98 bin kişi ile dördüncü 
sırada yer almaktadır (TÜİK 2017d).  

Grafik 1- Yurtdışında doğanların doğum yeri 
ve cinsiyete göre dağılımı-2016

Kaynak: TÜİK (2017d)

Yine bu istatistiklere göre Türkiye’de 2017 Ağustos 
ayı itibari ile 3 milyonu aşkın Suriyeli varken, ADNKS 
içindeki Suriye doğumluların oranı yıllara göre toplam 
Suriyeli göçmenler içinde erimektedir.

Grafik 2-ADNKS verilerine göre 
Türkiye’deki Suriye Doğumluların sayısı ile 
UNHCR Suriyeli Göçmenlerin sayısı (bin kişi), 
iki verinin birbirine oranı (%)

Kaynak: TÜİK 2017d, UNHCR 2017

Milliyet Gazetesi yazarlarından Güngör Uras 2016 ta-
rihindeki bir yazısında “Yabancıların bu sistem içinde 
nüfusa dahil olabilmeleri için, ‘turma iznine sahip ol-
maları ve bir adrese kayıtlı olmaları’ gerekiyor. Halbuki 
Suriyelilerden oturma izini alabilenlerin, adres kaydı 
yaptırabilenlerin sayıları çok az. Bu nedenle 2015’in 78 
milyon 741 bin olan nüfus rakamına, sayıları 2.5 mil-
yon olarak tahmin edilen Suriyeliler dahil değil” diyerek 
konunun nüfus boyutuna dikkat çekmektedir (Uras, 
01/02/2016).

Resmi istatistiklerde Suriyeli göçmenlerin yeri: Geçici korumanın ardına saklanan veriler
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Tablo 1- ADNKS, Nüfus Projeksiyonu 
ve Suriyeli Göçmen Sayılarının Karşılaştırılması

Yıl         ADNKS      Bir Önceki       Nüfus      Suriyeli
             Türkiye      Yıla Göre         Projeksiyonu-
             Nüfusu     Artış Miktarı    2013      Göçmen
2007     70.586.256      
2008     71.517.100       930.844    
2009     72.561.312    1.044.212    
2010     73.722.988    1.161.676    
2011     74.724.269    1.001.281    
2012     75.627.384       903.115          248.466
2013     76.667.864    1.040.480        76.481.847        585.601
2014     77.695.904    1.028.040        77.323.892     1.557.899
2015     78.741.053    1.045.149        78.151.750     2.503.549
2016     79.814.871    1.073.818        78.965.645     2.823.987

Kaynak: TÜİK 2017e, TÜİK 2017f, UNHCR 2017

Nitekim ADNKS Nüfus verilerine baktığımızda 
nüfus artış miktarı açısından, Suriyeli göçüne rağmen, 
ciddi bir artışın olmadığı görülmektedir. 2008 yılından 
bu yana yıllık ortalama nüfus artışı 1 milyon 25 bin-
dir. Suriyelilerin yoğun bir biçimde Türkiye’ye geldik-
leri 2013-2016 yılları arasında olağanüstü bir hareket 
gözlemlenmemektedir (TÜİK2017e). (Suriyelilerin göç 
hareketi için bkz. Grafik 3).

TÜİK tarafından nüfus projeksiyonları ile ilgili en 
son veriler 14 Şubat 2013 tarih ve 15844 sayılı haber 
bülteni ile kamuoyuna açıklanmıştır (TÜİK 2017f ).  

Grafik 3- Yıllara göre 
Türkiye’deki Suriyeli Mülteci Sayısı

Kaynak: UNHCR (2017)

ADNKS sistemindeki veriler ile Nüfus projeksiyo-
nu arasında bile zamanla önemli farklar oluştuğu gö-
rülmektedir. İki temel veri arasındaki söz konusu fark 
2013 yılında 186 bin iken 2016 yılında 849 bin olarak 
gerçekleşmiştir. Buna karşın İşgücü istatistiklerinde re-
ferans alınan nüfus istatistikleri, 2017 yılına kadar 2013 
yılında yapılan nüfus projeksiyonuna dayandırılmıştır. 
TÜİK’in resmi internet sitesinde, İşgücü İstatistikleri 
Mikro Veri Seti, 2016 bölümünde “Hanehalkı iş gücü 
araştırması sonuçları, nüfus projeksiyonlarına göre ağır-
lıklandırılmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu, 2013 
yılında en güncel nüfus bilgilerini kullanarak nüfus pro-
jeksiyonlarını yenilemiştir” denilerek bu durum açıkça 
ifade edilmektedir (TÜİK 2016: 3).

Nüfus projeksiyonu ile ADNKS sistemi arasındaki 
farkın iş gücü istatistiklerinde %1’lik bir sapma meyda-
na getirdiği görülmektedir.1

TÜİK, revizyon politikası gereği nüfus projeksi-
yonları 2016 yılından itibaren ileriye dönük yenilene-
ceğini ifade etmektedir. Bu kapsamda hanehalkı araş-
tırmaları için kurumsal olmayan nüfus projeksiyonu, 
2016 ADNKS sonuçları temel alınarak güncellenmiş, 
Ocak 2017 dönemi itibarıyla hanehalkı iş gücü anketi 
sonuçlarında bu yeni projeksiyon kullanılmıştır. TÜİK, 
yeni projeksiyonun, özellikle çalışma çağındaki nüfusa 
(15 ve daha yukarı yaştakiler) etkisinin sınırlı kaldığını 
ifade etmektedir (TÜİK 2017c: 6). ADKNS içinde yer 
almanın koşulları dikkate alındığında yeni projeksiyon-
da da Suriyelilerin yer alması mümkün görülmemekte-
dir.  

Suriyeli nüfusunun nüfus istatistiklerinde yer al-
mamasının nedeni, büyük oranda ikamet veya çalışma 
izinlerinin bulunmamasıdır. Türkiye’de 2016 yılı itibari 
ile ikamet izni olan yabancıların sayısı 461 bindir. Bu 
verinin yalnızca 48 bin 738’ini Suriyelilere oluşturmak-
tadır (GİGM 2017b: 38-39). 

22 Ekim 2014 tarih ve 29153 No’lu Resmî Ga-
zete’de yayınlanan “Geçici Koruma Yönetmeliği” geçici 
korumaya dair düzenlemeler içermektedir. Bu düzenle-

Ferit Serkan Öngel

1  İki değişkeni birbirine oranladığımızda 2016 yılında ADKNS 
sistemindeki verinin yaklaşık olarak aynı yıl nüfus projeksiyo-
nunun %1 üzerinde olduğu görülmektedir. İş gücü istatistikleri 
referans alınan nüfus verisi üzerinden tüm değişkenler oranla-
narak hesaplanmaktadır. Bu nedenle referans alınan nüfus veri-
si oranında bir fark tüm verileri doğrudan temsil ettikleri oran 
boyutunda etkileyecektir. 
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melere göre 28 Nisan 2011 sonrasında Türkiye’ye gelen 
Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşları, geçici koruma 
altındadır (geçici madde 1). Geçici koruma altındaki 
kişilere ilişkin istatistikler valilikler tarafından tutul-
maktadır (Madde 52). Yönetmeliğin 21. Maddenin 5. 
Bendine göre bu kişiler adres kayıt sistemine kaydedil-
mektedir. Yönetmeliğin 22. Maddesine göre bu kişile-
re geçici koruma belgesi ve söz konusu maddenin 22. 
maddenin 2. Bendine göre, 5490 sayılı Nüfus Hizmet-
leri Kanunu kapsamında yabancı kimlik numarası da 
verilmektedir. 25 maddeye göre geçici koruma kimlik 
belgesi, kalış hakkı sağlamakta ancak ikamet izni sağla-
mamaktadır (Resmi Gazete, 22 Ekim 2014).

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu 13/8/2016 
tarih ve 29800 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. Ancak çalışma izinleri konusunda 
sınırlılıklar bulunmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanlığı konuya ilişkin “Ülkelerindeki iç karışıklık 
nedeniyle Türkiye’ye gelmiş ve Göç İdaresi makam-
larından alınmış en az altı ay süreli ve geçerliliği sona 
ermemiş ikamet izni veya Geçici Koruma kapsamında 
bulunan Suriye vatandaşlarını istihdam etmek isteyen 
işverenlerimiz internet sitemizde belirtilen usul ve esas-
lara göre Bakanlığımıza çalışma izin başvurusu yapabi-
lirler” diyerek, konuyu işverenlerin tercihine bırakmıştır 
(ÇSGB 2017). Bu durumun iş gücü piyasalarına katılan 
Suriyeliler karşısında işverenlerin elinde önemli bir koz-
dur.

Akçabay (2015: 131-132), “ülkesinden ayrılmaya 
zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçi-
ci koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza 
gelen veya sınırlarımızı geçen yabancılara” tanınan ge-
çici koruma statüsünün Suriyeli sığınmacılar açısından 
geçerli olmakla birlikte, sığınmacılara ilişkin hukuki so-
runlara cevap olacak içerikten yoksun olduğunu ifade 
etmektedir:

Esas olarak acil ve geçici bir koruma öngören adı üze-
rinde ‘geçici’ bu koruma statüsü, sığınmacıların sayı-
sının fazlalığını ve kalış sürelerinin belirsizliğini yadsı-
yarak sığınmacıların statü problemlerinin çözüldüğüne 
ilişkin yanlış bir algı yaratmaktadır. Oysa yasal olarak 
tanınan bu hukuki statü adı üzerinde geçicidir. Üstelik 
de bu statünün kapsamının, mülteci hukukundaki eski 
uygulamaya benzer şeklide, yönetmelikle düzenlenmesi 
öngörülmüş ve Suriyeli sığınmacıların hukuki statüsü 
yürütme erkinin politik manevralarına terkedilmiş-
tir. Sığınmacıların hukuken hak ve özgürlüklere sahip 

kişiler olarak değil, misafirler olarak sunulması, artan 
ekonomik ihtiyaçlarının düşmanlık vesilesi haline gel-
mesine ve sığınmacıların zor koşulları unutularak ‘is-
tenmeyen misafirlere’ dönüşmesine neden olmaktadır. 
Bakanlar kurulu tarafından hazırlanarak 22.10.2014 
tarihinde yürürlüğe giren yönetmelikte ise kanunda be-
lirtildiğinin aksine geçici koruma statüsündeki kişilerin 
hak ve özgürlüklerine yer verilmemiştir (Akçabay, 2015: 
131-132).

Akçabay’ın altını çizdiği hak ve özgürlükler konu-
su çarpıcı bir biçimde resmi istatistiklere de yansımıştır. 
Hukuki olarak geçici koruma statüsü, Suriyelileri kalıcı 
görmeme eğiliminin bir sonucudur. Ancak Suriyelilerin 
ülkelerine gelecekte dönüp, dönmeyecek olmalarından 
bağımsız olarak çalışma hayatında bulunmaları bu sta-
tü ile çelişmektedir. Sonuçta 3 milyon kişinin ekono-
mik ve sosyal hayata katkılarının olmadığını söylemek 
mümkün değildir.

İş Gücü İstatistiklerinde 
Suriyeli Göçmenlerin Yeri
Nüfus istatistiklerinde yer almayan Suriyelilerin iş gücü 
istatistiklerinde yer almaları için ise somut bir neden 
görülmemektedir.2 Nitekim her ne kadar iş gücü anketi 
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan haneler-
de bulunan tüm kişileri kapsasa3 ve yabancılar da bu 
kapsam içinde değerlendirilse de,4 Türkiye İstatistik 
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2  ADNKS’de ülke sınırları içinde ikamet eden Türkiye Cumhuri-
yeti vatandaşları ve yabancı uyruklu kişiler kapsanmaktadır. 
Yabancı nüfus verisinde; ikamet veya çalışma izni alarak AD-
NKS’de kayıtlı olan ve tabiiyeti (vatandaşlık ülkesi) T.C. dışın-
daki ülkeler olan, en az üç aylık alınmış ikamet veya çalışma 
izni referans tarihinde devam eden ve tabiiyeti (vatandaşlık 
ülkesi) T.C. dışındaki ülkeler olan, izinle T.C. vatandaşlığından 
çıkan ve adres beyanında bulunmak suretiyle ülkemizde ikamet 
eden kişiler kapsanmaktadır.

3  Ankette okul, yurt, otel, çocuk yuvası, huzurevi, hastane ve ha-
pishanede bulunanlar ile kışla ve ordu evlerinde ikamet edenler 
kapsanmamaktadır. 

4  Türkiye İstatistik Kurumunda İdari Para Cezası Kararlarının 
Alınmasına İlişkin Usul Ve Esaslar, TÜİK’in merkez ve taşra 
teşkilatı tarafından istenen bilgileri, geçerli bir mazereti olmak-
sızın belirlenen şekil ve sürede vermeyenlere, eksik ve hatalı ve-
renlere veya eksiklerini/hatalarını verilen süre içinde düzeltme-
yenlere idari para cezası kararı uygulanmasına ilişkin süreç ve 
işlemleri belirlemektir. Bu usul ve esasların 6. Maddesi “Hane 
halkından cevap vermeme veya tam veya doğru ve istenilen sü-
rede cevap vermeme fiilini işleyen kişi biliniyorsa ve bu kişinin 
TC kimlik numarası ve kimlik bilgileri tespit edilebiliyor ise 
fiili işleyen kişi adına, tespit edilemiyorsa hane halkından Ku-
rumun belirlediği hane temsilcisi adına alınır” denilmektedir. 
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Kurumunda İdari Para Cezası Kararlarının Alınmasına 
İlişkin Usul ve Esaslar’a göre kimlik bilgisi tespit edile-
meyen kişi hakkında işlem yapılması mümkün değildir 
(TÜİK 2014). Bu durum nedeniyle Suriyelilerin iş gücü 
piyasalarındaki yerinin iş gücü anketi ile tespit edilmesi 
son derece zordur. 

Yine iş gücü anketinin örneklem tasarımı anket uy-
gulamasının kayıtlı veriler üzerinden yapılmasını gerek-
tirmektedir. Bina cetvelleri üzerinden belirlenen adres 
ise ADKNS’ye kayıtlı olmayan kişilerin dikkate alın-
masını zorlaştırmaktadır. Ayrıca bu kişilerle anket uy-
gulandığı varsayılsa bile, nüfus ağırlıklandırması ADK-
NS’ye ve nüfus öngörüleri üzerinden yapıldığından ve 
Suriyeliler nüfus projeksiyonlarında yer almadığından, 
ortaya çıkan sayısal veriler gerçek değerlerin çok altında 
kalacaktır.

Referans alınan nüfusun, iş gücü istatistiklerine et-
kisini TÜİK’in revizyon çalışmalarından görmek müm-
kündür.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hayata geçi-
rilen iş gücü araştırmalarında dönemsel olarak sonuçları 
ciddi şekilde etkileyecek yöntem değişikliklerinin ya-
pıldığı bilinmektedir. TÜİK’in revizyon çalışmaları AB 
sürecinin de etkisi ile 2000, 2004, 2005, 2009 ve 2014 
yıllarında gerçekleştirilmiştir. Özellikle 2014 yılından 
yapılan yöntemsel değişiklik ve 2009 yılında işsizlik ve-
rilerinin ağırlıklandırılması ile ilgili yapılan düzenleme-
ler bu açıdan kritik öneme sahiptir. TÜİK tarafından 
2009 dönemi sonuçlarından başlamak üzere yenilenen 
nüfus projeksiyonları ile karşılaştırılabilirliği sağlamak 
amacıyla 2005, 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait dönem 
sonuçları da yeni nüfus projeksiyonlarına göre revize 
edilmiştir (TÜİK 2017c).

Sonuç olarak nüfus projeksiyonlarındaki değişim 
ile birlikte işsiz sayısında da dikkat çekici bir düşüş ya-
şanmıştır. Tablo 2’de görüldüğü gibi işsiz sayısı, ortala-
mada 320 bin kişi azalmıştır. 

Tablo 2- Eski ve Yeni Revizyona Göre İşsiz Sayıları 
(Bin kişi)

Yıllar Revizyon öncesi Revizyon sonrası Fark
2005 2388  2058  330
2006 2328  1980  348
2007 2376  2044  332
2008 2611  2295  316
2009 3471  3095  376
2010 3046  2737  309
2011 2615  2328  287
2012 2518  2204  314
2013 2747  2445  302

Kaynak: Hanehalkı İşgücü Araştırması Sonuçları

Bu tablo referans alınan nüfus verisinin işsizlik sa-
yılarına doğrudan yansıdığının göstergesidir. 2013 yılı 
nüfus projeksiyonunun işgücü anketlerinde kullanılan 
2016 yılı nüfus rakamlarına Suriyeli nüfusunu ilave et-
tiğimizde toplam nüfusun 82 milyon 638 bini bulduğu 
görülmektedir.

Tablo 3- Geçici Koruma Altına Alınan Suriyelilerle 
Nüfus

Yıl  Suriyeli göçmenlerle birlikte nüfus
2012 75.875.850
2013 77.253.465
2014 79.253.803
2015 81.244.602
2016 82.638.858

Kaynak: 2016 yılı işgücüc istatisklerinden yararlanarak elde edilmiş-
tir. 

Bu veri 2013 temelli nüfus projeksiyonundan 
%4.65 düzeyinde yüksek bir orandadır. Bu oran iş gücü 
istatistiklerine yansıtılırsa işsiz sayısı 155 bin kişi art-
maktadır.5 

Suriyelilerin iş gücü istatistiklerinde görülmemele-
ri, işgücü piyasalarındaki etkilerini ve onların karşılaş-
tıkları güçlükleri değiştirmemektedir.

Akkuzu (2015: 28), göçün yeni küresel iş bölümü 
ve küresel işçi sınıfının oluşum sürecine uygun biçimde 
meydana geldiğine, diğer yandan da her ikisini belirle-
me işlevi gördüğüne işaret ederek, emek piyasalarının 

Ferit Serkan Öngel

5  Söz konusu ağırlık 2016 yılı işgücü istatistiklerine yansıtılarak 
söz konusu veriye ulaşılmıştır.
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esnekleşmesi, eğreti iş koşullarının belirginleşmesi, iş 
güvencesizliğinin yaygınlaşması, ücretlerin düşürülme-
si, sendikasızlaştırmanın egemen kılınması süreçlerin-
deki işlevleriyle birlikte göçmenlerin, tüm bu süreçlerin 
en ağır mağdurları olarak tarih sahnesinde yer aldığına 
vurgu yapmaktadır.

Türkiye açısından Suriyeli göçmenlerle birlikte bu 
süreçler ağır bir biçimde kendini ortaya koymaktadır. 
Ancak göçmenlerin karşılaştıkları zorluklar, bölgeye, 
göçmenlerin ekonomik ve sosyal statülerine göre fark-
lılık gösterebilmektedir. 

Kaygısız genel olarak göçmen işçilerin yerli işçile-
rin yapmak istemediği işleri yaptıklarına işaret etmekte, 
ancak bu durumun Türkiye bakımından birtakım fark-
lılıklar taşıdığını belirtmektedir: 

İşsizliğin fazlalığı ve hemen her işi yapacak olan yerli iş 
gücünün varlığı, sorunu daha da ağırlaştırmakta, yerli 
işçilerle Suriyeliler arasında rekabeti artırmaktadır. Re-
kabet ortamı, her iki kesim için ücretlerin aşağıya doğru 
çekilmesi, çalışma koşullarının geriye doğru gitmesi so-
nucunu yaratmaktadır. Yerli işçilerin ücret başta olmak 
üzere herhangi bir hak talebi karşısında işverenler, kendi-
lerine önerilen koşulları kabul etmemeleri halinde, daha 
ucuza Suriyeli işçi çalıştırabileceklerini belirtmektedir. 
Bunun bir sonucu olarak Suriyeli işçiler, yerli işçilerle 
karşılaştırıldıklarında daha kötü koşullarda, güvencesiz 
biçimde ve daha düşük ücretlerle çalıştırılmakta, bunun 
yanında, ücretlerinin ödenmemesi gibi sorunlarla karşı-
laşabilmektedir (Kaygısız 2017: 16).

Lordoğlu ve Aslan’ın (2016), en fazla Suriyeli göç-
men alan beş kentin emek piyasalarındaki dönüşümüne 
yönelik yaptıkları araştırmanın sonuçlarına göre Suri-
ye’den gelen göçmenlerin geliş tarihleri farklı olmakla 
birlikte gelişlerini takip eden belli bir süre sonra iş piya-
salarına dahil olmaya başladıklarına dikkat çekilmekte-
dir. Suriyeli göçmenlerin sınıfsal ve ekonomik konum-
ları doğal olarak Suriyelilerin yerleştikleri bölgeleri de 
farklılaştırmaktadır. Suriyeliler sahip oldukları birikim 
ve beceriler ile iş gücü piyasalarına farklı biçimlerde (iş-
çi-işveren) dahil olmakta, ama ortak bir pratik olarak 
hukuksal açıdan yeteri derecede korunmamaları nede-
niyle ciddi sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Suriyeli göç-
menlerin yeterli düzeyde hak ve güvenceye sahip ola-
mayışları onları, büyük bir çoğunlukla, geçmiş statüleri 
ve deneyimleri ne olursa olsun, özellikle inşaat ve tarım 
sektörlerinde ucuz iş gücü kaynağı haline getirmektedir. 

Mardin’de yapılan bir araştırmanın sonuçları-

na göre enformal sektörlerde çalışan Suriyeli işçilerin 
%42’si inşaat sektöründe, %13’ü tekstilde, %9’u ise 
tarım sektöründe çalışmaktadır. Enformel istihdam 
alanlarında çalışan Suriyeliler, iş piyasalarının olumsuz 
koşullarından doğrudan etkilenmektedirler (Özkarslı 
2015: 185).

Nitekim resmi iş gücü istatistiklerinde izleri bulun-
mayan Suriyelilerin iş gücü piyasalarındaki varlık gös-
tergeleri gazete haberlerinde, iş cinayetlerinde kendini 
göstermektedir.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSGM 2017) 
iş cinayetlerini düzenli olarak raporlamaktadır. Bu ra-
porlara göre göçmen işçilerin iş cinayetleri içindeki payı 
düzenli olarak artmaktadır. 2013 yılında iş kazaların-
da ölen göçmen işçilerin toplam içindeki payı %1 iken 
2016 yılında bu oran %5 seviyesindedir.

Grafik 4- Yıllara Göre İş Kazalarında Hayatını 
Kaybeden Göçmen İşçi Ölümleri 
ve Toplam İçindeki Payları (%) 

Kaynak: İSGM 2017

Bir başka mesele ise 15 yaş ve altı nüfusun iş gücü 
istatistiklerinde kapsanmamasıdır (TÜİK 2017c). Ço-
cuk işçiliğinin göçmenler arasında yaygın bir eğilim 
olduğu somut bir gerçektir. Dolayısı ile iş gücü piyasa-
larında yer alan önemli bir kesim iş gücü istatistiklerin-
de göz ardı edilmektedir. Uzun periyotlarda yayınlanan 
çocuk iş gücü istatistikleri ise süreci yakalamakta eksik 
kalmaktadır (Öngel, 2016). Ancak Adalet İstatistikleri 
içinde tutulan “Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen 
Çocuklar” konusundaki istatistikler bize en azından so-

Resmi istatistiklerde Suriyeli göçmenlerin yeri: Geçici korumanın ardına saklanan veriler



29

kakta çalışan çocuklar dair önemli veriler sunmaktadır. 
Bu verilere göre sokakta çalıştığı için güvenlik birimine 
getirilen çocukların sayısında 2012 yılından 2013 yılı-
na ciddi bir düşüş gözlemlenmektedir. 2012 yılında söz 
konusu çocukların tamamı Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) 
vatandaşıdır. Güvenlik birimlerine getirilen yaban-
cı çocuk yoktur. Ancak 2013 yılında yabancı uyruklu 
sokakta çalışan çocukların sayısı 112 olarak tespit edil-
miş, 2014 yılında bu sayı 1827’ye ulaşmış ve sayı olarak 
T.C. uyrukluları (1440 çocuk) geçmiştir. 2015 yılında 
sokakta çalıştığı için güvenlik birimlerine getirilen T.C. 
uyruklu çocuk sayısı radikal bir oranda azalmış, sokakta 
çalıştığı için güvenlik birimlerine getirilen yabancı uy-
ruklu çocukların sayısında da önemli bir azalma göz-
lemlenmiştir. Buna göre 2015 yılında sokakta çalıştığı 
için güvenlik birimine getirilen yaklaşık her dört çocuk-
tan üçü yabancı uyrukludur. 2016 yılında sokakta çalış-
tığı için güvenlik birimlerine getirilen yabancı uyruklu 
çocuk sayısı sadece 23’tür (TÜİK 2017g). 

Grafik 5- Uyruklarına Göre Güvenlik Birimine 
Sokakta Çalıştığı İçin Gelen veya Getirilen Çocuklar

Kaynak: TÜİK (2017g)

Buna karşın Suriyeli çocukların özellikle tekstil 
sektöründe işçi olarak çalıştığına dair haberler 2016 
yılında gazetelerde kendine yer bulmaya başlamıştır 
(BBC, 24/10/2016). Nitekim gözlem sayısı son dere-
ce az olmakla birlikte kanunsuz çalıştığı için güvenlik 
birimlerine getirilen yabancı uyruklu çocuk sayısı artış 
göstermiştir. Bu kapsamdaki yabancı uyruklu çocuk sa-
yısı 11, T.C. uyruklu çocuk sayısı 20’dir (TÜİK 2017g). 

Grafik 6- Uyruklarına Göre Güvenlik Birimine 
Kanunsuz Çalıştığı İçin Gelen veya Getirilen 
Çocuklar

Kaynak: TÜİK (2017g)

Resmi istatistiklerde kendine yer bulamayan Suri-
yelilerin iş gücü piyasalarındaki durumuna bakmak için 
bir başka araç da, Suriye göçünün yöneldiği diğer ül-
kelerdir. Her ne kadar göçmen nüfusunun en kalabalık 
olduğu ülke Türkiye olsa da, Suriye savaşı ile birlikte 
göçmenlerin ülke nüfusuna göre oranının en fazla ol-
duğu yer, Lübnan’dır. Lübnan’da her 6 kişiden biri, Ür-
dün’de her 11 kişiden biri ve Türkiye’de her 28 kişiden 
biri göçmendir (UNHCR 2017). 

Ürdün’deki Suriyeli mültecilerden kamplar dışında 
yaşayanların, Suriye’de başlayan krizin öncesinde, yani 
Mart 2011 öncesindeki konumuna baktığımızda, Suri-
yeli erkek göçmenlerin yüzde 63’ü iş gücü piyasalarına 
katılıyordu ve bunların yüzde 17’si işsizdi. Ürdün’de gü-
nümüzde aynı kişilerin iş gücüne katılım oranı yüzde 51, 
işsizlik oranı ise yüzde 57’den fazladır. Ürdün’de Mülteci 
kadınlarda iş gücüne katılım oranı günümüzde yüzde 7 
ile Suriye’deki kadınların iş gücüne katılım oranı ile aynı 
düzeydedir. İşsizlik oranı ise kadınlar için yüzde 88’dir 
(Stave ve Hillesund 2015: 5). Yani Ürdün’de Suriyeli 
göçmenler öncelikli olarak iş gücü piyasaları tarafından 
yeterli ölçüde kabul edilmemektedir. Kabul edilenlerin 
durumu ise oldukça kötüdür. Benzer bir durum farklı 
özellikler taşısa da Lübnan için de söz konusudur. Lüb-
nan’daki Suriyeli göçmen erkeklerin %70’i, kadınların 
ise %21’i iş gücüne katılmaktadır. Erkekler için işsizlik 
oranı %21, kadınlar için %68’dir (ILO 2014).

17 Ağustos 2017 tarihi itibari ile Türkiye’de Suri-
yeli göçmenlerin sayısı 3 milyon 141 bindir. Bunların 1 
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milyon 969 bini çalışma çağındadır. Çalışma çağındaki 
erkek nüfus 1 milyon 76 bin, kadın nüfus 892 bindir. 
Bu nüfusun istihdam ve işsizlik oranlarının Ürdün’deki 
oranlarda olduğu varsayarsak, Türkiye genelinde mev-
cut iş gücüne 611 bin kişi ilave olacaktı. Bunun 243 
bini istihdamda, 368 bini işsiz olacaktı. Bu veriler Ma-
yıs dönemi verilerine uygulanırsa işsizlik verileri %10,2 
değil, %11,1’e çıkacak, kayıtdışı istihdam oranı da ar-
tacaktı. Aynı değerleri Lübnan’daki değerleri esas alarak 
hesaplarsak, Türkiye genelinde mevcut iş gücüne 923 
bin kişi dahil olacak, bunun 273 bini işsiz, 650 bini is-
tihdamda olacaktı (ILO 2014: 23-24).

Peki resmi istatistiklerde Türkiye’de iş gücü piyasa-
larında bu iki değişken açısından eğilim mevcut durum-
da ne yöndedir?

Grafik 7- İşgücü Piyasalarındaki Değişim (Bin kişi) 
(Mayıs 2016-Mayıs 2017) 

Kaynak: Disk-Ar İşsizlik ve İstihdam Raporu Ağustos-2017

Mayıs 2016 ve Mayıs 2017 dönemleri arasında 
iş gücünde 950 bin kişilik bir artış görülmektedir. Bu 
dönemsel olarak normal bir veridir. Ancak bu kişilerin 
yaklaşık üçte biri (%35) istihdam edilememiştir. İstih-
dam edilenleri ise %53’ü kayıtdışı olarak istihdam edil-
miştir. Her iki veride iş gücü piyasaları açısından tehlike 
çanlarının çaldığını bize göstermektedir. 

Bu veriler Suriyeli iş gücünü büyük oranda kapsa-
mamaktadır. Dolayısıyla iş gücü verilerinde yaşanan söz 
konusu bozulmanın “yerli” iş gücü açısından gerçek-
leştiğini söylemek mümkündür. Bu da Suriyeli iş gücü 
ile “yerli iş gücü” arasında çeşitli gerilimlere kaynaklık 
etme potansiyelini açığa çıkartmaktadır.

Sonuç
Resmi istatistiklerde Suriyeli Göçmenlerin kapsanma-
ması, kurumlar arası veri paylaşımı ve koordinasyon 
eksikliğini uluslararası göç istatistiklerinde somut ola-
rak açığa çıkarmaktadır. Bu durum göç çalışması yapan 
araştırmacılar kadar politika üretirken sağlıklı verilere 
ihtiyaç duyan karar vericileri de etkilemektedir. 

Geçici koruma statüsü ve bu konuda çıkartılan 
yönetmelik ile kalıcı bir ikamet olanağı olmayan ve bu 
nedenle ADNKS içinde yer alamayan 3 milyon Suriye-
linin Türkiye ekonomisine ve iş gücü piyasalarına etki-
lerini tespit etmek mevcut yöntem dahilinde mümkün 
görülmemektedir.

Türkiye açısından nüfus verilerine hukuki statüleri 
koruma altında olarak kabul edilen Suriyeli göçmenler 
ilave edildiğinde ve bu kişiler iş gücü anketlerine dahil 
edildiğinde, şüphesiz açığa çıkacak olan durum, işsizlik 
ve kayıtdışı istihdam oranlarını arttıracaktır. Ancak bu 
durum nüfusu az ve yoğun Suriyeli göçü almış bölgeler-
de çok daha net olarak görülecektir.

Çalışma izninin kapsamı ve geçici koruma statü-
sündeki Suriyeli göçmenlere tanınan haklara dair kısıt-
lar, işçilerin istatistikler anlamında kapsam içine alınma 
potansiyelini azaltmakta ve aynı zamanda işçileri işve-
renlerin insafına terk etmektedir.

Gerek Lübnan gerekse Ürdün’deki işsizlik gösterge-
leri, çalışma izni alsa bile Suriyeli göçmen işçilerin ağır 
bir işsizlik gerçeği ile karşı karşıya kalacağını göstermek-
tedir. Üstelik işsizlik “Yerli iş gücü” ve yeni Suriyeli göç-
men işçilerin arasında gerilimin yükselmesine yol açma 
potansiyeli taşımaktadır.

Sonuç olarak Suriyelilerin geçici koruma adı altın-
da kısıtlanan hakları, iş gücü piyasalarına ucuz iş gücü 
olarak dahil olma biçimlerini doğrudan etkilemektedir. 
Bunun yanında yine yasal mevzuat gereği bu kişilerin 
resmi verilerde yok sayılması sadece Suriyeli göçmenle-
ri değil, aynı zamanda onların rekabetine maruz kalan 
yerli işçilerin iş gücü piyasalarında yaşadıkları sıkıntıları 
görünmez kılmaktadır.

Suriyeli göçmenlerin statü sorunu kendisini ista-
tistiklerde de göstermektedir. Nitekim Türkiye’de göç-
menlerin statü sorunları aynı zamanda resmi istatistik-
lerin üretim süreci açısından da etkileri olan bir süreçtir. 
Resmi olarak göçmenlerin geçici bir statü içinde olması, 
istatistiklerde kalıcı bir görmeme haline dönüşmektedir.
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Özet   
Suriye iç savaşı birçok insanı yerinden etti. Bu insanların birçoğu Türkiye’ye geldi. Arkalarında evlerini, topraklarını ve 
ülkelerini bırakan bu insanlar Türkiye’de ucuz iş gücü olarak çalışmaya başladı. Bu çalışmada, yaşanan bu sürecin ilkel 
birikim kavramıyla açıklanıp açıklanamayacağı soruşturulmuştur. İlkel birikim kavramı, Marx tarafından doğrudan 
üreticilerin üretim ilişkilerinden koparıldığı ve yeni üretim ilişkilerine dahil olmak zorunda bırakıldığı süreci anlatmak 
için kullanılmıştır. Böylece kapitalizmin kurduğu en temel ilişki biçimi olan ücretli emek ilişkisi mümkün olmuştur. Ancak, 
çağdaş kapitalizmde de üreticiler üretim araçlarından kopmakta ve bu kopuşa Marx’ın tariflediği kapitalizm öncesi 
süreçteki gibi zor eşlik etmektedir. Bu çalışmada bu zorun niteliğindeki değişimin altı çizilecektir. Kapitalizm öncesi çıkarılan 
yasalardan farklı olarak günümüzde bu zora olağanüstü hal hukuku eşlik etmektedir. Suriyeli göçmen işçiler de Türkiye’deki 
üretim ilişkilerine olağanüstü hukuk koşullarında homo sacerler olarak dahil olmaktadırlar. Bu çalışmada Suriyeli 
göçmenlerin tabi olduğu hukuki düzenlemelerin neden olağanüstü olduğunun altı çizilecektir. Yanıtlanmaya çalışılacak 
iki soru şudur: ilk olarak, Suriyeli göçmenler neden ve nasıl ucuz iş gücü olurlar, ikinci olarak onların tabi oldukları yasal 
düzenlemeler niçin sürekli askıya alınabilir haldedir?

Abstract 
Syrian civil war has displaced many people. Most of those people have come to Turkey. Those people who left their home, 
land and country have become cheap labour force. In this work, it will be discussed if this process can be understood with 
primitive accumulation concept. Primitive accumulation concept was used by Marx to narrate the process which producers 
separate from means of production and they bind to capital under capitalist circumstances. Thus, wage labour occured. 
But, also in mature capitalism, producers separate from means of production and as Marx describe, coercion accompanies 
this transformation. In this work, alteration of mode of coercion will be highlighted. Nowadays, state of exception which 
is accompanied this coercion is differently the laws which was enacted before capitalism. So, Syrian migrant workers 
get involved in relation of production under state of exceptions circumstances as ‘homo sacers’. In this article, it will be 
highlighted why the law which Syrian migrants subject is an instance of state of exception. There are two questions which 
are tried to answer: firstly, why and how Syrian migrants are become cheap labour force, secondly why the law which Syrian 
migrants subject is potentially suspendable.

Anahtar kavramlar: İlkel birikim, olağanüstü hal, Karl Marx, Giorgio Agamben, göçmen.  
Keywords: Primitive accumulation, state of exception, Karl Marx, Giorgio Agamben, migrant.
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1. Giriş
Suriyelilerin iç savaşla başlayıp Türkiye’deki tekstil 
atölyelerinde sonlanan hikayesi nasıl anlaşılabilir? Ça-
lışmanın temel argümanı, iç savaş yoluyla üretim araç-
larından ve yeniden üretim koşullarından1 kopmuş in-
sanların2 Türkiye’de tabi oldukları hukuki düzenlemeler 
sayesinde ucuz iş gücü haline geldikleridir. Çalışmanın 
iddiası bu süreçte hukuki düzenlemelerin önemli bir et-
ken olduğudur. Bu süreci, yani hem Suriye’de yaşanan 
şiddeti hem de Türkiye’deki yasama ve yürütme faali-
yetlerini bütünüyle anlayabilmek için ilkel birikim kav-
ramına başvurulmuştur. Olağanüstü hukuk3 ve iktisadi 
üretim ilk bakışta birbiriyle ilişkisiz iki farklı alanmış 
gibi görünmektedir. İlkel birikim kavramı bu iki alanı 
aynı anda düşünmek ve zor ile üretim arasındaki ilişki-
yi anlamak için kullanışlı olabilir. Karl Marx’ın (2011: 
719) zorun başlı başına bir iktisadi güç olduğuna dair 
önermesi Kapital’in birinci cildinde ilkel birikimin an-
latıldığı bölümde geçer. Bu çalışmada da Suriye’deki iç 
savaşın yarattığı yıkımın ve olağanüstü hukuk biçimin-
de örgütlenmiş kamusal zorun üretim alanına nasıl etki 
ettiği sorgulanacaktır. 

Olağanüstü hukukun bu çalışmada kullanılması-
nın nedeni, hukukun, kendi dolayımıyla kendini dev-
reden çıkardığı bir durumla karşı karşıya kalınmasından 
ötürüdür. Aşağıda da inceleneceği gibi, Suriyeli göç-
menler –bu çalışmanın odağı Türkiye’de işçi olarak çalı-
şanlar- bir takım yasalara tabidir. Ancak bu yasalar öyle 
yapılandırılmışlardır ki, Suriyeli göçmenlere herhangi 
bir hukuki korunma mekanizması sağlamaz ve çalışma 

ilişkilerini doğrudan ya da dolaylı olarak düzenlerler. 
Çalışmanın iddiası olan Suriye iç savaşı ile Türkiye’deki 
hukuki düzenlemelerin ilkel birikim çevrimi yarattığı 
hipotezini ispatlayabilmek için hem bu hukuki düzen-
lemeler incelenmeli hem de bu hukuki düzenlemelerin 
Suriyeli işçilerin dahil oldukları emek süreçlerine nasıl 
etki ettiği anlaşılmalıdır. İlkel birikim kavramı hem bir 
koparılma sürecini hem de yeniden bağlanma sürecini 
kapsadığı için bu çalışmanın başvuru kaynaklarından 
birisi olmuştur.

2. İlkel Birikim 
ve Olağanüstü Hukuk İlişkisi
2015 yılında dünyadaki göçmen sayısı yaklaşık 244 
milyon kişiye ulaşmıştı. Dünya’daki bu göçmen nüfu-
sun %72’si 20-64 yaş arasındaki çalışabilen kişilerden 
oluşmaktadır (UN, 2016). Görüleceği gibi Suriye iç sa-
vaşıyla beraber Türkiye de göçmen akımından nasibini 
fazlasıyla aldı. Türkiye’deki inşaat ve tekstil gibi kayıt 
dışı çalışmanın yaygın olduğu sektörlerde sermaye tara-
fı göçmen emeğinden daha fazla artı değeri çekip alma 
imkanı bulmuştur (Ertan Erol vd., 2017: 26). Hatay’da 
Nihat Kireçdağ’ın (2017: 34) yürüttüğü alan çalışması 
yerli işçilerin haftalık 250 liraya yaptıkları işin Suriyeli 
çocuk işçiler tarafından 50-70 lira arasında bir ücretle 
yapıldığını göstermektedir. Çalışmada bir patron daha 
önceleri Türk işçilere aylık 6400 lira harcadığını, Suri-
yeli çocuk işçiler çalışmaya başladığında aylık işçi mali-
yetinin 1720 liraya düştüğünü ifade etmiştir (Kireçdağ, 
2017: 34). 

Suriye iç savaşı sonrasında Türkiye’ye 3,2 milyon 
Suriye vatandaşı sığındı (Murat Erdoğan, 2017: 12). 
Bu insanların yaklaşık 1 milyonu Türkiye’deki üretim 
ilişkilerine dahil oldular (Türkiye’de ne kadar Suriye-
li var; ne kadarı kayıtlı olarak çalışıyor, kaçı iş arıyor? 
[20.07.2017]). Bu insanlar için yeni hukuki düzenle-
meler yapıldı. Üretim ilişkilerine dahil olma koşulları 
bu hukuki düzenlemelerin yarattığı yasal zeminle şekil-
lenmektedir. 

Bu noktada ortaya çıkan soru şudur: Olağanüstü 
hukuk, savaş ve ucuz iş gücü arasındaki ilişki ilkel biri-
kim kavramıyla açıklanabilir mi? Bu noktada teorik bir 
tartışmaya ihtiyaç var. Hukukta yaratılan istisna halinin 
sınıfsal etkileri nelerdir? Hukukun askıya alınması so-
nucunda, imal edilen yasal hakları olmayan insan kala-
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1  Suriye iç savaşı ülkede kalanların temiz su ve gıda gibi yaşamsal 
ihtiyaçlarını giderebilmelerini bile oldukça zorlaştırmıştır 
(IMF, 2017: 7).

2 Bu insan yığını günün sonunda amorf yapıdadır. Suriye’den 
Türkiye gelenler arasında kapitalistlerden işçilere, akademisyen 
gibi kültürel sermayesi yüksek meslek dallarından okuryazar 
olmayan insanlara kadar farklı kişisel tarihlere sahip birçok kişi 
vardır (AFAD, 2014). 

3  Olağanüstü hukuk kavramının bağlamı şudur: ilan edilmiş bir 
olağanüstü hale dayanmayan ancak yasalar vasıtasıyla kişinin 
hukuk alanından çıkarılması, idare ya da yürütme gibi alanların 
sınırsız inisiyatifine bırakılmasıdır. Ülkelerdeki terörle müca-
dele yasaları ilan edilmiş bir olağanüstü halin yansımaları de-
ğildir ancak avukat bulundurma hakkı gibi anayasal hakların 
askıya alınmasına ve anayasal olarak tanımlanmış gözaltı sü-
relerinin aşılabilmesine imkan tanır. Türkiye’de 11.04.1991’de 
kabul edilen 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasası’nın işleyişi de 
böyledir. Terörle mücadele yasaları ve olağanüstü hal tartışma-
ları için bkz. Ahmet Gire, 2015  
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balığının üretim ilişkilerine etkisi nedir? 
Marx, ilkel birikim kavramını kapitalizmin doğu-

şunun politik, hukuki ve toplumsal koşullarını ortaya 
koymak için kullanır. İlkel birikim ilk olarak doğrudan 
üreticilerin üretim araçlarından koparılmasıdır (Jim 
Glassman, 2017: 80). 15. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar 
yaşanan ve özellikle İngiltere topraklarında gözlemle-
nen dönüşüm, kapitalist üretim ilişkilerinin topluma 
egemen olmaya başladığı koşulların ortaya çıkmasına 
neden olmuştur. Halbuki, Marx’ın eleştirdiği (2011: 
686) ekonomi-politikçiler, bu dönüşümü iki insan ti-
polojisinin tarihsel macerası üzerinden anlatmaya çalı-
şırlar: tembel ve savurgan, çalışkan ve tutumlu (Ağustos 
böceği ve karınca meseli gibi). Tembelin savurganlı-
ğından dolayı elinde emeğinden başka satacak bir şeyi 
kalmamıştır, çalışkan ve tutumluda ise paradoksal bi-
çimde tembelin emeğini satın alabilecek sermaye birik-
miştir. İnsan ilişkilerini idealleştiren bu görüş, yaşanan 
toplumsal dönüşümün hukuki, politik ve toplumsal 
yönlerini sürekli olarak görmezden gelir. Marx ise vuku 
bulanı toplumsal gerçeklikten yola çıkarak anlamaya 
çalışır. Teolojideki ilk günahın klasik iktisatçılar tarafın-
dan nasıl üretim tarzları arasındaki geçişi anlatmak için 
seferber edildiğini açıklar;

İlk günahın teolojide oynadığı rolün aşağı yukarı aynı-
sını, ekonomi politikte ilk birikim oynar. Adem Baba 
elmayı ısırdı ve insan ırkı günahı yüklendi. Günahın 
kaynağı, onu geçmişe ait bir öykü olarak anlatarak açık-
lanır. Evvel zaman içinde, bir tarafta çalışkan, akıllı ve 
her şeyden önce de tutumlu bir seçkinler grubu, diğer 
tarafta tembel, ellerine geçen her şeyi ve daha fazlası-
nı har vurup harman savuran bir serseriler grubu vardı. 
Teolojinin ilk günah efsanesi bize, kuşkusuz, insanoğlu-
nun ekmeğini alnının teriyle kazanmaya nasıl mahkûm 
edildiğini anlatır; ekonomik ilk günah tarihi ise, buna 
ihtiyaç duymayan insanların nasıl olup da var olabildik-
lerini açıklar (Marx, 2011, 686). 

Marx, Kapital’in 1. cildinin ilkel birikim bölümün-
de gerçek ilişkileri anlar ve anlatır.

Gerçek ilişkiler, feodal dönem üretici köylü-çiftçi-
sinin nasıl üretim araçlarından koptuğunun hikayesidir 
(Marx, 2011: 687). Çitleme uygulamaları ve koyun yü-
nünün manifakturlara hammadde olarak sunulmasının 
getirdiği iştah açıcı kâr, birçok köylüyü topraksız bıra-
kacak sürecin tetikleyicileri olmuştur. Artık köylülerin 
yaşamlarını yeniden üretebilmeleri için gereken toprak, 
kapitalizmin bir diğer tipik karakterine, sermayedara 

geçmiştir. Diğer taraftan köylülerin ortak kullanımına 
açık olan birçok mera benzeri alan da özel mülkiyet 
formuna kavuşmuştur. Eskiden köylülerin ortak kullan-
dıkları topraklar, sonrasında bir kişinin yünleri için ko-
yunlarını otlattırdığı otlaklara dönüşmüştür. Bu süreç, 
insanların topraklardan sürülmesini ve göç etmelerini 
gerektirmiştir. Yani, bu dönüşümün önemli araçların-
dan biri de zor olmuştur. Bu zor, bazen toprak mülki-
yetini sahiplenenlerin kişisel kapasitelerine bağlıyken 
bazen de kamusal nitelikte olmuştur.

İlkel birikimin ilk çevrimi böylece tamamlanır. 
Üreticiler üretim araçlarından yoksun kalmışlar ve 
büyük şehirlere doğru hücum etmeye başlamışlardır. 
Ancak, onların daha önce hiç alışık olmadıkları çalış-
ma koşullarına adapte olmaları ve yaşamlarını bu yeni 
kurulan üretim ilişkileri dolayımıyla yeniden üretmeleri 
beklenir. Bu dönüşümün en önemli katalizörü ise ka-
munun örgütleyicisi olduğu zordur. Dönemin yasama 
faaliyetlerinin öncelikli işlevi üretim araçlarından kop-
muş kişilerin sermayenin elinde toplanan üretim araçla-
rına bağımlı hale getirilmesidir (Marx, 2011: 705). Ay-
laklığı ve serseriliği cezalandıran mahkemeler, insanları 
kırbaçlattırabiliyor, damgalattırabiliyor ya da köleleşti-
rebiliyorlardı. Bu yasalar, insanları bir üretim aracına 
bağlama amacı taşıyordu.

Marx Grundrisse’de ilkel birikim sürecini daha da 
detaylı tartışır. Kapital’de üretim araçlarından kopma 
ve ücretli emek ilişkisini tesis etmede başat rol oyna-
yan yasama faaliyetlerine yapılan vurgu yoğunken, 
Grundrisse’de üretim araçlarından kopan köylülerin 
yanında feodal beyin artığından pay alan retainerların, 
(hizmetkâr) ve kendileri bir üretim aracı olan kölelerin 
yeniden üretim için ihtiyaç duydukları nesnel koşulları 
kaybettiklerinden bahseder (Marx, 2014: 484). Marx 
Grundrisse’de nispeten mutsuz olan ve kapitalizmle 
çözülen ilişki biçimlerinin de altını çizer. Böylece ya-
şamın devamı için gerekli olan tüketim maddelerinden 
de bir kopuşun yaşandığı anlaşılır. Artık bu maddelere 
mübadele ilişkileri dolayımıyla erişilmek zorundadır; 
“Her ikisinin de içerdiği bir nokta, (Marx burada bi-
reyin üretim aracı üzerindeki mülkiyeti ile zanaatkarın 
ustalığıyla mülk edindiği üretim araçlarından bahseder) 
bireyin, bir üretici olarak –üretim sırasında, üretimin 
bitiminden önce- yaşamasını sağlayacak tüketim mad-
delerine üretimden önce sahip olmasıdır” (2014: 473).

Marx’ın Avrupa’yı odağına yerleştirdiği ve çoğun-

Ahmet Gire
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lukla erkeklerin serüvenlerinden yola çıkarak anlamaya 
çalıştığı ilkel birikime Silvia Federici farklı bir perspek-
tif katar.4 Federici’ye göre (2009: 64) Marx’ın ilkel bi-
rikimi aradığı tarihsel dönemle Avrupa’da cadı avlarının 
yaşandığı dönem birbiriyle örtüşmektedir. Federici ka-
dınların bedene, sağlığa ve emeğin yeniden üretimine 
dair bilgilerinin ellerinden alınmasıyla ücretli emek 
ilişkisinin kurulmasının eş zamanlılığına dikkat çeker. 
Aynı zamanda Marx’ın ilkel birikimi tartıştığı süreçte 
emeğin yeniden üretilme biçiminde yaşanan dönüşüm-
leri yeterince vurgulamadığının altını çizer. Marx’a ek 
olarak ilkel birikimin sadece bir birikim ve sömürünün 
yoğunlaşma süreci olmadığını aynı zamanda ücretli 
emeğin ırk ve cinsiyet gibi faktörler etrafında hiyerar-
şilendiği dönem olduğunu söyler (Federici, 2009: 63). 
Günümüzde kadınların aynı işe eşit maaş talebi için yü-
rüttükleri politik mücadelenin kökenleri ilkel birikim 
sürecinde bulunabilir.

Bu noktada önemli olan ortaklıkların başında Fe-
derici’nin de zoru Marx gibi sürecin başat faktörlerinden 
birisi olarak görmesi gelir. Üretim araçlarından kopma 
ve yeni üretim ilişkilerine dahil olma, devlet zoruyla be-
raber gerçekleşmiştir. Kapitalizmin doğa yasasıymış gibi 
işçilerin düşüncelerinde yer etmesinden evvel çalışma, 
hukukta haktan ziyade ödev gibi yasalaştırılmıştı (Marx, 
2011: 707). Böylece Jason Read (2014: 53) ilkel biriki-
mi şiddet ile hak arasındaki geçiş noktası olarak tarifle-
yebilmişti. Yani ilkel birikim;

...yalnızca bir hadisenin değil, başka iktisadi ve top-
lumsal ilişkileri yıkıp sermaye açısından üretken 
kılmak için gerekli olan mülksüzleştirme ve yasama 
sürecinin adıdır. İlkel birikim, emeğin üretim araç-

larından ve kendi varoluşunu yeniden üretme araç-
larından ayrılış sürecidir. Böylece ilkel birikim kapi-
talizmin yalnızca nedeni değil, aynı zamanda sonucu 
haline gelir (Read, 2014: 51).

İlkel birikim sürecinde özgür işçiler, yeni mülkiyet 
sistemiyle tanımlanmış üretim araçlarına ve mübadele 
ilişkilerince dolayımlanan yeniden üretime –Marx’ın 
Thomas More’dan aktardığına göre topraklarından sü-
rülen insanlar hayatları için gereken maddelerden de 
yoksun kalmışlardır, VIII. Henry’nin saltanatı boyunca 
72.000 kişi hırsızlıktan idam edilmiştir (2011: 706)- zor 
ile bağlanırlar. Zor hem dayattığı çalışma zorunluluğu 
ile sermayenin elinde toplanan üretim araçlarına ücretli 
emek yaratır hem de hırsızlık gibi suçların kati suretle 
cezalandırılması ile tüketim maddelerinin de sermaye-
nin elinde toplanmasını kolaylaştırır. Bu zor, yasanın 
yani egemenin zorudur. Michel Foucault (2005: 219) 
bu zor geleneğinin dehşet verici boyutlara vardığını ve 
18. yüzyıl İngiltere’sinde kişileri idam sehpasına götü-
rebilecek tanımlanmış 315 farklı suçun bulunduğunu 
belirtir.

Böylece ilkel birikimin ikinci yarısı da tamamlanır. 
Üretim araçlarından ayrılan insan yığını aynı zamanda 
yaşamlarını yeniden üretmek için ihtiyaç duydukları 
maddelerden de koparılmışlardır –Federici cadı olarak 
yakılan birçok kadının dilenci olduğunu gösteriyor 
(2009: 87)- el değiştiren üretim araçlarıyla büyük ser-
mayeleri ellerinde tutabilir olanlar aynı zamanda canlı 
emeğin yeniden üretiminin koşullarını da ele geçirmiş-
lerdir. Böylece insanların emeklerini satmaları bir zo-
runluluk haline gelmiştir. Kapitalizmin göz nuru olan 
ücretli emek ilişkisi böylelikle kurulmuş ve toplumsal 
gerçekliğin kurucu unsurları arasına girmiştir.

Marx’ın öncüsü olduğu ilkel birikim kavramı üze-
rine literatürde iki perspektifli bir tartışma yürütül-
mektedir. Birincisi, ilkel birikim kavramının tarihsel 
bir döneme işaret ettiği ve sadece o dönemin anlaşıl-
masında işlevsel olduğu iddiasıdır. Vladimir İ. Lenin, 
Sovyet devriminin mümkün olduğunu marksizmden 
yola çıkarak ispatlamak için girdiği tartışmada, Rusya 
topraklarında yaşanan küçük köylünün tasfiyesi süreci-
ni Rusya’da kapitalist pazarın geliştiğinin bir göstergesi 
olarak sunmuştur (De Angelis, 2001: 3). Bu süreç gös-
termektedir ki, tarihsel bir dönüşüme işaret eden ilkel 
birikim, Rusya’da da yaşanmıştır ve bu aşamayı kapi-
talist üretim tarzı takip eder. Böylece, Marx’ın da ifade 
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4  Grundrisse’de Marx, Kapital’in 1. cildindekinden farklı olarak 
yeniden üretim koşullarındaki değişimin –tüketim nesnelerin-
den koparılmak, üretim araçları üzerinde mülkiyeti olmayan 
ancak artık üzerinde hakkı bulunan serflere yaptığı vurguda 
da görülen- altını çizer. Sermayenin işçilerin canlı emeğini sö-
mürebilmelerinin bir koşulu tüketim malzemelerine de sahip 
olmalarıdır. Bu da göstermektedir ki, özgür işçinin doğuşu ye-
niden üretimin koşullarının da değişmesiyle ilgilidir.  “Üçüncü 
mühim biçim, ne toprağı ne de üretim aracını (ve dolayısıyla, 
ne de emeği) kendine mal etmeksizin, sadece hayati ihtiyaç 
maddelerinin mülkiyetine sahip olmak, onları çalışan öznenin 
doğal koşulu olarak hazır bulmak olup, özünde köleliğin ve serf-
liğin formülü olan bu ilişkinin de, işçinin üretim koşullarıyla 
sermaye olarak girdiği ilişkide olumsuzlanmış, tarih içinde çö-
zülmüş olduğu önvarsayılır.” (Marx, 2014: 476). Ancak Federi-
ci’nin, Marx’ın ilkel birikim ve kadın emeği arasındaki ilişkiyi 
görmezden geldiği iddiası verimli tartışma alanları açmaktadır.
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ettiği (2011: 730), az sayıda kişinin elinde kalan üretim 
araçlarının kolektifleştirilmesine geçiş sürecinin müm-
kün olduğu iddiası Rusya için de tutarlı hale gelmiş 
olur. Rusya’da da az sayıda insanın elinde bütün üretim 
araçları toplanmıştır. Lenin’in kuramsal izleği, ilkel bi-
rikim sürecini kapitalizmin öncülü olarak görmektedir. 
Lenin, Narodnik iktisatçılarla girdiği tartışmada günün 
sonunda kapitalizmin mutlak zaferinin muştulayıcılığı-
nı üstlenir. Küçük çiftçilerin ve zanaatkarların parçalan-
ması, üretimin kullanım değeri üzerinden değil değişim 
değeri üzerinden örgütlenmesi, Rusya’da bir iç pazarın 
olduğunu gösterir (Lenin, 1975: 29). 

İkinci iddia ise, Rose Luxemburg’un ilkel biriki-
min sürekliliğine yaptığı atıftan da anlaşılacağı gibi, 
kapitalist üretim tarzında da sürekli olarak şiddet gibi 
araçlarla üreticilerin üretim araçlarından koparılması-
nın devam ettiğidir (De Angelis, 2001: 3). Luxemburg 
kapitalizmin sürekli olarak kapitalizm dışındaki üretim 
tarzlarına bağımlı olduğunu iddia etmektedir, kapi-
talizmin sadece kendi üretim tarzının yasalarıyla ken-
disini yeniden ürettiği iddiası yanıltıcıdır. Kapitalizm, 
diğer üretim tarzlarını çözüp, bu üretim tarzlarında 
dolaşım halinde olan değeri kendine katmasaydı eksik 
tüketimin yaratacağı krizle yok olup tarihin tozlu say-
falarında kaybolurdu. Lenin için ulusal sermaye hem 
değişken hem de değişmeyen sermayenin toplamı oldu-
ğu için dış pazar kapitalist yasaların açığını kapatmak 
gibi bir misyona sahip değildi, dış pazar tarih boyunca 
ulusların aralarında ticaret yapmasının getirmiş olduğu 
bir imkandı (1975, 49). Ancak Luxemburg’un iddiası 
kapitalist ülkelerin diğer ülkeleri kapitalistleştirmeleri-
nin bir zorunluluk olduğu yönündedir. Buradan yola 
çıkan Luxemburg birikim sürecini Lenin’den farklı bir 
biçimde formüle eder; “Birikim süreci, her yerde doğal 
ekonomi yerine basit meta ekonomisini, basit meta eko-
nomisinin yerine kapitalist ekonomiyi geçirmek, bütün 
ülkelerde ve sanayinin bütün dallarında biricik ve dış-
talayıcı üretim tarzı olarak kapitalist üretimin mutlak 
egemenliğini sağlamak eğilimindedir” (Luxemburg, 
1984: 108). Luxemburg, ilkel birikimi yani sürekli 
çözülüşü kapitalizmle eşzamanlı görür ve daha da ileri 
giderek kapitalizmin kendini yeniden üretebilmek için 
diğer üretim tarzlarını çözmeye mecbur olduğunu iddia 
etmiş olur. Luxemburg için devlet, bu çözülüşün kata-
lizörüdür. Militarizm yoluyla işçinin kendini yeniden 
üretmek için kullandığı geliri vergi yoluyla elinden alan 

devlet, aynı zamanda işçilerden aldığı vergilerle temin 
ettiği silahlar yoluyla vatandaşı olan kapitalistler için 
bilinmeyen topraklarda kapitalist üretim tarzının inşa 
edilmesini kolaylaştırır. 

De Angelis de ilkel birikimin sürekliliğini vurgu-
lamaktadır.5 De Angelis’e göre (2001: 1) sosyal devlet 
politikalarından neoliberal uygulamalara geçiş de ilkel 
birikim üzerinden okunabilir. Bu politikalar, insanla-
rın sahip olduğu geçim araçlarının yok olmasına neden 
olduğu için insanları kamusal bütçeden finanse edilen 
belirli kaynaklardan uzaklaştırmıştır. Benzer bir şekilde, 
Suriye iç savaşında da olduğu gibi, insanların zorunlu 
göçleri de onları geçim araçlarından uzaklaştırır. İnsan-
ların Suriye topraklarındaki üretim araçlarıyla kurduk-
ları bağ, iç savaştan sakınma nedeniyle ülke dışına çık-
mak zorunda kaldıkları için kopmuştur.

Ancak üreticilerin üretim araçlarından kopmasına 
eşlik eden zorun niteliği de değişir. Yukarıda görüldü-
ğü gibi ilkel birikim dönemini anlamaya çalışan Marx, 
Luxemburg ve Federici gibi yazarların değindiği zorun 
güncel formunun da anlaşılması gerekir.

Max Weber’in (2006: 132) şiddet tekeline sahip 
olma özelliğiyle tanıdığı devlet, bu şiddet tekelini tarih-
sel olarak farklı biçimlerde kullanır. Nicos Poulantzas 
(2000: 13) kapitalist üretim tarzında sınıf ilişkilerinin 
devlet formunun belirleyicisi olduğunu iddia eder. Dev-
let, hakim sınıfların konumlanışlarına göre kapitalizmin 
yeniden üretimini mümkün kılan çeşitli formlar alabi-
lir. Ancak, kapitalizmin yeniden üretilebilmesi ve dev-
letin meşruiyetini sağlayabilmesi için hakim sınıflardan 
“göreli özerk” olması gerekir (Poulantzas, 2000: 16). 
Refah devletinin çözülüşünü neden olan ve sonrasında 
da devam eden sınıflar arası güç ilişkilerinin yenilenme-
si süreci ile birlikte “otoriter devlet formu” baskın hale 
gelmiştir.

İşçi sınıfının politik alandaki güçsüzleşmesiyle be-
raber devlet ve toplum arasındaki ilişki de değişmiştir. 
Poulantzas (2000: 77) için hukuk her zaman örgütlen-
miş kamusal şiddetin kodudur. Ancak kapitalist devle-
tin olağan formları ile istisnai formları arasında da bir 
ayrım vardır. Özellikle devletin hem yeniden üretim kri-
zine hem de kendi varlığının krizine karşı geliştirdiği bir 

5  İlkel birikimin sürekliliği hakkındaki tartışmalar için bkz. Ma-
riarosa Dalla Costa, 1995; Bonefeld, 1988; Micheal Perelman, 
2000; Özay Göztepe, 2014.
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yanıt biçimi olan otoriter devlet formu bu iki biçimin 
arasındadır. Otoriter devlet ekonomik ve sosyal alanlara 
müdahalesini arttırmış; yasama, yargı ve yürütme gibi 
kapitalist devletin kendini meşrulaştırma biçimlerinden 
biri olan güç ayrılığını rafa kaldırmıştır ancak yine de 
istisnai olmayan bir devlet formudur (Poulantzas, 2000: 
203).

Poulantzas’ta (2014: 129) sınıflar arasındaki güç 
ilişkilerindeki değişimin bir sonucu olarak ortaya çıkan 
bu yeni devlet formunun yönetim rasyonalitesi de de-
ğişmiştir. Bu rasyonalite kendisini hızlı karar alma, risk-
leri yönetme ve –tam da işçi sınıfının politik gücündeki 
azalıştan dolayı- her eylemi piyasa referansıyla düşün-
meyle tanımlamaktadır. Bu rasyonalitenin öncüsü olan 
devlet bu değişikliği de sınıflar arasındaki güç ilişkile-
rinin bir sonucu olarak değil, ekonomik zorunlulukla-
rın bir sonucu olarak bütün topluma kabul ettirmeye 
çalışır.6 Devlet –bir özelliği örgütlenmiş şiddet tekelini 
elinde tutan kurum- ile toplum ve ekonomi arasındaki 
ilişki yeni bir form almıştır. 

Bu formun ortaya çıkışı ile devleti ve ekonomiyi 
topyekün etkileyen bir rasyonalite biçimi olan neolibe-
ralizmin küresel baskınlığı eş zamanlıdır (Read, 2014: 
83). Neoliberalizm, liberalizmden farklı bir biçimde 
devlet ve ekonomi arasında kopuş görmez, aksine devlet 
ekonomik alanın sorunsuz işlemesini sağlamayı kendi-
sine görev bilmelidir (Micheal Dean, 2010: 71). Liberal 
yönetimsellik en düşük seviyede tutulacak devlet müda-
halesini kendisine kıstas olarak belirler. Devletin piyasa-
ya müdahalesine gerek yoktur, piyasa zaten bir şekilde 
kendi dengesini bulacaktır. Piyasayı asıl olumsuz etkile-
yen devletin müdahalesidir. Ancak neoliberal yönetim-
sellik öncelikle piyasanın kendi kendine işleyen “doğal” 
bir fenomen olmadığını belirtir (Foucault, 2008: 161). 
Devlet, hem kapasitesi gereği hem de ekonomik alanın 
“güvenliği” için gerektiğinde müdahale etmelidir. An-
cak bu müdahalenin amacı girişimcilerin sorunsuz ve 
sınırsız bir biçimde rekabet edebilecekleri piyasa ilişkile-
rinin sağlanmasıdır. Neoliberal yönetimsellik, liberaliz-
min tersine devlet müdahalesini dışlamaz. 

Liberalizmin özel-kamusal gibi ayrımlarına naza-
ran neoliberalizm bütün alanların piyasa mantığıyla an-
laşılabileceğini iddia eder. Foucault’nun verdiği örnek-

ler de bu savı doğrular niteliktedir. Ceza hukukundan, 
anneliğe bütün alanlar girişimcilerin piyasa rasyona-
litesini işletebilecekleri alanlarmış gibi kavramsallaştı-
rılır (Foucault, 2008: 219). Bu rasyonalitenin önemli 
bileşenlerinden birisi de güvenliktir. Piyasalaşan bütün 
hayatın rekabet ilişkilerini sağlıklı bir şekilde devam 
ettirebilmesi için gereken araçları güvenlik dispositifi 
sağlar. Güvenlik dispositifi disiplinci iktidardan radikal 
şekilde ayrılır. Foucault’un kapatılma aygıtlarında bil-
lurlaştığını gösterdiği disiplinci iktidar belirli davranış 
kalıplarının, belirli öznellik biçimlerinin tamı tamına 
herkes tarafından benimsenmesini hedefler ve beden 
üzerinde işler (Foucault, 2007: 25). Belli normlar be-
lirler ve kişileri bu norma uymaya “teşvik” eder. Ancak 
güvenlik aygıtı norm belirlemez –yasa da tanımaz-, ya-
şamın ortalamasını alır. Toplumun bir norm etrafında 
şekillenmesinden ziyade mevcut normalin gelecekteki 
riskleri de hesaba katarak radikal bir şekilde bozulma-
masını sağlamaya çalışır ve nüfusu hedef alır (Foucault, 
2007: 20). 2016/8375 sayılı Geçici Koruma Sağlanan 
Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik’in 8. 
maddesindeki 10 Türkiyeliye bir yabancı oranı bu ras-
yonaliteye bir örnek olarak verilebilir. Güvenlik disposi-
tifi toplumu birçok etkenin birbiriyle ilişkilendiği ve so-
nuçları şekillendirdiği güç odakları çokluğu olarak okur. 
Gelecek ise hep risk barındırır. Bu iktidar teknolojisinde 
risk ne kadar öngörülmeye çalışılırsa çalışılsın risklerin 
her daim orada olduğu ön kabulü vardır. Risk öngörüle-
mediği için de insan hakları hukuku ya da dokunulmaz 
haklar gibi nosyonlar riskin yönetilmesini zorlaştırırlar.

Böylece Poulantzas’ın otoriter devlet olarak tanım-
ladığı ve Foucault’nun da yönetim mantığını güvenlik 
dispositifiyle anlamaya çalıştığı kurumsal-hukuki yapı 
ortaya çıkmış olur. Yani sınıf mücadelesindeki güç 
dengelerinin strüktürünün verdiği imkanlar silsilesi ile 
devletin kendisini meşrulaştırma biçiminde girişimciler 
arenası olan piyasanın asıl kıstas olması anlayışı birleşir.7 

Savaş ve ilkel birikim ilişkisi: Suriyeli göçmenler

6  Margaret Thatcher’ın “Alternatif yok” sözü bunun en sembolik 
ifade edilişlerinden biridir.

7  Foucault (2008: 82) Ludwig Erhard’ın (Alman ekonomist, siya-
setçi) 1948’de Frankfurt’ta yaptığı konuşmayı deşifre ederken 
meşruiyet konusuna değinir. Kurulması planlanan Alman dev-
letinin tarihi bir varoluş hakkı yoktur. Benjamin’in (2010: 28) 
hukuk kurucu şiddet kavramında tasvir ettiği şiddet Alman 
ulusu tarafından değil müttefikler tarafından icra edilmiştir. 
Erhard konuşmasında devletin meşruiyetinin kökenini insanla-
rın özgür olabilecekleri alanları yaratma ve bu alanların sağlıklı 
işlemesini sağlama olarak tanımlar. Foucault neoliberalizmde 
ortaya çıkan düşünsel yeniliği buradan yola çıkarak tanımlar: 
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Tam da olağanüstü hal hukuku bu noktada yargı siste-
minin belirleyeni olur.8 Carl Schmitt’in (2005: 22) de 
dediği gibi hukukun tamamen yaşamı kapsayabilmesi 
mümkün değildir. Neoliberal dönemin önemli iktidar 
teknolojisi olan güvenlik aygıtı da –hiçbir zaman riskin 
sıfıra inmeyeceği varsayımından dolayı- sert kabuklu bir 
hukuku kendisine engel olarak görür. Görüldüğü gibi 
Schmitt’in düşünceleri ile güvenlik söylemi arasında bir 
paralellik vardır. Hukukun iktidar üzerinde sınırlayıcı 
bir güç olması durumu gelecek risklerle baş edilebilme-
nin önüne geçer. Böylece güvenlik aygıtının risk argü-
manıyla meşrulaştırılan hızlı karar alma ihtiyacı –neoli-
beral dönemin siyasal aktörlerinin sürekli başvurdukları 
argüman- hukukun askıya alınmasını da gerektirir. Ya 
da sürekli üzerinden atlanabilen yasa gücünden yoksun 
bir yasal düzenin varlığını...

Türkiye’de yasama faaliyeti olağanüstü hukuki dü-
zenlemelerin doğallaştığı bir atmosferde yürütülmekte-
dir. Suriye’de ise iç savaşın yakıcılığı devam etmektedir. 
İç savaşların ekonomik sonuçları hemen görülebilir. 
Nüfusun azalması, tarımsal toprakların atıl kalması, do-
laşım ilişkilerinin kesilmesi… Suriye’de yaşanan iç sa-
vaşta kamusal hukuk düzeni yok olmuş, devletin yasayı 
uygulama (enforcement) gücü oldukça sınırlanmıştır. 
Neoliberalizm baskın üretim modeli olduğu 21. yüz-
yılda birçok iç savaş, zorunlu göçlere neden olmuş ve 
insanların mevcut üretim ilişkileri, üretim araçları ve 
yeniden üretim düzeni ile kurdukları bağın kopmasını 
sağlamıştır. Kamusal hukuk düzeni ortadan kalkınca 
mülkiyet ilişkileri de yıkılmış, üretim araçları ile insan-
ların buluşmaları imkansız hale gelmiştir. Günün so-
nunda mülk toplumun örgütlenmesi ile ilişkilidir. Mark 
Neocleous’un (2013), Karl Polanyi’nin (2016) ve Pierre 
Bourdieu’nun (2015) da altını çizdiği gibi ekonomik 
alan hiçbir zaman devletsiz düşünülemez. Marx Grund-

risse’de (2014: 485) kapitalizmin tarihsel gelişimini 
tartıştığı bölümde “Burada, böylece devlet iktidarının, 
sözgelimi Henry VII., VIII vb. gibi, tarihi çözülme süre-
cinin koşullarından ve sermayenin varoluş koşullarının 
yaratıcılarından biri olduğu görülmektedir.” diyerek ka-
pitalizmin doğuşundan beri devlet iktidarı ile mutualist 
bir ilişki içinde olduğunun altını çizmiştir. Öte yandan, 
devletin rolü sadece zordan ibaret değildir, “tefecilik, ti-
caret, kentleşme ve bunlarla birlikte gelişen devlet mali-
yesi süreçte başrolü” oynamıştır (Marx, 2014: 487).

Bu iç savaşlar sonucunda insanlar başka ülkelere 
gitmek zorunda kaldıklarında, aynı zamanda o ülkenin 
üretim ilişkilerine dahil olmak zorunda kalırlar. Bu da-
hiliyeti belirleyen, vardıkları ülkedeki üretim ilişkilerini 
sarmalayan birçok farklı etmen vardır. Bu etmenlerin 
en önemlilerinden biri, varılan ülkede göçmenlerin tabi 
olacakları hukuki düzenlemelerin –yani devletin yara-
tıcısı ve uygulayıcısı olduğu yasaların- nasıl düzenlen-
diğidir. İlkel birikim tartışmalarında önemli bir faktör 
olarak görülen kamusal zorun büründüğü formun kla-
sik liberalizmden farklılaşması ile olağanüstü hal kural 
haline gelmiştir.9  

Bu üretim ilişkilerinin olağanüstü hukuki koşul-
larda oluşması, göçmenlerin ucuz iş gücü haline getiril-
melerinde önemlidir. Olağanüstü hukuk, yani anayasa 
ve insan hakları gibi egemenleri kısıtlayan bütün pran-
galarından kurtulmuş “hukuk” insanları homo sacerlere 
dönüştürür. Giorgio Agamben (2013: 90) homo sacerin, 
Roma hukukunda öldürülmesi hukuken kovuşturmaya 
neden olmayan ancak dini bir ayinde de kurban edile-
meyecek olan, zoe ve bios arasında salınan birisi olduğu-
nu bildirir. Bios insanın politik-hukuki varlığıdır, zoe ise 
birçok canlı ile insanı ortaklaştıran yalın yaşama duru-
mudur (Agamben, 2013: 9). Homo sacer biostan zoeye 
atılmıştır. Agamben tam da egemen istisnayı, yani ege-
menin hukuki-siyasi gücünü burada görür: Bir insanı 
çıplak yaşam alanına itebilmek. Böylece Judith Butler’ın 
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9  Walter Benjamin’in (2002: 41) Schmitt’le olan tartışmasında o-
lağanüstü halin kural haline geldiğini iddia ettiği zaman Nazi 
Almanya’sında 1933’ten 2. Dünya Savaşı’nın bitişine kadar ilan 
edilmiş bir olağanüstü hal vardı (Agamben, 2005: 2). Türkiye’de 
20 Temmuz 2016’dan beri olağanüstü hal var. Ancak öncesinde 
olağanüstü hal ilan edilmemişken de hukuk olağanüstü prose-
dürlere sahipti. Yeni yönetim rasyonalitesi insan hakları ya da 
anayasal haklar gibi sınırlayıcı hukuk biçimlerinin askıya alın-
ması için ilan edilmiş bir olağanüstü hale ihtiyaç duymamak-
tadır.

Devletin meşruiyetinin nedeni tam da özgür girişimcilerin re-
kabet edebilecekleri piyasayı yaratma, düzenleme ve sürekliliği 
sağlama olarak görülür. Yani artık John Locke’nun “gece bekçisi 
devleti” yerine daha müdahaleci, ekonomik görevler de üstle-
nen bir devlet anlayışının bahsi açılmıştır.

8  Zeynep Gambetti neoliberalist hukuka dair şunları söyler; “Oy-
sa neoliberalizmin yasaları, liberal siyasal kurum ve normların 
sınırlarında tesis edilir. Daha doğrusu, beriki sınırların çiğnen-
diği “aralarda” vücut bulur. En somut ifadesiyle, Beyoğlu’nda 
kadına yönelik şiddeti protesto eden bir serginin polis şiddetiy-
le dağıtıldığı noktada, yani hukuğun ve liberal normların (“bu 
kadarını da yapamazlar artık”) tahayyüllerinin yerle bir olduğu 
noktada kurulur.” (Gambetti, 2009: 162).
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Foucault’nun yönetimselliğini ve Agamben’in kutsal in-
sanını birleştirmesiyle küçük egemen kavramı ortaya 
çıkar. Butler’a göre (2005: 64) idari yetkililere açılan 
bu karar alanı “hukukun dışında inceden inceye işleyen 
bir idari demokrasidir.” Göç İdaresindeki memurlar-
dan, en ufak rütbeli polislere, bakanlık müsteşarların-
dan, sınır karakolundaki askere kadar, herkes Suriyeli 
göçmenlerin karşısında egemenleşir. 2014/6883 sayılı 
Geçici Koruma Yönetmeliği ve 2016/8375 sayılı Geçici 
Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair 
Yönetmelik tam da Suriyeli göçmenleri egemen kararın 
nesnesi kılmak için tasarlanmıştır. Hem kalıcı insanları 
geçici olarak tarif ederek hem de bu insanları hak öznesi 
kılmayarak onları hukuki boşluğun içine atar.

Agamben’in homo sacer kavramı –her ne kadar 
Antik Yunan’dan günümüze bütün Batı siyasetini aynı 
dikatomiden okumak gibi tehlikeli bir iddiayı içinde 
barındırsa da- Suriye’den Türkiye’ye göçmüş kişilerin 
hikayesinin anlaşılmasında kullanışlıdır. Çünkü bu in-
sanların muhatap oldukları devlet otoriteleri ile olan 
ilişkilerini anlayabilmek için bu egemenlere nasıl bir 
yetki alanının açıldığını ve bu yetki alanının göçmenleri 
nasıl bir konuma indirgediği anlaşılmalıdır. Bu çalış-
manın odak noktası devletin geçirdiği dönüşüm değil, 
–Türkiye’de otoriter devlet formu tartışmaları özellikle 
devletin yeniden dizaynı bağlamında yürütülmektedir 
(bir örnek için bkz. Akça, 2014: 13-47)- tam da bu dö-
nüşümle yönetim mantığı da değişen devletin Suriyeli 
göçmen işçileri yerleştirdiği konumdur. 

İç savaşın zoruyla Türkiye’de kendi emeğiyle geçin-
mek zorunda kalan Suriyeliler olağanüstü hukuki dü-
zenlemelerle ucuz iş gücü olarak yeni üretim ilişkilerine 
dahil olurlar. Hukuki düzenlemeler; sınıf mücadelesi, 
bağımsız sözleşme yapabilme hakkı (Marx’ın formel 
özgürlüğü) gibi üretim ilişkilerinde göçmenlerin konu-
munu düzeltebilmelerine imkan tanıyabilecek müca-
dele imkanlarının altını oyduğu için, göçmenler devlet 
eliyle ucuz iş gücü haline getirilmiş denilebilir. Bir son-
raki bölümde Türkiye’de göçmenler için oluşturulmuş 
hukuki düzenlemeler masaya yatırılacaktır.

3. Olmayan Hukuk: 
Geçici Koruma Yönetmeliği 
ve Suriyelilerin Çalışma Hakları
Ucuz iş gücünün ana kaynaklarından birini göçmenler 
oluşturmaktadır. Dünyanın birçok ülkesinde yasal ya da 
yasa dışı şekillerde ülkelere giriş yapmış olsunlar, göç-
menlerin çalışma koşulları vatandaşlardan daha zor ol-
muştur. Bunun göze çarpan ilk nedeni hukuki boyuttur. 
Göçmenlerle vatandaşlar ilk olarak hukuk aracılığıyla 
ayrıştırılırlar. Bu hukuki ayrıştırma araçlarından biri de 
sınır dışı etme uygulamalarıdır.

Sınır dışı etme uygulaması her ne kadar yasayla 
düzenlenmiş olsa da aslında idari ve hukuki mekaniz-
manın arasında salınır. İlk olarak sınır dışı etme kara-
rı valiliklerce alınır ve bu karar herhangi bir savunma 
hakkı tanınmadan 48 saat içerisinde verilir. 2013 tarihli 
6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu-
nun (YUKK) 54. maddesi sınır dışı edilme gerekçelerini 
belirtir. Bu gerekçeler arasında vize tarihinin sonundan 
10 gün sonra dahi ülkeyi terk etmemiş olmak gibi tes-
piti teknik bir meseleye indirgenebilir olanlar da vardır, 
terör tehdidi olarak görülmek gibi tespiti zanlının ken-
disini savunabileceği bir mahkemenin sonucuna bağlı 
olan durumlar da. Sınır dışı etme uygulamalarının sınır 
dışı kararını alma mercii idaredir, bu karar alınırken sa-
vunma hakkı gibi en temel haklar askıya alınır. 

Sınır dışı etme uygulamalarının bir tarafı da hu-
kukidir. YUKK’un 53. maddesinin 3. fıkrasına göre 
kararın tebliğinden 15 gün sonraya kadar karara idare 
mahkemesi yoluyla itiraz edilebilir. Ancak, bu itiraz ve-
rilen bir hükmün bozulmasına yöneliktir, hüküm idare 
tarafından verilmiştir. 

Buradan da anlaşıldığı gibi, sınır dışı edilebilir ol-
mak göçmen ile üzerinde yaşadığı toprak arasında ne 
kadar gevşek bir bağ olduğunu ortaya koyar. Göçmen, 
varlığı o topraklardan kolaylıkla sürülebilir olandır. 
Göçmenin belirli bir toprak parçası üzerindeki hem zo-
esi hem de biosu egemen tarafından dışarıya atılabilir. 
Türkiye’deki bütün göçmenlerin yaşadığı bu ortaklığın 
yanı sıra Suriyeli göçmenler bazı hukuki düzenlemeler-
le diğer göçmenlerden ayrılmaktadırlar. YUKK’un 91. 
maddesine göre hazırlanan 2014/6883 sayılı Geçiçi 
Koruma Yönetmeliği (GKY) bu ayrışmanın yaşandığı 
yasal mevzuatın başında gelir. Yönetmeliğin geçici 1. 
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maddesi, bu kanuni düzenlemelerin Suriye Arap Cum-
huriyeti’nden gelenler için yapıldığını vurgular. Suriyeli 
göçmenlere özgü olan bu yönetmeliğin 16. maddesi de 
bu statüden yararlanan kimselerin diğer uluslararası ko-
ruma statülerine başvurmalarının önüne geçmektedir. 
GKY’nin 25. maddesi de geçici koruma statüsünden 
yararlanmanın vatandaşlığa başvuru hakkı doğurma-
yacağını, bu statünün ikamet izni sayılmayacağını, bu 
statüden yararlanmanın uzun dönemli ikamete geçme 
hakkı doğurmayacağını vurgular. Geçici koruma sta-
tüsünden yararlanma süresi ikamet izni süresinden de 
sayılmaz. Yani, geçici koruma statüsü aslında hukuken 
Türkiye’de ikamet etmeyen insanları varsayar. GKY’nin 
29. maddesi de geçici koruma statüsüne sahip kişilere 
verilen çalışma iznini ikamet izninden ayırır. 

Diğer taraftan GKY haklardan çok ödevler tanım-
lar. Yönetmeliğin 34. maddesi uyarınca idare tarafından 
yapılan bir davete geçici korumadan yararlanan biri-
nin icabet etmesi zorunludur. Bu maddenin 2. fıkrası 
davete icabet etmeyenlerin kolluk kuvvetlerince zorla 
götürüleceğini belirtir. GKY’nin 33. maddesi ise diğer 
ödevleri tanımlar: genel müdürlük tarafından belirlenen 
yerde ikamet etme, valilikler tarafından belirlenen şe-
kil ve sürelerde bildirimde bulunma, genel müdürlük 
ve valilikler tarafından istenilenleri yerine getirme. Da-
hası, GKY idareye sınırsız yetki alanını 56. maddesiyle 
açar. Bu madde valinin geçici korumanın etkin olarak 
uygulanması için her şeyi yapabileceğini bildirir. Bu 
sınırsızlık durumu doğrudan hukuki muğlaklık yaratır 
ve geçici korumadan yararlananların hukuki haklarıyla 
valiyi denetleyebilmelerini imkansız kılar. Valilik ancak 
İçişleri Bakanlığı’nca denetlenebilir. Bu denetim de hu-
kuki değil idaridir.

GKY, adından da anlaşılacağı gibi, kişilerin geçici 
ikamet ettiği ön kabulüyle oluşturulmuştur. Sürekli ika-
met eden insanların geçici hukuki düzenlemelere tabi 
kılınması onları hukuken “misafir” kılar. Böylece, Suri-
yeli göçmenlerin hukuki varlıkları istisnalaştırılmış olur. 
İkinci olarak, GKY’nin 56. maddesinin doğrudan vur-
guladığı, 33. ve 34. maddelerininse içeriklerinden anla-
şılan, hukukun askıya alınmasını idare kararıyla müm-
kün kılan düzenlemelerin varlığı Suriyeli göçmenlerin 
başka bir yoldan da hukuk dışına atılmasını mümkün 
kılar. Suriyeli göçmenler, idarenin takdirine bırakılmış-
tır. Agamben’in egemen istisna ve homo sacer üzerinden 
kurduğu dikatomi bu noktada da eksiksiz işler. Egemen 

istisna, Suriyeli göçmenleri biostan zoeye sadece kendi 
kararına dayanarak sürebilir. Egemen, hukuken, huku-
ku askıya alabilendir (Schmitt, 2005: 15).

2016/8375 sayılı Geçici Koruma Sağlanan Yaban-
cıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik (kısaca ça-
lışma yönetmeliği denilecek) de GKY’ne benzer şekilde 
dizayn edilmiştir. Çalışma yönetmeliği de bu çifte olağa-
nüstüleştirmeden azade değildir. Öncelikle çalışma yö-
netmeliğini mümkün kılan özne işçi değil patrondur.10 
Bütün yabancıların çalışma izni alma süreçlerine benzer 
bir şekilde yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası gere-
ğince çalışma izni başvuruları ancak işveren tarafından 
yapılabilir. Yani çalışma izni devlet ile patron arasında 
kurulan bir ilişkidir. Göçmen işçi, hukuk öznesi değil, 
hem patronun hem de devletin karşısında konumlan-
mış bir homo sacer işçidir. 

Çalışma yönetmeliğinin geçici olarak dizayn edil-
diği 8. maddede yasalaştırılan kota düzenlemelerinden 
de anlaşılabilir. 8. madde, bir işyerinde ancak Türkiyeli 
işçilerin %10’unu geçmeyecek kadar Suriyeli işçi ça-
lıştırılabileceğini belirtir. Maddenin 2. fıkrası da eğer 
bir işyerinde 10 veya 10’dan az işçi çalışıyorsa ancak 1 
göçmen işçinin çalıştırılabileceğini bildirir. Halbuki şu 
an Türkiye’nin kimi şehirlerinde yok denecek kadar az 
Suriyeli göçmen varken, kimi şehirlerindeki göçmen sa-
yısı demografik olarak oldukça önemli oranlara tekabül 
eder. Bu da düzenlemenin uzun vadede bir planlama 
niyetiyle yapılmadığının göstergesidir. 

Çalışma izni uygulaması doğrudan işçiyi patrona 
bağımlı kılmak üzerine kurulmuştur. Öncelikle çalışma 
izinleri her yıl yenilenmek zorundadır. Ancak 1 yıllığına 
çalışma izni alınabilir. 25040 sayılı 2003 yılında çıkarı-
lan Yabancıların Çalışma İzninleri Hakkında Kanun’un 
(YÇİHK) 5. maddesi göçmenlere 3. yılın sonunda uzun 
dönemli çalışma iznine başvuru yapabilme imkanı tanır. 
Bu da en azından 3 yıl boyunca patronun işçi için her 
yıl yeniden başvuru yapmasını gerektirir. Diğer taraftan, 
eğer işçi, çalışma izniyle çalıştığı iş yerinden ayrılırsa, 
çalışma izni de iptal edilmiş olur. Yani, patron, Suriyeli 
göçmen işçileri hem işten çıkarabilir hem de işten çıka-

10  Benzer bir uygulama Amerika Birleşik Devletleri’nde de mev-
cuttur. H1-B vizesi uygulaması bilişim teknolojilerinde çalı-
şanlarını kapsar ve vizenin geçerliliği çalışma koşuluna bağ-
lıdır, bu da sermayenin işçiler üzerinde doğrudan hukuki bir 
yaptırım gücünün de yaratıldığını gösterir (Payal Banerjee, 
2008: 97-112).
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rarak onların çalışma izinlerini iptal edebilir. Bu da as-
lında işçinin patronla yaptığı sözleşmede kendi çalışma 
iznini de satın almak zorunda olduğunu gösterir. İşçi, 
devlet eliyle, Marx’ın kapitalizmin “doğal” işleyişinde 
gördüğü formel özgürlükten mahrum kılınmıştır. 

GKY ve çalışma yönetmeliği üç olağanüstüleşti-
rilmiş durum yaratır. İlk olarak, Türkiye’nin coğrafi sı-
nırlama koyduğu 1951 sözleşmesi ve 1967 protokolü 
askıya alınmış olur (Erol vd., 2017: 13). Bu uluslararası 
düzenlemeler “ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal 
gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri yüzünden, 
zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için 
vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan” kişilere ül-
kenin vatandaşlarından az olmamak koşuluyla hakların 
tanınmasını gerektirir. Ancak Türkiye bu normu tanı-
maz ve bu tanımadığı hukuki boşluğu kendi iç huku-
kuyla düzenler. Uluslararası normlar, Suriyeli göçmen-
ler için askıya alınmıştır. Zaten onlar, geçici koruma 
statüsünden başka uluslararası koruma statüsüne de 
başvuramazlar. 

İkinci olağanüstü durum Suriyeli göçmenlerin ül-
kedeki varlıkları ve bunun hukuki yansıması ile ilişki-
lidir. Suriyeli göçmenler sürekli ikamet ettikleri ülkede 
geçici hukuki düzenlemelere tabi kılınırlar. Yani egemen 
karar yaşam ile hukuk arasındaki ilişkiyi büker. Sürekli 
geçicilik atfedilen Suriyeli göçmenlerin kalıcı yaşamları, 
hukuken geçici oldukları için bahşedilmeyen hakların 
yokluğuyla sürer. 

Üçüncü istisnalaştırma da Suriyeli göçmenlerin 
hukuk öznesi kılınmaması ve varlıklarının sürekli ola-
rak biostan zoeye itilebilmelerinin hukuken mümkün 
kılınmasıyla oluşturulmuştur. Valiliklere tanınan sınır-
sız yetkiler ve idarenin sürekli olarak göçmenlere yeni 
zorunluluklar getirebilmesi gibi hukuken önü açılmış 
ama sınırlandırılmamış güçler, Suriyelileri homo sacer-
lere dönüştürür. Bu da onları, egemen karar karşısında 
çıplak hayatlara indirgenebilir kılar. Bu üç istisnalaştır-
ma Suriyelilerin üretim ilişkileri alanındaki varlıklarını 
da etkiler. Bir sonraki bölüm, bu hukuki düzenlemele-
rin yarattığı ekonomik etkileri inceleyecektir.

4. Göçmenin Görünür 
Ama Ucuz Emeği 
15 Mart 2011’de Suriye’nin Ürdün sınırında bulunan 
Dare kentinde patlak veren ayaklanmayla başlayan Su-
riye iç savaşı 7. yılını doldurmak üzeredir. İç savaş so-
nucunda 470.000 kişi hayatını kaybetti (Human Right 
Watch, 2017: 571). 6.5 milyon insan yaşadığı toprağı 
terk etti (Food and Agriculture Organization of The 
United Nations, 2016: 1). 2010 yılında Suriye nüfusu 
yaklaşık 21 milyondu.

Sürüp giden bu iç savaşın yıkıcı ekonomik etkileri 
de oldu. Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) 2016 yı-
lında yayınladığı rapor; ülkedeki iş gücünün %60’ının 
işsiz olduğunu göstermektedir (IMF, 2016: 7). Çatış-
malar sonucunda 3 milyon kişinin işini kaybettiği bilin-
mektedir. 2007 yılında %12,4 olan yoksulluk endeksi 
2014 yılında %83’e çıkmıştır (IMF, 2016: 7). Birçok 
insan kamu hizmetlerinden yararlanamamakta ve temiz 
su dahi bulamamaktadır (IMF, 2016: 7).

Aynı zamanda besin fiyatlarında yüksek enflasyon 
başlıca sorunlardan biridir. 4 milyon kadın ve çocuğun 
besin desteğine ihtiyacı olduğu tahmin edilmektedir. 
Halbuki tarım Suriye ekonomisinin en önemli bileşen-
lerinden biriydi. 2000’li yılların ortalarında Suriye’nin 
Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) %25’i tarıma da-
yalıydı. İş gücünün %20’si de tarım sektöründe istih-
dam edilmekteydi (Atieh El-Hindi, 2011: 15). Suriye 
ekonomisinde önemli bir yer tutan tarım sektöründeki 
mülkiyet yapısı da orta ölçekli arazilerin yoğunlukta ol-
duğu yapıydı. Tarım reformundan sonra, tarımsal top-
rakların %50’si orta ölçekli toprak sahiplerince bölüşül-
müştü (Raymond Hinnebusch, 2011: 8). 

Öte yandan, petrol gelirleri Suriye GSYİH’nin 
%40’ını oluşturuyordu. Bu gelirlerin önemli bir kısmı 
insanların mazot ve şeker gibi hayati ihtiyaçlarını süb-
vanse etmek için kullanılıyordu (Ülke Profili: Suriye, 
[21.01.2014]). Devlet özellikle tarımsal sulama alanla-
rıın genişletilmesi için yatırım yapmaktaydı;

Sulanan arazinin artışında rol oynayan diğer önemli fak-
tör devlet projeleridir. Devletin inşa ettirdiği birtakım 
baraj ve bentler sayesinde 1992’de devlet projelerinden 
sulanan arazi 139.000 hektar iken, 2003 yılına gelindi-
ğinde 150.000 hektarlık artışla 289.000 hektara yüksel-
miştir (Burhan Can, 2005: 102).

Suriyelilerin ülkelerinde kalan mülkleri de ekono-
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mik kopuşun göstergelerinden biridir. Afet ve Acil Du-
rum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD, 2014: 81) yaptığı 
çalışmada aile fertlerinden bir kısmının Suriye’de kal-
dığını söyleyen Suriyelilerin %17.6’sı bu kişilerin Su-
riye’deki mallara göz kulak olmak için kaldığını söyle-
mektedir. Öte yandan aynı çalışmada kişilere Suriye’ye 
giriş-çıkış yapıp yapmadıkları da sorulmuştur. Suriyeli 
erkeklerin %41.9’u Suriye’de kalan mallarını kontrol 
etmek için ülkeye giriş çıkış yaptıklarını belirtmiştir 
(AFAD, 2014: 52). Suriye’de kalan bu malların hem 
kullanım değeri hem de değişim değeri azalmıştır. T. C. 
Ekonomi Bakanlığı’nın yayımladığı verilerde de bu du-
rum görünmektedir; 

Ülkedeki iç karışıklıklar SYP’nin (Suriye Lirası) değer 
kaybetmesine ve enflasyonun artmasına neden olmuş-
tur. Kriz öncesinde 1 ABD doları 45-47 SYP bandında 
alınıp satılırken, 2017 yılı son çeyreğinde Suriye Merkez 
Bankası kuru 500 SYP’ye yaklaşmıştır. 2017 enflasyonu-
nun ise %25,7 civarında olması beklenmektedir (2014).

Suriye’den gelen kişilerin gelirlerinin önemli bir 
bölümü de aile girişimlerinden gelmekteydi. Suriye dev-
letinin Merkezi İstatistik Bürosu’nun (Central Bureau 
of Statistics) 2009 yılına dair verileri incelendiğinde aile 
girişimlerinden sağlanan gelirin hane içi gelirde olduk-
ça önemli bir payı olduğu görülmektedir. 2009 yılında 
Halep’te hane içi gelirlerin %22.47’si aile girişimlerin-
den gelen gelirlerden oluşmaktaydı. Türkiye’ye gelen 
Suriyelilerin %35.7’si Halep’ten geldi (AFAD, 2014: 
41). Türkiye’ye gelen diğer Suriyelilerin %20.9’u ise İd-
lip’ten göç etmişti (AFAD, 2014: 41). İdlip’in hane içi 
gelirlerinin %50.56’sını ücretli emek geliri oluşturur-
ken, aile girişimlerinden elde edilen gelir hane gelirinin 
%29.76’sını oluşturmaktaydı. Şam kırsalında bu oran 
%25.62’tir (Suriye Merkezi İstatistik Bürosu, 2009).11 
Yine devletin gelir dağılımına dair istatistikleri nüfusun 
kalabalık kısmının orta gelir düzeyinde kümelendiğini 
göstermekte ve aile girişiminden gelen bu gelirlerinin 
sadece az sayıda zengin ailenin elinde toplanmadığını 
söylenebilir kılmaktadır (Suriye Merkezi İstatistik Bü-
rosu, 2009). 

Suriye’de ücretli emekle geçimin yanında ailenin 
ekonomik faaliyetinden belirli miktarda gelir elde et-

menin de ekonomik olarak anlamlı bir oranı var. Marx 
(2014: 495) için emekle emeğin müdahalesini müm-
kün kılan faktörlerden birisi de mülkiyet ilişkisindeki 
dönüşümdür, öyle ki mülkiyet ilişkisi “Görünürde, 
emekçinin mülkiyetinin koşulu olan emeğin emekle 
mübadelesi, temelinde emekçinin mülksüzlüğüne daya-
nır.” Yani; “Tarihi süreç sermayenin eseri değil, önvarsa-
yımıdır. Kapitalistin (tarihi) bir aracı niteliğiyle toprak 
mülkiyeti ya da genelde her türlü mülkiyet ile emeğin 
arasına girmesi de bu süreç sayesindedir” (Marx, 2014: 
483).

Suriye’den Türkiye’ye sadece üretim araçlarını yiti-
rip burada ucuz iş gücü olmak zorunda kalan insanlar 
gelmemiştir.12 Ancak Suriyelilerin ucuz iş gücü olmala-
rı ile yoksulluk yüzünden fuhuş ve dilenciliğin artması 
Türkiye’de yoksullaşmış birçok Suriyelinin de olduğu-
nu gösterir. İç savaş, hem insanların mülklerini yıkmış, 
insanları bu mülklerden ayırarak kullanım değerlerini 
sıfırlamış, hem de Suriye lirasının macerasından da an-
laşılacağı gibi bu mülkleri değersizleştirmiştir ancak bu 
insanların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için gere-
ken tüketim maddelerinin sağlanması zorunluluğu hala 
devam etmektedir.13  

Bu zorunluluk hali birçok Suriyelinin kötü yasal 
düzenlemelere tabi olarak üretim ilişkilerine dahil olma-
ya zorlamıştır. Çalışma yönetmeliğinin 4. maddesinin 
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11  Suriye iç savaşının ilk sıçradığı bölgelerden biri olan Humus’ta 
aile girişimlerinden gelen gelir, hane içi gelirin %32.16’sını 
oluştururken, %37.35’lik kısım maaşlardan oluşmaktaydı (Su-
riye Merkezi İstatistik Bürosu, 2009).

12  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 2017 yılı Şubat ayı için 
yayınladığı istatistikler yabancı şirketlerin %38.9’unun doğ-
rudan Suriyeli yatırımcılar tarafından kurulduğunu göster-
mektedir. Türkiye’ye göç edenler arasında elbette ki Türkiye’de 
üretim aracı edinen birçok Suriyeli de vardır. 

13  “Kapitalistin işçiyi işe koşabilmesi ve işlek durumda tutabilme-
si, canlı emek kapasitesi olarak koruyabilmesi için, belli bir 
birikimi -emekten önce tamamlanmış ve emekten türeme-
yen bir birikimi- gerçekleştirmiş olması gerektiği de ortada-
dır.” (2014: 481). Marx bu bölüme düştüğü notta aslında bu 
birikimin de emeğin ürünü olduğunun altını çizer. Suriyeli 
göçmenlerin durumunda da Türkiye’de yaşadıkları işçileşme 
süreçlerinde hayati ihtiyaçların karşılanmasında sermayenin 
elinde tuttuğu araçların önemi büyüktür.  Örneğin Maz-
lum-Der’in (2013: 14) İstanbul’daki Suriyeli göçmenlere dair 
yayınladığı raporda geçen şu ifade Suriyelilerin ülkelerindeki 
mülklerini yitirmelerinin –Suriye’ye giriş çıkış nedeni için ül-
kelerine gidenlerin oranı %41.9 ve kimi yakınları bu mülkler 
için Suriye’de kalmış olanların oranı %17.6 olduğu düşünül-
düğünde- etkisini anlatır: “Yapılan görüşmelerde herkesin en 
büyük sıkıntısının kira ödemek olduğu gözlemleniyor. ‘Kirayı 
ödemekte çok zorlanıyoruz. Bu ay ödedik, gelecek ay ne yapa-
cağız, nerden bulacağız diye kara kara düşünüyoruz.’ şeklinde 
konuşuyorlar.” 
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1. fıkrası geçici koruma sağlanan yabancıların çalışma 
izinleri olmaksızın Türkiye’de yasal olarak çalışamaya-
caklarını belirtir. Türkiye’de üretim ilişkilerine dahil 
olan 1 milyon Suriyeli göçmenin yalnızca 4019’unun 
çalışma izni vardır (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığı, 2015). Yasanın açıkça yasakladığı bu durumun 
norm olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Aslında 
çalışma yönetmeliğinin 4. maddesi yasa gücünden yok-
sundur. Çalışma hayatını düzenleyen egemen karar ya-
şam ile hukuk arasında kendisine bir karar alanı yarat-
mış ve bu yasanın gündelik yaşam ile bağını koparmıştır 
(Agamben, 2005: 32). Türkiyeli işçilerin %33,34’ünün 
kayıt dışı çalıştığı da düşünülürse Suriyelilerin kayıt dı-
şılığında görünen yüksek oranın devletin denetim ka-
pasitesiyle açıklanamayacağı aşikardır (DİSK/Genel İş 
Sendikası, 2016: 5). 

Yukarıda Federici’nin Marx’ın ilkel birikimine 
yaptığı ekten bahsedilmişti. İlkel birikim aynı zamanda 
emeğin hiyerarşik bir yapıya bürünmesidir. Türkiyeli ve 
Suriyeli işçilerin maaş ortalamaların şekillenişi de bu hi-
yerarşinin Türkiye’de nasıl şekillendiğini göstermektedir 
(Erol vd., 2017: 53).  

İlkel birikim sürecinin insanları üretim araçların-
dan ve yeniden üretimin maddi koşullarından koparışı-
nın bir sonucu fuhuş ve dilencilik yapan insanların sayı-
sında görülen artıştı. Hem Federici (2009: 94) hem de 
Marx (2011: 706) bu iki alandaki radikal artışa dikkat 
çekmiştir. Mazlum-Der Kadın Çalışmaları Grubu’nun 
yayınladığı raporda Kilis, Şanlıurfa ve Hatay gibi şehir-
lerde fuhuş yapan Suriyeli kadınların sayısındaki artış 
vurgulanmaktadır. Raporda iç savaş öncesi kadınları fu-
huş sektöründe çalışmaya zorlayan kişilerin iç savaşın 
yarattığı mağduriyetle daha fazla kadını fuhuş yapmaya 
zorlayabilme imkanı bulduklarının altı çiziliyor (Maz-
lum-Der, 2014: 39). Batman Barosunda Kadın Hakları 
Komisyonu üyesi olan Avukat Seçil Erpolat dilencilik 
yapan çocukların nasıl fuhuşa sürüklendiğini şöyle ifade 
ediyor;

“Bölgede Suriyeli sığınmacı kadınların istismar edildi-
ği yeni oluşmaya başlayan bir fuhuş sektörü bulunuyor. 
Savcılıktan aldığımız bilgiye istinaden dilencilik yapan 
çocuk yaştaki kızların mağduriyetlerinden istifade ede-
rek fuhuşa zorlandıklarını tespit ettik. Savcılık tara-
fından yapılan telefon dinlemeleri ve ulaştığımız diğer 
bilgilere göre fuhuş sektöründe 20 TL ve 50 TL gibi 
rakamlarla bu kız çocuklarına fuhuş yaptırılmaktadır.” 
(Mazlum-Der Kadın Çalışmaları Grubu, 2014: 40).

İnsanların yaşamlarını idame ettirmelerindeki zor-
luğun bir sonucu olan fuhuş ve dilenciliğin artışı diğer 
yandan vasfın altında çalışmayı, küçük yaşta çalışmayı 
da arttırıyor. İstanbul’daki tekstil atölyelerinde yürü-
tülen çalışmada Suriyeli ve Türkiyeli işçiler arasındaki 
fark özellikle dört nokta üzerinden tanımlamaktadır. 
İlk olarak dil bilmeme ve tekstil makinelerin farklılığı 
Türkiyeli işçileri daha vasıflı kılmaktadır. Bu vasıf far-
kının nedenlerinden biri de, Suriye’de çalışma hayatı-
na katılmayan kadınların ve çocukların (yaşamlarının 
yeniden üretim koşullarını emeklerini bir sermayedara 
“doğrudan” satmadan edinebilmelerini gösterir bu hu-
sus) Türkiye’de istihdam edilmeleridir (Erol vd., 2017: 
57). Diğer taraftan, Suriye’de iş yeri sahibi olan kişilerin 
ya da başka meslek dallarında uzman olanların meslek-
lerini Türkiye’de devam ettirme imkanı bulamamaları 
da onları vasıfsız işçi konumuna düşürmüştür (Erol vd., 
2017: 57). Öte yandan Suriyeli işçiler vasıfları ile yap-
tıkları iş arasında mütekabiliyet Türkiyeli işçilere oranla 
daha kötü durumdadırlar. Tekstil atölyelerinde çalışan 
Türkiyeli işçilerin %2’si üniversite mezunu iken Suriyeli 
işçilerin %7’si lisans eğitimlerini tamamlamıştır (Erol 
vd., 2017: 33). İlk örnek yeniden üretim koşullarını pi-
yasada emeğini satmadan –ev içi emekle ya da çocuk 
olmasından dolayı aile bakımıyla- sağlayanların hem 
toplumsallıklarını hem biyolojik bedenlerini yeniden 
üretmek için ücretli emek gücü olmak zorunda kaldık-
larını gösterir. Yani Suriye’de bir kapitaliste doğrudan 
emek gücünü satmak zorunda kalmayan kadın ve ço-
cukların hayati önemdeki tüketim nesneleri ile aralarına 
Türkiye’deki sermaye girmiştir. 

İkinci gruptakilerin bir kısmı üretim araçları sahibi 
iken bu sahipliklerini yitiren kişilerdir. Daha önceleri 
kendi yaşamlarını kendi iş yerlerinde yaptıkları üretimle 
sürdüren bu kişiler, Türkiye’de başkalarının sahipliğin-
deki üretim araçlarına bağımlı hale gelmişlerdir. Aynı 
zamanda üniversite eğitimi almış uzmanların da birik-
tirdiği kültürel sermaye ve bilgi sermayesi Türkiye’de ge-
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çersizleşmiştir. Bu da vasıfsızlaşmayı doğurmaktadır. Bu 
gruptaki insanlar üretim araçlarından değil ancak kişisel 
tarihlerinde biriktirdikleri doğrudan iktisadi olmayan 
sermaye biçimlerinden kopmuşlardır.14 Öte yandan bu 
kayıt dışılık, vasıfsızlık hali öngörülebilir bir geleceğin 
de mümkünatını ortadan kaldırmaktadır. Suriyeli işçi-
ler kayıt dışı çalışmaları nedeniyle sosyal güvenlik gibi 
mekanizmaların da dışında tutulurlar;

Bu zorluklarla birlikte göçmenlerin kayıt-dışı çalışma-
larının daha karlı olması çoğu göçmen ve sığınmacı-
nın çalışma iznine başvurmamasına neden olmaktadır. 
Göçmen emeği genellikle emek-yoğun sektörlerde kul-
lanılmakta çocuk emeğine başvurulmakta ve genellikle 
enformel olarak çalışma yaşamına dahil olan göçmenler 
bu şekilde sosyal güvenlik sisteminden dışlanmaktadır 
(Erol vd., 2017: 23).

Suriyeli göçmen işçiler, tam da tabi oldukları GKY 
ve çalışma yönetmeliğinin ön görülebilir sonuçlarını 
yaşamaktadırlar. Suriyeli göçmenlerin sermayeye olan 
bağımlılığının Türkiyeli işçilerden daha da fazla ol-
masının tek nedeni Suriye topraklarında kalan üretim 
araçlarından kopmaları değildir, onlar için düzenlenen 
olağanüstüleştirilmiş hukuk onların bağımlılığını bir 
kat daha arttırmıştır.

Sonuç Yerine 
İlkel birikim süreci kapitalizm öncesi tarihsel bir süreç-
ten çok insanların üretim araçlarından ve kendilerini 
yeniden üretebilme güçlerinden koparıldıkları ve yeni 
toplumsal ilişkiler içinde sermayenin eline geçmiş üre-
tim araçlarına ve metalara bağımlı hale getirildikleri sü-
reçtir. Suriye’de yaşananlar ve genel olarak zorunlu göç 
sonucu oluşan mobilizasyon, ilkel birikimin güncel ör-
nekleri olarak anlaşılabilir.

Suriye’de mevcut üretim araçları azalmış, besin ve 
temiz su gibi en temel ihtiyaçların ülke içinde karşılan-
ması neredeyse imkansız hale gelmiştir. Üreticilerin üze-
rinde tarım yaptığı topraklar atıl kalmış, devlet sübvan-
siyonları sürdürülememiştir. Yoğunlukla Türkiye’ye göç 
eden Suriyeliler, önceleri üretim ilişkileri içinde belirli 
bir konumu işgal ettikleri ülkelerini zorunlu olarak terk 
etmişler ve Türkiye sermayesine bağımlı hale gelmişler-
dir. Ancak bu bağımlılık belirli hukuki düzenlemeler 
eşliğinde gerçekleşir. Suriyeli göçmenlere yönelik oluş-
turulan hukuki düzenlemelerin ortak yanı; geçici bir 
durum için oluşturulmalarıdır. Bu düzenlemeler idare-
ye sınırsız yetki alanı yaratırlar, uluslararası anlaşmaları 
bloke ederler. Bu hukuki düzenlemeler eşliğinde Türki-
ye’deki üretim araçlarına bağlanan Suriyeli göçmenler, 
ucuz iş gücü olmaya devlet tarafından da mecbur kı-
lınmışlardır. Olağanüstü hukukun yarattığı boşluk işçi 
sınıfının sermayeye olan bağımlılığı ile doldurulmuştur.

Bu koşullar altında, Suriyeli göçmenlerin tabi ol-
duğu hukukun değiştirilmesini talep etmek Türkiye işçi 
sınıfının sınıf mücadelesinde oldukça anlamlı bir istek-
tir. Suriyeli ve Türkiyeli işçilerin ortak sınıf çıkarlarını 
oluşturmaları gerekir. Sınıf, Edward Palmer Thomp-
son’un altını çizdiği gibi (1991) tarihsel süreçle, müca-
dele ve ortaklaşan kültürle mümkün hale geliyorsa, Tür-
kiye sınıf mücadelesi Suriyeli göçmen işçilerle Türkiyeli 
işçilerin ortaklaşacağı bir mücadele hattını inşa etmek 
zorundadır.

14  Bu son grubun ilkel birikim ile ilişkisi için başka kuramsal 
tartışmaların da tüketilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada 
bu konuya başka tartışmaları tetiklemek adına değinilmiştir. 
Soru şudur: insanlar sadece iktisadi üretim araçlarından mı 
koparlar? Anadillerinin resmi dil olduğu bir ülkede yaşama 
ile farklı dilin –ya da dillerin- konuşulduğu bir ülkede yaşama 
arasındaki farkın doğurduğu iktisadi değişim nasıl tartışıla-
bilir? Bourdieu’nun örnek olarak gösterdiği Fransızların imla 
kuralları üzerine yürüttükleri tartışma da bu açıdan önem-
lidir (2015: 149). Bourdieu’ya göre yaşlılar imla kurallarına 
daha hakimdir ve bu bilgiye önem verilmesi onlara başka 
birçok alanda avantaj –ekonomik alanda da- sağlar. Yani bir 
bilgi biçiminin doğurduğu avantaj doğrudan iktisadi biçimde 
olmasa da yeniden üretim koşullarının sağlanmasında kolay-
laştırıcı etki edebilir. Bazen de Suriyeli üniversite mezunla-
rında olduğu gibi bu bilgi hızla değersizleşir, yeniden üretim 
koşullarının sağlanmasında etkisizleşir. Federici’nin (2009: 
11) kadınların sağlık hakkındaki yetkinliklerinin devlet ve ge-
lişen kapitalist güçlerce ellerinden alınmalarını ilkel birikim 
sürecinin ana bileşenlerinden biri sayması doğrudan iktisadi 
olmayan sermaye biçimlerinin iktisadi alanda yarattığı sonuç-
lara bir örnek olarak gösterilebilir. Ancak bu tartışma, bu ça-
lışmanın sınırlarını aşmaktadır. 
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Kitap Değerlendirmesi   

KARA ÇİZGİLER
Doğada ilk kirlenmedir
ülkelere 
bölünmesi
yeryüzünün
                Fazıl Hüsnü Dağlarca

İnsanlığın toplumsal tarihiyle neredeyse eşzamanlı 
olarak gelişen ve her tarihsel döneme özgün nitelikler 
gösteren göç olgusu, kapitalizmde coğrafyaların hiye-
rarşisinin ortaya çıkardığı eşitsizliklerle yakından ilgili. 
Göçü keyfiyetten çok doğal, ekonomik, siyasal vb. zo-
runluluklar dolayısıyla yer değişimi olarak görmek hiç 
de yanlış değil. Tehlike anında en iyi yapılacak şey, der-
hal oradan uzaklaşmaktır. Bu, var kalma ve korunma 
güdüsünün yönlendiriciliğindedir. Kadim zamanların 
sınırsız coğrafyaları, kapitalizmle birlikte ulus devletlere 
bölünerek sınırlarla çevrildi ve her tür “yabancı”ya ka-
patılmış oldu. 

Günümüzde ortaya çıkan eşitsizliklerin yarattığı 
şiddet, insanların yurt değiştirme oranında yüksek bir 
artış ortaya çıkarmıştır. Maddi var kalma olanaklarını 
genişletmek, yaşam güvencesi elde etmek, “hiç değilse 
çocuklarının geleceğini kurtarmak” hedefiyle doğduk-
ları toprakları terk etmekte insanlar. Nedenleri ve so-
nuçları dolayısıyla göç, toplumsal hafızada hiç de olum-
lanmayan bir olgudur.  Kuşkusuz, hep bir “zorlama”yla 
bağlantılı olduğu için olumsuzlanması olağandır. Gö-
çün negatif boyutlarına karşın kültürel düzeyin belirle-
yici katılıklarının aşınması ve yeni kültürle melezleme-
nin imkânlarını taşıdığı da göz ardı edilemez.  

Son yıllarda Suriye ve çevresinde yaşanan savaşlar/
çatışmalar nedeniyle milyonlarca insan, ülkesini terk 

etmek zorunda kaldı. Keza Afrika kıtasının yoksul böl-
geleri, emek ihtiyacının yüksek olduğu yerlere doğru 
akmaya devam etmekte. Geçmişte, yurtlarından zorba-
lıkla kaçırılıp köle olarak gemilerle taşındıkları bölgele-
re, şimdi kendi ayaklarıyla gidiyor Afrikalılar. Akdeniz 
ve çevresinde neredeyse her gün göç sırasında boğulma 
haberleri duyuruluyor medyada. Kalan sağlar, zorunlu 
olarak yeni bir yaşam mücadelesi içine giriyor. 

Göçmenler gittikleri ülkelerin sadece nüfus yapı-
sını, sosyo-ekonomik yapısını değiştirmekle kalmıyor, 
ülkelerin politik hayatlarını da değiştiriyorlar. Göçmen 
karşıtı hareketler büyüyor; Avrupa’nın birçok ülkesinde, 
göçmenlere nefret duyguları kusan aşırı sağcı partiler 
yükseliş trendinde. Göçlerin, negatif anlamda “muha-
fazakarlaşma” yarattığı ortada. “Yerliler”, göçmenleri 
günah keçisi ilan ederek sistemin fenalıklarını, onların 
sırtına sarıyor. Yerli işçiler, “Göçmenler geldi ücretler 
düştü.”, “Göçmenler yüzünden işimizi/değerlerimizi 
kaybediyoruz.” derken; düşük ücretlerle çalışan, ayrım-
cılığa uğrayan göçmenlerin insan oluşlarını dikkate al-
mıyor.  Son yıllardaki trajik haberlerle gündeme gelen 
göç, farklı platformlarda tartışma konusu oluyor. 

Bu yazıda edebiyatın gerçekliğin izlerini taşıyan bir 
sanat olduğu düşüncesinden hareketle göç olgusunun 
Türk edebiyatına yansımasının, hangi odaktan görüldü-
ğünü anlamaya çalışacağım. Bu ilgiyle, göçleri biçimsel 
olarak sınıflandırarak bu sınıflandırmaya denk düşecek 
bir romana bakmayı tercih ettim. Yazının hacmen kısıtı 
dolayısıyla, tipik sayılabilecek romanlar üzerinden ana-
liz yapmak biraz da zorunlu oldu. Romanların hepsi, 
Türkiye göç debisinin yüksek olduğu 1960 sonrasına 
ait. Romanların seçiminde, göçün ethosunu mümkün 
olduğunca güçlü şekilde yansıtabilir olmasına dikkat 
ettim. Göç ile edebiyat arasındaki ilişkiyi, göç biçim-

“İyisiyle kötüsüyle” göç olgusunun 
edebiyata yansıması

Arif Arslan
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lerinin tipik örneği kabul edilen romanlar üzerinden 
görmeye çalışacağım. Gerçekçi bir sanat anlayışının göç 
gibi, çağımızın kanayan yarasını ele almayışı beklene-
mezdi. Seçilen eserler aynı zamanda, “doğru” sanatın 
gerçeklikle bağının ne düzeyde güçlü olduğunu göster-
mekte. Bu romanlar göçle birlikte ortaya çıkan sorunla-
rı, mümkün olduğu kadar geniş bir çerçeveden yansıtı-
yor. Sırasıyla Orhan Kemal’in Gurbet Kuşları, Ceyhun 
Tokgöz’ün Aykırı Ölümler, Adalet Ağaoğlu’nun “Fik-
rimin İnce Gülü”, Kemal Siyahhan’ın Mülteci ve Yaşar 
Kemal’in Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana adlı romanları 
göç biçimlerinin farklılaşmasını temsilen incelenecek. 
 
GÖÇ ve EDEBİYAT

Kalktı göç eyledi Avşar elleri
Ağır ağır giden eller bizimdir
Arap atlar yakın eder ırağı
Yüce dağdan aşan yollar bizimdir
                                       Dadaloğlu

Edebiyat bir kurmaca olduğu iddia edildiğinde bile, 
onun gerçeklikle bir ilintisi olduğu, yani anlatılanların 
bir bağlamla ilişkili olduğu kesindir. Edebi bir eserin 
gerçeklikle ilişkisinin düzeyini tartışmak bu yazının so-
runsalı değil elbette. Bu nedenle bu makalede, edebiyat 
yapıtının toplumsal olguları yansıladığı ve değerlendir-
diği tezinden hareket edildiğini belirtmekle yetinmek 
yerinde olacak. Öte yandan edebiyat yapıtının içeriği ne 
olursa olsun, her edebiyat yapıtı, gerçek kişilerce oku-
nacağı için toplumsal gerçeklik içinde yer alır. Redeker, 
“Yazmak da okumak da şu ya da bu biçimde, gerçeklikle 
ilişki kurmanın bir tarzıdır.” (1986: 2) diyor. Bu neden-
le edebiyat yapıtı, hiçbir zaman gerçeklikle koparamaz. 
Göçlerin edebi ürünlere iz düşürmemesi beklenemez; 
en eski hafızalar sayılabilecek destanlar, göç olgusunu 
ele alan ilk edebi ürünlerdir. 

Toplumsal gerçekçi anlayış, edebiyatı toplumun 
bir yansıması olarak görür; çünkü toplumsal yaşamdan 
bağımsız, soyut bir bakma biçimi söz konusu olamaz. 
Buradan hareketle Türkiye edebiyatına göçün yansı-
masını, ağırlıklı olarak 1960 sonrasındaki sosyo-eko-
nomik gelişmelere bağlandığını görebiliriz. İlk Dünya 
Savaşı sırasında ve sonrasında tehcir, göç, mübadele gibi 
olgular söz konusu olduysa da bunların, aynı dönem-
lerde edebiyata yansıdığını söyleyemeyiz. 1950’li yıllar 

sonrası endüstri yatırımlarının birkaç şehir ve bölgeye 
yoğunlaşmasının sonucu olarak kırsal alanlardan kente 
göç dalgaları başlamıştır. Bu iktisadi ve toplumsal dö-
nüşüm, edebiyatta da akis bulur. Orhan Kemal, Fakir 
Baykurt gibi toplumcu gerçekçi yazarlar, romanlarında 
göç temasını sıklıkla işlemiştir. Türkiye’nin çeşitli Av-
rupa ülkeleriyle yaptığı antlaşmalar sonucu, Anadolu 
köylülerine Avrupa kapıları aralanır. İşçi olarak giden 
köylülerin tek amacı para biriktirmek ve belli bir süre 
sonra köylerine, kasabalarına, daha iyi “ekonomik” ko-
şullarla geri dönmektir. Ne var ki erkek göçmenler, bir 
süre sonra geride kalan eşleri ve çocukları yetiştirmede 
bazı sorunlarla karşılaşınca, ailelerini yanlarına almaya 
başlarlar; böylece aile birleşimiyle konuk eden ülkelere 
1970’li yıllarda “ikinci kuşak göç” (Canatan: 1990: 27) 
başlar. Göçün Türk edebiyatında yansıma bulması da 
bu dönemden itibaren olacaktır.  

Göçenlerin, göç nedenleri ne olursa olsun, gittikle-
ri yerlerde ne şekilde karşılanırlarsa karşılansınlar farklı 
derecelerde uyum sorunlarının ortaya çıkması kaçınıl-
mazdır. Böyle olmakla beraber, göçenler yeni kültüre, 
düzene, ortama, davranış biçimlerine uyum sağlama 
çabasından da uzak kalmazlar. Taşınan kültürle yaşanan 
kültürün melezlenmesi1 kaçınılmazdır. Evrensel düzey-
de idealize yaşamlar (ütopya) nasıl ki, katı gelenekler ve 
yerel kimliklerin ötesinde düşünülüyorsa, göçlere olum-
lu bir anlam yüklenebilir. Şimdi biçimsel açıdan göç 
olgusunu sınıflandırarak bu biçimleri temsilen seçtiğim 
romanları kısaca inceleyerek, göç olgusunun “kötü”lük-
leri yanında “iyi”lerine yer verilip verilmediğini görme-
ye çalışacağız. 

Arif Arslan

1  Nasıl ki yukarıda “muhafazakarlaşma”yı olumsuz anlamda andıy-
sam, burada “melezlenme”yi de olumlu anlamda kullanıyorum.
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I. Yurt İçinde “Gönüllü” Göç: 
Gurbet Kuşları 

Yeni bir ülke bulamazsın, başka bir deniz bulamazsın.
Bu şehir arkandan gelecektir.
Sen gene aynı sokaklarda dolaşacaksın,
aynı mahallede kocayacaksın;
aynı evlerde kır düşecek saçlarına.
Dönüp dolaşıp bu şehre geleceksin sonunda.
Başka bir şey umma-
Ömrünü nasıl tükettiysen burada, bu köşecikte,
öyle tükettin demektir bütün yeryüzünü de.

                                             Konstantinos Kavafis

Orhan Kemal’in Gurbet Kuşları (1962) romanı, 1950’li 
yılların ikinci yarısındaki bir dönemde cereyan eden 
olayları anlatır. Bu devirde İstanbul bir metropol olarak 
yeni bir çehreye bürünmektedir. Bu faaliyetler nede-
niyle gerçekleştirilen yıkım ve yapım çalışmaları nede-
niyle çok sayıda işçiye ihtiyaç duyulmakta, bu sebeple 
de Anadolu’dan İstanbul’a bolca işçi akını gelmektedir. 
Kentleşmenin hız kazanması, göçmenlerin köylerinden 
kopup şehirlere akın etmesine neden olmuştur. “Her 
mahallede bir milyoner” yaratılmaya çalışılan bu yıllar-
da, Anadolu’dan İstanbul’a gelen “gurbet kuşları” bin-
bir güçlükle kente tutunmaya çalışmaktadır. İflahsızın 
Memed, bir akrabasının mektubuna binaen Sivas’ın bir 
köyünden yola çıkıp İstanbul’un yolunu tutar. Gafur 
adlı akrabası yazdığı mektupta İstanbul’da inşaat işleri 
için işçiye ihtiyaç olduğunu, inşaat işi olmasa bile kab-
zımallık işinde çalışabileceklerini yazmıştır. İstanbul’a 
geldiğinde ise Gafur, Memed’e ilgi göstermediği gibi 
başından da savar. İstanbul’a bolca göçmen gelmek-
tedir ve iş bulmak o kadar da kolay değildir. Memed, 
çok zorlu bir yaşamla karşılaşır; ekmeğin aslanın ağzın-
da olduğu bu dünya, tam da “insanın kurt olduğu” bir 
dünyadır. Memed, en yakınındaki insanlara bile güven-
memektedir. Memed’in tek hedefi, para kazanıp köyüne 
dönmektir. Memed, başarılarıyla köye dönme arzusun-
da olduğu için kısa zamanda duvarcılığı ve okuma yaz-
mayı öğrenerek kendisini geliştirir. Ancak bu seviyede 
köye dönmekten de vazgeçer ve bir köşkte hizmetçilik 
yapan Ayşe ile evlenir. Kentte daha kolay para kazanıl-
dığını düşünen Memed, köydeki kardeşleri ve babasını 
da İstanbul’a çağırır. Onlar geldiyse de belli bir değişime 
uğrayan Memed ile uyuşamazlar. Memed ve karısı, bir 
arsa alırlar ve başlarını sokacak bir gecekondu yapma-

ya heves ederler ancak belediye gecekondularını yıkar. 
Gurbet Kuşları kente gelmiş köylülerin, kentle uyum-
suzluklarını dile getirmekte, bu gerilimli sürecin kolay 
aşılamayacağını, devletin/hükümetin de köyden kente 
göçen bu insanların gelişimine dair herhangi bir katkı 
yapmadığını gösterir. Köylerinde kendi hallerinde yaşa-
yan bu insanlar, kente göçtüklerinde kentin çarpıklıkla-
rından aynen etkilenirler. Çarpık yaşam ve ilişkileri, çar-
pık zihinlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Daha 
önce gelmiş olan, sonrakilere bu çarpıklığı aktarmakta; 
geldikleri yere uygun bir yaşam da kuramamaktadırlar. 

Köylülerin büyük şehre bakış açısı hayranlık ve 
özenme duygularıyla dolu olmakla beraber şehirliler, 
onlar için pek de güvenilmeyecek insanlardır. Bu yüz-
den şehre ayak bastıklarından itibaren hep bir tedirgin-
lik içinde yaşarlar: “İstanbul bura. Burda herkes herke-
sin gözünü oyar. Kardaş kardaşıynan düşman olur. Bura 
İstanbul...” (Kemal, 2013: 29). Memed’in özellikle şeh-
re geldiği sıralar hiç kimseye güvenmemesi, kendisine 
iyilik yapmak isteyenlere bile kuşkuyla bakması, “şehir 
adamı”na güven olmayacağı yargısından kaynaklanır. 
Bir hemşehri bile olsa “şehir adamı”na güven duyulma-
malıdır. Memed, Veli’nin kendisine kalacak yer göster-
mesi, Kastamonulu’nun okuma yazma öğretmesi gibi 
yardımları neden yaptıklarını anlamakta güçlük çeker. 
Veli’nin borç para isteğini geri çevirir, parasını ona kap-
tırmaktan korkar. Memed’in şehirde yaşadıkça ve in-
sanları daha iyi tanıdıkça şehirlilere olan bakışı değişir. 
Başlangıçta Memed, şehri sadece bir süre çalışıp para 
kazanacağı bir yer olarak görürken para kazandıkça ke-
sinkes şehre yerleşmeye karar verir.

Hem şehirliler hem de şehre önceden gelmiş olan-
lar, yeni gelen göçmenlere küçümseme ile bakarlar. On-
ların “şehri işgal ettiklerini, kirlettiklerini, yol yordam 
bilmediklerini” ifade ederken onları eğitilmesi gereken 
az gelişmiş insanlar olarak görürler. Kendisi de bir köylü 
olan Ayşe bile köşkte hizmetçi olduktan sonra, inşaat 
işçilerini azarlayıp durur: “Her şeyin bir yolu yordamı 
var. Ne biçim insanlarsınız siz? Bin kere söyledik...” Ay-
şe’nin bu tutumu, bir yandan yeni gelen göçmenlere 
karşı bir küçümsemeye, bir yandan da kent yaşamının 
kurallara dayalı yapısını benimsediğine işaret eder. “Şe-
hirliler”, farklı nedenlerle de olsa kendilerini göçmenleri 
eğitmekle görevli sayarlar. Kastamonulu’nun Memed’e 
okuma yazma ve doğru telaffuz öğretmesi; Nermin’in, 
kocası Müteahhit Hüseyin’e toplum içinde nasıl dav-
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ranılacağı, nasıl giyinileceği, şehirli ağzıyla nasıl konu-
şulacağı hakkında sürekli olarak yol göstermesi; hatta 
Hatçe ile Rıza’nın doğru telaffuz konusunda ilkokulda 
okuyan çocukları tarafından sık sık uyarılması bunun 
göstergesidir. Göçmenler, şehre ilk geldiklerinde şehirli-
lerin kendilerine yönelik aşağılayıcı sözlerini duymazlar, 
duysalar da anlamazlar. Ancak, şehirde kalma süreleri 
uzadıkça ve eğitim düzeyleri arttıkça şehirlilerin bu tu-
tumuna tepki göstermeye başlarlar. 

Gurbet Kuşları’nda yoksulluk kültürü birçok görü-
nümüyle ortaya konulur. Memed şehre ilk geldiğinde 
tek hayali bir iş bulabilmektir. Günde iki buçuk lira 
gündeliğe razıdır. İşe başladığında on iki buçuk lira 
gündelik alacağını duyunca sevinçten deliye döner. 
Köyüne dönmekten vazgeçen göçmenlerin tek kaygısı 
para biriktirip başlarını sokacakları bir gecekondu sa-
hibi olmak ve çocuklarını okutabilmektir. İktidar çe-
kişmelerinin farkında oldukları için kendi korunaksız 
durumlarının farkındadırlar ve bu nedenle mümkün 
olduğunca siyasetten uzak dururlar. Siyasetle ilgileri, 
çıkarlarıyla örtüştüğü müddetçe söz konusu olmakta-
dır; bunun dışında kentte güvensizlik duygusunun bas-
kınlığı söz konusudur. Çünkü herhangi bir tarafta yer 
almak devran döndüğü zaman başlarına iş açma riski 
taşımaktadır. Zorlu yaşamlarına karşın okumaya, öğ-
renmeye, gelişmeye açık insanlardır; Kastamonulu ve 
Memed okuma yazma öğrenmiş, Hatçe ve Rıza çiftinin 
çocukları da okula gitmektedir. İflahsızın Memed, şehre 
gelişinin üzerinden bir yıl bile geçmeden okuma yaz-
mayı ve duvarcı ustalığını öğrenir. Evlendikten sonra da 
şehirliler gibi giyinmekte, gazete okumakta eskiye göre 
daha düzgün bir telaffuz ile konuşmaktadır. 

Gafur, Müteahhit Hüseyin, İflahsızın Yusuf ve 
Hacı Emmi gibi eski kuşak göçenler ise kentlileşmeye 
direnirler ve eskiye özlem duyarlar. Ortak yanları gü-
venilmezlik, çıkarcılık, kaypaklık, yaltaklanma huyları-
nın devam ediyor olmasıdır. Okuma yazma öğrenme, 
kendilerini geliştirme gibi bir kaygıları yoktur. Konuş-
malarıyla, davranışlarıyla, köye duydukları özlemle, 
kendilerini hiçbir zaman kente ait hissetmezler. Başka 
deyişle kentli bir kimlik geliştirememişlerdir. Kentli bir 
kadınla evlenen ve dönemin siyasal ortamından yarar-
lanıp zengin olan Müteahhit Hüseyin, particiliği olsun, 
karısının zoruyla giydiği takım elbise ve kravatları olsun 
hiçbir zaman benimseyemez. En büyük zevki, hizmetçi-
ye bulgur pilavı pişirtmek ve yer sofrasında yemektir. O 

zaman kendini köyde, annesinin evinde hisseder. Yusuf 
ile konuşurken “Bu dünyaya niye geldik? Cenab-ı Allah 
bizi bu dünyaya niye getirdi? Kullarım bildikleri gibi ya-
şasın, yisin, içsin, konuşsun, oynasın, gulsün diye değel 
mi? (...) Neme gerek benim İngiliz kupon kumaşı, ko-
lalı yaka, kravat? Biz Anadolu çocuğuyuz arkadaş. Ga-
vır icatlarının bize lüzumu yok. Öyle değil mi amma?” 
(Kemal, 2013: 279). 

Romandaki göç serüvenleri boyunca, göçmenlerin 
dünya görüşlerinde, tutum ve davranışlarında değişim-
ler yaşanmakta; dinsel inançlar, şehir ve şehirlilere ba-
kış, aile ve evlilik, okumanın ve öğrenmenin önemi gibi 
konulardaki değer yargıları ve bunlardaki farklılaşmalar, 
şehre uyum ve kentlileşme seviyesinin göstergeleri ola-
rak ortaya çıkmaktadır. Orhan Kemal, romanda ken-
te göç hakkında kendi değerlendirmelerini aktarırken; 
göçmenlerin dilleri, kılık kıyafetleriyle şehre tam bir 
uyum sağlayamasalar da İstanbul’daki iş fırsatlarından 
yararlanmayı, para kazanmayı başardıklarını belirtir: 

“Gurbet kuşları”, “Kuşluk trenleriyle”, Haydarpaşa’dan 
İstanbul’a vagon vagon, vapur vapur, kamyon kamyon 
akıyor, İstanbul’a ilk zamanlar gözleriyle değil, kulakları, 
burunları ya da ne bileyim belki de enseleriyle baksalar 
bile, İstanbul’un suyunu içe, havasını koklaya, ekmeğini 
yiye gelişiyor, gözleriyle bakmayı, saç taramayı, okuma 
yazmayı öğreniyor, İstanbullulara benzemeye çalışıyor-
lardı (Kemal, 2013: 248).

Orhan Kemal’in Gurbet Kuşları, köyden şehre gö-
çen insanların şaşkınlıklar, zorlanmaları ve mücadelele-
rine yer vermenin yanında bazı karakterlerin, yerleşik 
düşüncelerinin yaşanan çağın gerçeklikleri içinde dönü-
şüme uğrayacağını da örneklemiştir. İflahsızın Yusuf ’un 
okuma yazma öğrenerek gazete okuyabilir hale gelmesi 
ve yaşanan politik baskılara karşı direnebilmesi, okula 
giden çocukların anne babalarının konuşmalarındaki 
bozuklukları düzeltebilir hale gelmesi bir gelişim potan-
siyeli olarak okunabilir. 

Arif Arslan
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II. Yurt İçinde “Zorunlu” Göç: 
Aykırı Ölümler

Aykırı anlamlar arayıp durma  
güz biter sular köpürür de  
kapanmaz gülüşünün açtığı yara  
uçurum olur cellat olur her gece  

                        Ahmet Telli

Türkiye’de yurt içi yer değiştirmeye bağlı demogra-
fik dönüşümün en yüksek boyutlara ulaştığı tarihler 
1990’lı yıllardan itibaren başlar. Özellikle de Kürt nü-
fusun yaşadığı Güneydoğu’dan Batı’ya göçün, 1985’ten 
itibaren şiddetlendiği görülmektedir (Koç, 2015: 76). 
Proleterleşmeye bağlı olarak gelişen bu göçlerin asli ne-
deni ise, “terör” gerekçesiyle binlerce köyün boşaltılması 
sayılmalıdır. Sonraki süreçte, Türkiye’de ırkçı, milliyetçi 
ayrışmaları derinleştirecek olan bu süreç, siyasal arenada 
sınıfa dayalı örgütlenmelerin bastırılmasına yol açtığı 
gibi, özellikle de işçi kesiminde sermaye ve devlet yanlı 
bir ideolojinin güdümünde kalmayı beraberinde getir-
miştir. 

Ceyhun Tokgöz’ün Aykırı Ölümler (2010) adlı ro-
manı, 1990’lı yıllardaki devlet şiddetinden mağdur olan 
insanların İstanbul’a göçmeleri ve kentte yaşam savaşını 
sürdürmelerini konu alıyor. Tunceli’nin bir köyünden 
göçen Seyfo Ağa ve ailesi, köyü yakıldığı için bütün köy-
lüler gibi köyü terk etmek zorunda kalır. Seyfo Ağa’nın 
yeğeni Zara da onlarla birlikte kalmak için İstanbul’a 
gelir. Zara da babasını ve abisini faili meçhul cinayette 
kaybetmiştir; annesi de bu ölümlerin acısına dayanama-
dığı için yaşamını yitirmiştir. 

Seyfo Ağa gibi göçmek zorunda kalanların kentte 
en büyük sorunu işsizliktir. Güç bela iş bulan tek kişi 
Zara olur. Zara, sosyalist feminist bir çevresi olan diş 
hekiminin yanında çalışmaya başlar. Doktor Handan’ın 
Zara’ya çok fazla yardımı dokunur; onu arkadaşlarıyla 
tanıştırır ve onların hayat hikayelerini dinleyip arkadaş-
larıyla paylaşır. Bu sayede Avukat Rezzan Hanım, onlara 
öncülük yaparak köy yakma ile ilgili AİHM’ye başvurur 
ve haklarını aramalarını sağlar. Zara, başlarda Doktor 
Handan ve arkadaşlarının konuşmalarından bir şey an-
lamasa da zamanla onların sayesinde dünyayı, siyaseti, 
sömürüyü, kapitalizmi ve patriyarkayı tanır. Seyfo Ağa 
da, Avukat Rezzan’a köy yakmaları anlatırken karşısın-
daki insanların bu konuya duyarlılığını görünce apaçık 

gerçekliğiyle bütün bildiklerini anlatır. 
Kente geldiklerinden beri bir türlü iş bulamayan 

Ragıp ve İkram da bu tanışıklıklar sayesinde tersaneler-
de iş bulurlar. Tersanelerde genellikle Kürt işçiler güven-
cesiz bir şekilde ve ağır şartlarda çalışmaktadır. Ragıp ile 
İkram burada sendika temsilcisi Şehmus ile tanışırlar. 
Şehmus, Seyfo Ağa’nın eskiden beraber kaçakçılık yap-
tığı bir arkadaşının oğludur ve Ragıp ile İkram’a yatak 
yeri bulma konusunda ve örgütlenme konusunda yar-
dımcı olur. Şehmus, geniş bir siyasal bilgiye sahip biri-
dir ve kardeşleri gibi dağa çıkmak yerine, “Mücadeleye 
daha doğru yerden başlayabilmek için şehre geldim.” 
(Tokgöz, 2010: 78) demektedir. İş kazaları ve işçi ölüm-
leriyle mücadele etmektedir ancak emekçi halk kitlele-
rinin de gerçekliği algılamıyor oluşundan şikayetçidir. 
Devlet, tersanelerde hiçbir denetim yapmamakta, ter-
sane patronları mafya gibi çalışmaktadır. Toplumun alt 
kesimi sadece ekonomik ayrımcılıkla değil, hukuken de 
ayrımcılığa uğramaktadır. Köylerinden göçmek zorun-
da kalan insanlar, geldikleri yerde de rahat göremezler; 
grevle ilgili bir meselede gözaltına alınan İkram, işkence 
görür ve hayatını kaybeder; işkenceci polisler hem tu-
tuksuz yargılanır hem de dava sonucunda beraat eder. 
İlgileri olmadığı bir cinayet sonrasında Şehmus, Ragıp 
ve İkram sırf Kürt oldukları için medya “Eli Kanlı Ör-
güt Mensupları” olarak manşet atıyorlar ama gerçek ka-
til ortaya çıkınca onlardan özür falan da dilenmez. 

Aykırı Ölümler romanı, köylerinden zorla göç et-
tirilen insanların, geçim biçimlerinin tasfiyesi sonucu 
kentlere göçürülerek zor koşullarda ve ucuza çalışmaya 
mahkum edilişlerine değinmektedir. Romanın anla-
tıldığı dönemde (90’lı yıllar) Türkiye’nin tamamında 
yoksullaştırma ve mülksüzleştirme sonucu, kentlere göç 
akını özellikle de neoliberal politikalara bağlı olarak art-
mıştır. Ülkü nüfusunun %80’i ücret geliriyle geçinmek 
zorundadır (Koç, 2015: 76). Ücretli çalışma ise daha 
“dayanıksız”, “dirençsiz”, “biat eden” bir toplum kesi-
mi ortaya çıkarmaktadır. Ezilen bir halk Kürtler de, bu 
süreçte daha da yoğun bir şiddetle karşı karşıya kalarak 
proleterleşmiştir. Köy yakma ve boşaltma gibi “güven-
lik önlemleri”, insanların yaşadıkları bölgelerdeki geçim 
koşullarını ortadan kaldırarak onları göçe zorlamıştır. 

“Zavallı amcası 1994 yılı bahar aylarında, insanın yü-
züne gülen pırıl pırıl bir gökyüzünü ve ekip biçtiği gü-
zelim toprakları bırakarak göç etmek zorunda kalmıştı 
Tunceli’nin Karataş köyünden. Elinden başka ne gelirdi 
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ki? Ne de olsa karşısında, kocaman bir devlet vardı. Terör 
saldırılarını bahane ederek civardaki bütün köyleri yakıp 
yıkmışlar ve ardından da iki gün içinde, boşaltmalarını 
emretmişlerdi. Yapılacak fazla bir şey yoktu. Asırlardır 
yaşadıkları, atalarının gömülü olduğu topraklardan sanki 
bir düşman gibi sökülüp atılmışlardı.” (Tokgöz, 2010: 7). 

Göçe zorlananların %74’ü kent merkezlerine göç 
etmiş; bunların %60’ı Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgesindeki kent merkezlerinde kalırken %40’ı da İs-
tanbul, Adana, Mersin, İzmir, Bursa, Antalya gibi Batı 
illerine göç etmiştir (Koç, 2015: 78). Geldikleri bölge-
lerde çoğu kez ırkçı tavırlarla karşılaşan Kürtler, daha 
çok geçici, ucuz ve taşeron işlerde çalışmak zorunda kal-
maktadır. Bir gerçek var ki, Türkiye’de “ulusal kimlik 
hissiyatı”, “Kürt düşmanlığı” temelinde şekillenmekte-
dir. Türkiye’de örgütlü işçi hareketlerinde, sendikal yö-
netimlerde, “sosyal demokrat” hatta sosyalist olduğunu 
iddia eden bazı kesimlerin açık ya da örtük ırkçı söylem-
lere başvurdukları, ırkçı kampanyalara destek oldukları 
malumdur. 

Aykırı Ölümler, kente göçmek zorunda kalan in-
sanların yaşamındaki olumsuzlukların yanında, yeni 
ortamın olanaklarına da yer verir. Korkuyla gizlenen 
mağduriyetler, hak arama girişimlerine evrilir örneğin. 
Kapıcının Zara’ya sözlü tacizleri, isminden dolayı bile 
polisin onu “PKK’lı biri” olarak varsayması gibi durum-
lar söz konusu. Bunun yanında zorunlu da olsa, kente 
göçmüş olmanın belli nimetleriyle tanışma da söz ko-
nusu. Zara, köyden farklı olarak evden işe gidip esnafla 
diyalog kuruyor, Doktor hanımın yanında siyasal, en-
telektüel sohbetlere dahil oluyor, kot gibi hiç giymediği 
giysiler ediniyor ve kadınsı güzelliğinin farkına varıyor. 
Göçün yaşamını olumlu etkilediği bir başka kişi Çeto 
Dayı’nın kızı Songül. O da köyden farklı olarak sevgili-
siyle parklarda ve deniz kenarında buluşup geziyor; ken-
di gönlünce biriyle evleniyor. Seyfo Ağa da, köydeyken 
sandıklara gizlediği Sarı Hoca (İsmail Beşikçi) kitapları-
nı çıkarabiliyor, tanık olduğu şiddeti daha özgür bir şe-
kilde anlatacak hale geliyor. Köyde dini baskı daha çok-
ken, şehirde imkan bulduğunda dostlarla oturup rakı 
içebiliyor. Köyde olsa katı Sünni gelenek dolayısıyla Ale-
vi bir kızla evlenmesine müsaade sorunu çıkabilecekken 
kentte bu katılıklar aşınmış olduğundan sorun olmuyor. 
Zorlu çalışma koşulları betimlendiği gibi, işçilerin sınıf 
bilinci kazanması, sendikal örgütlenme gibi toplumsal 
dayanışma olanaklarına yer verildiğini görüyoruz. 

III. Yurt Dışına “Gönüllü” Göç: 
“Fikrimin İnce Gülü”

Cahildim dünyanın rengine kandım
Hayale aldandım boşuna yandım
Seni ilelebet benimsin sandım

                             Neşet Ertaş

Avrupa’ya kapağı atarak maddi olarak yükselme arzu-
sunu konu edinen Adalet Ağaoğlu’nun “Fikrimin İnce 
Gülü” (1976) adlı romanı, arka planda göçe yer verdiği 
gibi kapitalizmin gösterişçi tüketimi karşısında afallamış 
insanların hikayesine değinir. İkinci Dünya Savaşı’ndan 
sonra, savaşta yıkıma uğrayan Avrupa’nın yeniden inşa 
sürecinde ihtiyaç duyulan iş gücü dolayısıyla bir işçi göçü 
ortaya çıkmıştır. Sanayisi gelişmiş Batı Avrupa ülkeleri, 
söz konusu iş gücü ihtiyacında ithal yoluna gitmişler-
dir. Türkiye’de, tarımda makineleşmeyle beraber kırsal 
alanlarda geçimin zorlaşması, önce ülke içindeki geliş-
miş kentlere, sonrasında da yurt dışına göçlerin ortaya 
çıkmasını beraberinde getirmiştir. 1961 yılında Türkiye 
ve Almanya arasında imzalanan “Türk İşgücü Anlaşma-
sı” sayesinde, her sene binlerce Türk işçinin gönderildi-
ği bir dönem başlamış olur. 1970’li yılların ortalarına 
kadar hızlanarak süren göç, daha sonra yavaşlayacaktır. 
Göç, burada bireysel bir girişim olmaktan ziyade devlet 
politikası olarak söz konusu olmuştur. Bu süreçte birçok 
trajik ve trajikomik göç hikayesi söz konusu olur. Ör-
neğin Habib Bektaş’ın Cennetin Arka Bahçesi (1999) 
adlı romanı,  yoksul insanların daha iyi koşullara ulaş-
mak amacıyla illegal yollardan zengin ülkelerin yolunu 
tutmalarını ve bu süreçte suistimal edilişlerini ele alır. 
Birçok göç heveslisi insan da ya kaçakçıların eline düşer 
ve eski teknelerle kaçmaya çalışırken boğulur ya da bir 
tırın daracık tanklarında havasızlıktan ölür. 

“Fikrimin İnce Gülü”nde yaşadıkları ülkeden daha 
geniş olanakların olduğu kabul edilen bir Batı ülkesine 
göçü arka plana alır. Gelişmiş bir ülkeye gidip yaşam 
standartlarını yükseltme ve zenginleşme tutkusuyla ha-
reket eden birkaç Anadolu köylüsünün hevesleri ve kay-
boluşlarının hikayesidir bu. Bayram, küçük yaşta yetim 
kalmış ve amcası tarafından büyütülmüş bir köylüdür. 
Köyde daima küçük görülmüş ve “bokböceği”, “ince-
gül”, “deloğlan” denilerek alaya alınmış Bayram’ı en çok 
etkileyen olay, seçim zamanında arabasıyla köye gelen 
Demokrat Partili bir politikacının köylüler tarafından 
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büyük ilgi ve saygı görmesi olmuştur. Bayram da ge-
lecekte böyle bir ilgi ve saygı görmeyi kafasına koyar. 
Askerdeyken bile “Tek düşüncesi, bütün tutuklulara, 
bütün cezaevi personeline, kendisinin bir direksiyon 
başında olduğunu göstermek...” (Ağaoğlu, 1999: 12) 
isteğinden dolayı komutanlarından birçok kere dayak 
yemiştir: “Elinde değil Bayram’ın. Ne zaman bir direk-
siyon başına geçse, yüzünde, bakışında, duruşunda gö-
reni öfkelendiren bir değişme oluyor.” (Ağaoğlu, 1999: 
12). Askerliği yaptıktan sonra daha çok para kazanmak 
amacıyla Almanya’ya gider; yemez içmez, bir Merce-
des alır. Bayram’ın bütün derdi amcasına ve köylülere 
arabasını göstererek hava atmak, zengin olduğunu gös-
termektir. Ancak köye varana kadar Bayram’ın başına 
gelmedik kalmaz. Köye geldiğindeyse hayal kırıklığına 
uğrar; köyde çok şey değişmiştir, geldiğine geleceğine 
pişman olur. Mercedes’iyle bir bey olduğunu kanıtla-
mak için onca yolu tepen Bayram, hayallerini gerçek-
leştirememiş olmanın ezikliği içinde nereye gideceğini 
bilemez bir durumda kalır.

Bayram’ın Almanya’ya gidiş amacı mevcut konu-
muyla kendini sıradan hissettiği toplumda saygıdeğer 
bir “Bey” olmasını sağlayacak zenginliğe kolay yoldan 
ulaşmak istemiştir; köye dönüş sebebi ise köylülere; 
Mercedes’ini, markalı gömleklerini göstermektir. Ça-
lışıp para kazanmak için Almanya’ya giden Bayram, 
Solmaz, Yaşar, Ömer, Numan, Hıdır ve Rıfkı geçim 
sıkıntısı çektikleri için değil, maddi anlamda yüksel-
mek amacında olan köylülerdir. Numan, Hıdır ve Rıfkı 
Türkiye’de fabrika kurma planları yaparken Bayram ka-
zancının tümünü Mercedes’e yatırmayı düşünen marazi 
bir kişiliktir. Böylece dışlandığı toplumda yer bulacak, 
kendisiyle dalga geçenlerden üstün konuma ulaşacak-
tır. Geçmişteki yaşantılarından dolayı oluşan aşağılık 
kompleksini, maddi gücünü yükseltip gösterişçi tüke-
tim ile telafi etmek isteyen Bayram’ın insani yönü pek 
gelişemez; kendinden başka kimseyi hesaba katmayan 
bir bencildir. Yaptıklarının kötülüğünü örtbas etme 
amacıyla daima diğerlerini suçlar; kendini aklamak için 
meşru sebepler arar. En yakınındakiler hakkında bile 
dostane düşüncesi yoktur; Yaşar kıskanç, Veli akılsız, 
İbrahim yurt dışında çalışamayacak kadar beceriksizdir. 
Almanya’da saati yedi marklık işe geçmek için Portekiz-
li’ye ihanet eder.  Kendisine gerçekte var olmayan, ya-
pay bir dünya yaratır; yol boyunca nasıl karşılanacağını 
hayal eder. Oysa insani değerleri hiçe sayarak hareket 

etmesi ona saygı kazandırmak yerine çevresiyle ilişkileri-
nin bozulmasına sebep olur. Onun toplumsal ritüellere 
katılımı bile, kendini gösterme hesaplıdır: 

“Hafta sonu, adamın can şurasına gelir. Münih Cami-
si’ndeki namazı kaçırmak da var. Bizimkilerle tokala-
şacağız. Sorgu sual edeceğiz. Dertleşeceğiz. Kim takar 
tekeri, kim ipler şasiyi? Hatta cumaları kıyılan nikahla-
ra, yani, işte parçaları birbirleriyle başgöz etmeye fukara 
evlenmesi derdik biz. Boşuna mı derdik? Öyle alelacele 
bir başgöz etme... Duası eksik, nasihati kısa. Tanıklarsa 
eh, tanıklıktan gel artık. Hat ucunda araba denetimi ya-
panlar bizden daha dayanıklı olacak değiller ya? Kızları 
süslenmiş, onları bekler bir yandan... Artık, tamam, der 
geçirirler. Tamam der, geçirirler… Bi cam durup durur-
ken niye fırlayıp gitsin yoksa? Niye başını alıp gitsin! Kız 
orospu, sen bir cuma otosusun ve ben yandım!..” (Ağa-
oğlu, 1999:  113-4)

Sermaye, geri kalmış ülkelerden getirttiği işçilerin 
ucuz iş gücünden yararlanırken, aynı zamanda yerli iş-
çilere karşı onları kullanmaya yönelir. İş ve yaşam ko-
şulları nedeniyle ciddi sorunlar yaşayan göçmen işçiler, 
genel olarak sınıf mücadelesinin sorunlarının dışında 
kalarak “geri” bir rol oynar. Burjuvazi göçmen kökenli 
işçilerin bu zayıf yönünü sürekli kullanır. Geldiği ül-
kede, kendisini geçici olarak gören ve bu nedenle daha 
çok kazanma, ailesini geçindirme gibi etkilerle siyasal 
yaşamdan da uzak duran göçmen işçiler, çoğu kez daha 
ucuz ücretlerle çalışmaya razı gelirler (Peköz, 2012: 17). 
Uyum sağlamaya çalışırken melez bir kültürel dönüşüm 
söz konusu olur. Söz konusu olan melezleme aslında bir 
tür yozlaşmadır. Kültürel yozlaşma, yaşanan ilişkilerin 
kişinin özbilinci tarafından anlamlandırılamayışıyla il-
gilidir. Kapitalist üretim tarzının kişilerin kendi emek-
lerini kendi arzuladıkları biçimde tasarruf edemeyişleri 
kendine, etrafına, emeğine ve bütün insanlığa karşı bir 
yabancılaşma ortaya çıkarmaktadır: “...emek salt araç-
sal eylem haline gelir. Emek artık özgür değildir; dışsal 
olarak zorlanmakta, maruz bırakılmaktadır. Zira artık 
kendinde amaç değildir; boş zaman etkinliği olmaktan 
çıkmıştır. Emeğin temel hedefi, kişinin kendisini bir 
türsel varlık olarak beyan etmesini sağlamakken, sadece 
hayatta kalmanın aracı haline gelmiştir.” (Vandenberg-
he, 2016: 77).

Para kazanarak kendisini çevresine kanıtlamak iste-
yen Bayram, önce Ankara’ya,  ardından da Almanya’ya 
göç etse de yeni yaşam alanlarında yetiştiği kültürden 
tam anlamıyla kopamamış, karşılaştığı kültüre de uyum 
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sağlayamamıştır. Diğer köylüler de ondan farklı değil-
dir. Söz konusu durum onları “öteki”leştirerek kültür 
çatışmalarına yol açmaktadır (Koçak ve Terzi, 2012: 
182). Kapitalizmin maddi yapıları hızlıca dönüştürme 
gücü, buna paralel olarak düşünsel ve davranışsal tu-
tumları da hızlı bir şekilde dönüştürmektedir. Her tür 
hızlı dönüşüm, sarsıntı yaratacağından, hıza maruz ka-
lan toplum da sıkıntılar yaşanmakta, alışıldık değer sıra-
lamaları değişmekte ve toplumsal parçalanmalar söz ko-
nusu olmaktadır. Romanda başta Bayram olmak üzere 
aşağılık kompleksli kişiler, toplumda yüksek statü elde 
etme uğruna Alman üretimi araba, porselen, televizyon, 
kürk gibi gösterişçi tüketime yönelir. İnsani değerlerin 
yerine metaları koyar; onlarla var olurlar: 

“Solmaz’ın kulağına bu söylenti çalınmış. Bir parmağıy-
la dudağının kıyısını sile sile, bir elini de koynuna sokup 
sutyeninin lastiklerini çekiştire çekiştire, verip alıyor: 
Kocasına el koymadık ya Münire orospusunun? Hele 
bana desin de ağzını yırtıvereyim. Hem o kocasıyla çift 
çalışıyor. Ben tek. Tek elin nesi olur? Öyle değil mi ama 
Bayram? Sen söyle. Gine de müdana etmem. Kocası gine 
alıversin ona, madem kürkü yokolmuş! Ben görmedim. 
Belki gümrükte aldılar, ne bilirim? Hem taşı, hem ardı-
na düş. Laf. Benim derdim başımdan aşmış zati. Geçin 
gidin hadii!.. Gelmen üstüme... Konuşturman... Müni-
re, ver deyince verir önüne gelene. Bi kocasına mı? Ver, 
diyene veriyor. Ondan sonracığıma, üç naylon kürkü 
birden alıyor. Fabrikada ona saati dört mark biçmişler 
değil mi? E, bi hesabedin bakalım. Saati dört markınan 
bütün bunlar olabilse, hey anam hey!.. Sankileyin, sen 
de erkek misin Bayram? Tutturmuşun bir, ne Arap’ın 
yüzü, ne Şam’ın şekeri... Bi karıya iki mark yedireceğim 
diye aklın çıkıyor.” (Ağaoğlu, 1999: 19)

“Fikrimin İnce Gülü” romanı, göç olgusunu olum-
suz bir perspektiften görür ve insanların dünyasında 
herhangi bir “iyi”leşme yaratmadığı kanısındadır. İleri 
kapitalist bir ülkeye göçen köylülerin, farklı kültürler 
arasındaki derin çelişkileri yaşaması sonucu çatlağa düş-
melerini anlatır. Toplumsal saygınlığın göstergesi olarak 
görülen araba, daha gelişkin bir ülkede daha ileri dü-
zeye giderek hastalık boyutuna ulaşmış olur. Daryush 
Shaygan, içinde bulunduğu geleneksel toplumu betim-
lerken “Şeyler dışsal olarak değişmekteyken kafalardaki 
yansımalar hâlâ eski tasavvur biçimleriyle kurulmaktay-
dı.” (1991: 11) derken Bayram’ın marazi halinin birey-
sel düzeyde kalmaması gerektiğini düşündürüyor bize.  
Girdikleri kültürel dünyayı hazmedemeyen bu insanlar, 
kendileri ve çevrelerine yabancılaşıp etik ilkelerden ta-

mamen uzaklaşarak insani yönlerini yitirmişlerdir. İn-
sani değerlerin yerini metalar almaya başladıkça tam 
anlamıyla yozlaşan ilişkiler, maddi zenginliklerle telafi 
edilmeye çalışılmaktadır: “...nereye baksam aynı ezeli 
temaların, aynı nakaratların, aynı sloganların can sıkıcı 
tekrarını görürüm, tıpkı çölde aynı kumun durmadan 
yer değiştirerek oluşturduğu oynak kumalar gibi.” (Sha-
yegan, 1991: 16). 

“Fikrimin İnce Gülü”, göçmenlerin yaşamında 
olumlu anlamda bir gelişim gördüğü söylenemez. Yer-
leşik kültürün gücü karşısında, göçmenler ancak bu 
kültürün yüzeyinde gezmekte ve biçimsel bir özenti 
içerisine girmektedir. Avrupa’ya göçü konu alan birçok 
edebi eserde, kültürel karşılaşmanın ortaya çıkardığı 
negatif durumlara odaklanılmış; Batı kültürünün bi-
lim, felsefe ve sanat alanlarıyla herhangi bir tanışma ve 
“farkla” kaynaşan bir dönüşüme dikkat çekilmemiştir. 
Çoğu eser kapitalist ilişkilere, ayrımcılığa maruz kalma, 
dilsel, dinsel ve etnik düzeyde çatışmalara odaklanmış; 
“farkların” kapanmaz boşluğuna dikkat çekmiş, göçlerin 
kozmopolit bir olanak olabileceği düşüncesinden uzak 
kalmıştır. 

IV. Yurt Dışından “Zorunlu” Göç: 
Mülteci

Vardım kırklar yaylasına
Gel berü hey can dediler
Yüz sürdüm ayaklarına
Gir işte meydan dediler

           Şah Hatayî

Kemal Siyahhan Mülteci (2016) adlı romanında, Af-
ganistan’daki iç savaştan kaçıp bin bir meşakkatle ve 
ölümle cebelleşerek Türkiye’ye gelen Ezelhan adlı bir 
gencin Zeytinburnu’nda geçen zorlu yaşam mücadele-
sini anlatıyor. Mülteci göçmenlerin, göçtükleri yerlerde 
yaşadıkları güçlükleri ve uyum sorunlarına yer veren bir 
roman. Ezelhan’ın Zeytinburnu’na yerleşmesinin ne-
deni, bölgenin daha önceden yerleşmiş Afgan göçmen-
lerin yoğun yaşadığı yer olması. Savaştan kaçan Afgan 
göçmenler, genellikle bu ilçede yaşamaya başlamışlar. 
Bu ilgiyle Zeytinburnu’na “Küçük Afganistan” da de-
nildiğine yer veriyor roman. Afgan göçmenler araların-
da kurdukları sosyal dayanışma ağları ile bölgeye göçü 
adeta çekiyorlar. Dünyanın her yerinde aynı kültürü, 

Arif Arslan



56

aynı değerleri paylaşan göçmen topluluklar, zor koşul-
larda hayatta kalmak ve dayanışmayı güçlendirmek için 
ortak mekânsallıklara ihtiyaç duyuyorlar. Etnik köken, 
yerleşiklerde göçmenlere ve yabancılara karşı duyulan 
ksenofobiyle [yabancılardan korkma] ifade buluyorsa 
da, toplulukların “milli kimliklerin yeniden yorumlan-
dığı çeşitli süreçler vasıtasıyla milletlerin devamlılığının 
sağlanmasında” (Smith, 2017: 35) merkezi bir role sa-
hiptir. Ezelhan’ın ev arkadaşı Lorin geçimini Zeytinbur-
nu’nda bir dönerci dükkânında çalışarak sağlamaktadır. 
Lorin, soydaşlarının bir arada yaşama gerekliliğini şu şe-
kilde ifade ediyor: “Kendi sokağında pis köpek bile bir 
kaplandır diye boşuna dememiş büyüklerimiz, burası 
gurbet, yokluk, çaresizlik, birbirimize yardımcı olmaz-
sak kim bize el uzatır.” (Siyahhan, 2016: 54). Bu sözleri 
üzerine Ezelhan Zeytinburnu’nda çoğaldıklarını artık 
buranın onlar için gurbet olmaktan çıktığını dile getir-
se de arkadaşını ikna edemiyor. Aynı kültürel unsurlara 
sahip topluluklar dil, din ve âdetler bakımından özgün 
sembolik repertuvara sahip olmakla kendi toplumsal 
sınırlarını ve yabancılarla olan zıtlığını keskinleştirerek 
söz konusu cemaati “biz” olarak ayırmaya devam eder 
(Smith, 2017: 40). 

Ezelhan ve Lorin yine de şanslı olan kaçak göç-
menlerden. Hiç olmazsa başlarını sokacak bir evleri ve 
karınlarını doyurdukları işleri var. Zaman zaman köprü 
altlarında kalan kaçak göçmenlere yardım etmek için 
onların yanlarına da gidiyorlar: “Yanımızdaki soydaş-
larımızın tamamı kaçak, hiçbirinin sosyal güvencesi ve 
oturma izni yok. Ayrı ayrı hikâyelerini dinlerken anlıyo-
ruz ki evlilik ve yuva kurmak hepsine hayal gibi geliyor.” 
(Siyahhan, 2016: 146). Romanda, Türkiye’yi transit 
ülke olarak kullanıp Avrupa’ya geçmek niyetinde olan 
kaçak göçmenlerin içinde bulundukları koşullar Ezel-
han’ın gözünden aktarılıyor: 

“Oturup sohbet ediyoruz neredeyse on beş günden beri 
yarı aç yarı tok burada olduklarından, kimsenin kendi-
leriyle ilgilenmediğinden yakınanların bazıları gözyaşla-
rını tutamıyor. Buradaki insanların anlattıklarına yaban-
cı sayılmam, Afganistan merkezi hükümeti ile Taliban 
arasında kaldıklarını, insanca yaşamaktan uzak olanların 
son çareyi kaçmakta bulduklarını tedirginlikle ifade edi-
yorlar. Avrupa’ya direkt geçiş yapmalarına Türkiye’nin 
izin vermediğini ve elde avuçta ne varsa harcayıp bitir-
diklerini söyleyen bir diğeri ancak deniz yoluyla ulaş-
malarının kurtuluş olabileceğini kısık sesle fısıldıyor.” 
(Siyahhan, 2016: 50).  

Birçok soydaşı gibi Lorin ve Ezelhan da oturum 
izinleri olmadan kaçak olarak yaşamaktadırlar. Bu yüz-
den çalışma izinleri de bulunmamaktadır. Göçmen 
emeğinin sömürüsü de işte burada başlamaktadır. Çare-
siz durumda olan göçmenler çok düşük ücretlere tamah 
etmek zorunda kalmaktadırlar. Nitekim romanda Ezel-
han’ın piyasanın üçte biri fiyatına İngilizce dersi verdi-
ğini görmekteyiz. Oturum izninin göçmenlerin güven-
cesi olduğu, romanda sık sık dile getirilmektedir. Lorin, 
geride bıraktığı mektupta bu gerçeği dile getirmektedir: 
“Oturma iznin olmadığı için biz yokuz derdin hep; sana 
kızardım. Şimdi hak veriyorum, biz yokuz; ömrümüz, 
kelebekler kadar.” Kaçak yaşamak polisten kaçmaktan 
ibaret değildir. Örneğin evinin önünde dayak yiyen 
Ezelhan, “durumun iyi değil hastaneye gitmelisin” di-
yenlere, kaydı olmayan bir insana doktor nasıl bakar, 
diye düşündüğü için olumsuz yanıt veriyor. Oturum 
iznini almanın vatandaşı olunan ülkeye göre farklılık 
gösterdiği, özellikle Suriye ve Irak’tan gelenlere kolaylık 
sağlandığı yine Ezelhan’ın ağzından dile getiriliyor:

“Feyzullah karşılıyor, oturma izninin deveye hendek at-
latmak kadar zorlaştığını, Irak ve Suriye’den gelen Arap-
lara tanınan statüden bile mahrum olduğumuzu müj-
deymiş gibi vermesini üzüntüyle karşılıyorum. Nasıl bir 
hayat bizimkisi? (...) Sonuçta Türkiye Cumhuriyeti’nin 
bir politikası bu. Afganlar terörist, cahil, işe yaramaz, 
kadını horlayan ve yok sayan, ilkel, sosyallikten uzak, 
çaresiz, sürekli mutsuz, ilim irfan bilmez, insan öldürür 
gibi bize isnat edilen imajları düşünürken...” (Siyahhan, 
2016: 152-153).   

Sermaye, yerli işçilerle göçmen işçilerin ortak bir 
mücadelede birleşmelerini engellemek için her zaman 
ulusal vurgulara özel bir önem verir. İşçiler arasındaki 
ulusal, dinsel, kültürel ve dilsel farklılıkları öne çıkara-
rak, işçiler arasındaki çelişkileri süreklileştirmekten ya-
nadır. Göçmenlerin gelişecek entegrasyonu, farklı ulusal 
kökenlerden gelen işçileri, kapitalist sisteme karşı ortak 
bir zeminde buluşturabilme olasılığı taşır. Bu nedenle 
egemen sermaye güçleri, entegrasyonu engellemeye ça-
balar (Peköz, 2012: 23). 

Kurdukları dernekte bir araya gelen göçmenler bir 
an önce oturum izinlerinin halledilmesi için uğraş veri-
yorlar. Romandaki diyaloglardan, oturum izni almanın 
zor olmasının Türkiye’yi bir geçiş üssü olarak kullan-
maya yönelttiğini öğreniyoruz. Bir göçmen, Ezelhan’a, 
“Sana katılmak isterdim ama gerçek farklı; Araplara ta-
nınan haklar bizden esirgeniyor, bundan sonra Batı’ya 
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kaçmanın yollarını arayabilirim.” diyor. Shayegan göç-
menliğin haletiruhiyesini şöyle dile getirir: “Sığınmacı, 
belkemiğinin kırılmış olduğunu bilir. Nerede ağırlanırsa 
oraya sığınır. Seçim hakkı yoktur. O, yıpranmıştır, ko-
vulmuştur, dışlanmışların ortasında dışlanmış biridir, 
berbat hayatına hâlâ umutsuzca yapışmasına kendisi de 
hep şaşar.” (1991: 98). Göç eden kişi bir taraftan kendi 
değerlerini yaşatmaya çalışırken, bir taraftan da bulun-
duğu toplumun değerlerine uyum sağlamaya çalışır. Bu 
durum çoğu zaman bir çatışmaya yol açtığı için melez 
kimliklerin veya kimliksizleşmenin oluşmasına neden 
olabilir. Romanda, Ezelhan’ın şu ifadelerinde bu duy-
gunun yansımasını bulmak mümkündür: “Hayatım 
boyunca düzgün ve kararlı adam olmak için savaşıp 
çaresizlikle boğuşurken, sonunda bir yere ait olamama 
noktasına geldim.” (Siyahhan, 2016: 12). Yaşanılan 
ayrımcılık deneyimi bir yere ait olamama duygusu-
nu tetikliyor. Romanda göçmenlerin maruz kaldıkları 
ayrımcı muameleye ilişkin pek çok örnek sergileniyor. 
Kaldıkları izbe apartmanda çıkan yangının nedeni ola-
rak komşular, Afgan göçmenleri suçlayınca Ezelhan iyi-
ce kederleniyor: “Karabasan gibi çöküyor bu sözler, ce-
vap vermeye bile gerek duymuyorum, yüzüne bakarken 
gözyaşlarım içime akıyor.” (Siyahhan, 2016: 43). Yine 
apartmanda yaşanan bir hırsızlık olayının şüphelisi ola-
rak da ilk olarak göçmenler akla geliyor.  Haklı olarak 
Ezelhan içinden, “lanet olsun, yabancı olmak başkası-
nın malına mülküne tehdit olarak mı algılanmalı diye 
sormak isterdim onlara.” diye geçiriyor. Ezelhan’ın şahit 
olduğu, göçmenlere karşı haksız ithamlar, onun bu hak-
sızlıklara karşı direnmesi yerine daha çok içe kapanması, 
göçmenlerin ne denli kırılgan bir ruh hali içerisinde ol-
duklarını gösteriyor.   

Romandaki göçmen karakterlerin yaşamla ölüm 
arasındaki ince çizgide salınırken intihar düşüncesi her 
daim kafalarını kurcalıyor olması, göçmenliğin önemli 
bir ethosunu yansıtıyor: “Sığınmacı süratli ve endişe ve-
rici bir ritimle değişir ve başkalaşıma uğrar. Bu değişim, 
bir açılmadan ziyade önüne geçilmez bir şekilde ölüme 
götüren bir sürekli çökme halidir.” (Shayegan, 1991: 
98). Ne var ki yetiştirildikleri İslami değerler intihara 
izin vermiyor. Ezelhan bu duyguya kapıldığında baba-
sının, “İntihar edersen yerinin neresi olduğunu biliyor-
sun, öğretilenleri uygulamanın bizleri cennete taşıyaca-
ğını da unutmamalısın!” sözünü hatırlıyor. Fakat içine 
düştüğü çaresiz anlarda bu duygu ile baş etmekte zorluk 

çekiyor: 

“Yerimden kalkıp savurduğum yumruklar duvarlara 
değil kendime dönük, attığım tokatlar kendi yüzüme, 
bu dünyaya başka bir âlemin günahkarı olarak gelmiş 
olmalıyım, daha fazla acı çekmeliymişim gibi bir his var 
içimde, dahası ölüm, dahası yok benim için diyorum. 
Önümdeki pencere iki amaçlı; biri soluklanmak, diğeri 
soluğun son bulması için...” (Siyahhan, 2016: 84).  

Romanda hem Lorin’i hem de Ezelhan’ı yaşamın 
zorluklarından bir an olsun alıkoyan şey yaşadıkları 
aşklardır. Lorin, çalıştığı dükkana gelen bir Afgan’ın 
kızı Katre’ye aşık olur. Bu aşk ona kendisini ülkesinde 
hissettirmesine neden olur: “Yoksulluk ve yalnızlıktan 
çaresizdim, onu aynı mezara girecek kadar kendime, 
yüreğime perçinlemiştim. Vatanıma kavuşmuştum san-
ki; göçmen değildim, ben de insanım diyordum güçlü 
durmalıydım, kucaklayacak sığınağı olacak kadar güçlü 
olmalıydım.” (Siyahhan, 2016: 57). Ezelhan da İngi-
lizce dersi verdiği Ömer’in teyzesine aşık olur. Ancak 
burada da ağır bir değerler çatışması ile karşı karşıya ka-
lır. Afganistan’da içinde büyüdüğü toplumun değerleri 
İstanbul’da bir kadınla ilişki kurmasını güçleştirmekte-
dir. Örneğin kadının içki içmesi, onu evine davet etmesi 
veya şort giymesi ne kadar anlayışlı olursa olsun Ezel-
han’ın kabul edebileceği şeyler değildir. Çünkü iki kül-
tür arasında büyük bir paradigma farkı söz konusudur. 
Bu ayrımı Shayegan şu ifadelerle ortaya koyar: “Batı’da 
teknik-bilimsel altüst oluşların neden olduğu devrimler, 
bilinci her seferinde yeni bir bakışın gereklerine uydu-
ran bir paradigma değişikliğine yol açmışken, benim 
durumumda böyle olmamıştır. Bilincim hâlâ büyülü 
dünyanın zamanında yaşamaktadır.” (1991: 13). Ro-
manın genelinde bu türden çatışmalara sıkça rastlamak 
mümkündür. Şu örnekle yetinelim: 

“Özgül hayranlık uyandırırken sonunda yorgun şekilde 
denizden çıkıp kumlara uzanıyor, bu yatış çileden çıka-
racak gibi, yanı başımızdan geçen her insan alımlı vü-
cuduna bakmadan edemiyor. Afganistan’da olsaydı her 
halde taşlanıp ya da yakılarak öldürülürdü diye düşünü-
yorum.” (Siyahhan, 2016: 180).  

Nihayetinde Lorin de, Ezelhan da sevdiklerine ka-
vuşamıyor. Yoksulluk, imkansızlık bir yana ikisinin de 
aşamadığı temel mesele “değer çatışması”dır. Çünkü ka-
falarındaki dünya ile yaşadıkları dünya arasında büyük 
bir uçurum var. Ne yaparlarsa yapsınlar geçmiş onlar 
için rehberlik işlevi görmekte; oysa yaşadıkları dünya 
kapalı bir dünya değil. İsteseler de istemeseler de dış 
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etkiler aracılığıyla yaşamları biçimlenmekte. Tarih mü-
zesinden aldıkları örnek modeller onların dünyası için 
işlevsiz. Lorin, Katre’nin ailesinin geleneksel tutumu-
nu değiştiremeyip suça karışıyor, Ezelhan ise Özgül ile 
başka dünyaların insanları olduklarını anlayarak gerçek 
anlamda “mülteci” olmaya karar veriyor ve Türkiye’den 
kaçıyor. Güngörmüş bir yaşlı olan Abdülmelik Am-
ca’nın şu sözleri onların dünyasını en iyi şekilde açık-
lıyor: “Dünyanın neresine giderseniz gidin iyi koşullar 
bulsanız bile en az beş on sene çekersiniz, koşullar kötü 
giderse inanın köle olmak, mülteci olmaktan çok daha 
iyidir çocuklar!” (Siyahhan, 2016: 171).

Mülteci romanında göç olgusuna olumlu bir bakış 
söz konusu değil. Göçmenlerin, yerleştikleri toplumun 
eşitsiz ilişkileri, göçmenleri daha da fazla etkilemekte, 
göçmenler sürekli bir “ötekileştirme” ile karşı karşıya 
kalmakta. Afgan göçmenlerin yaşadıkları zorluklar ya-
nında, ülkelerindeki katı gelenekleri, sürdürmeye çalış-
maları, yaşadıkları mağduriyetlerle ilgili herhangi bir si-
yasal bilinç geliştiremedikleri gösteriliyor. Duyduğu aşk 
dolayısıyla Ezelhan’ın geleneksel yetişme ve düşünme 
tarzının belli düzeyde dönüşümü, keskinliklerin aşın-
ması ve düşüncelerindeki ılımlaşmalar bir olanak olarak 
görülmemekte. Göçmenlerin dönüşümünü engelleyen, 
katılıklarını sürdüren en büyük etken ise mevcut sö-
mürü ilişkilerinin varlığı. Çünkü kendi başına yaşama 
tutunamayan göçmenler, geleneksel dayanışma ağlarına 
dahil olmak zorunda kalmaktalar. 

V. İçeriden Dışarıya/Dışarıdan İçeriye 
“Zorunlu” Göç: 
Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana

Bu kadar uzaklarda nasıl kaybolur in-
san, birlikte olmak bu kadar yakınken.

                             Philippe Tancelin

Yaşar Kemal’in Bir Ada Hikayesi adıyla farklı yıllarda ya-
yımladığı dört kitabında, göç meselesine yer vermiştir. 
Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana (1998), Karıncanın Su 
İçtiği (2002), Tanyeri Horozları (2002) ve Çıplak Deniz 
Çıplak Ada (2012) adlarını taşımaktadır. Fırat Suyu Kan 
Akıyor Baksana, Rum mübadillerini; Karıncanın Su İç-
tiği, Türk mübadillerini ve göçlerini; Tanyeri Horozları 
savaşlar, kan davası, ekonomik sıkıntılar nedeniyle Ana-
dolu insanlarının yaşadığı göçleri; Çıplak Deniz Çıplak 

Ada, Rumlardan boşaltılan bir adaya yerleştirilen insan-
ların uğraşlarını konu edilmiştir. Yaşar Kemal, yüzyıllar-
dır süren anlamsız kan davalarına, ekonomik sebeplerle 
göç eden Anadolu insanlarının durumunu ve dönemi-
nin şartlarını ortaya koymakla beraber; savaş, mübadele, 
ekonomik sıkıntılar sebebiyle gerçekleşen göçlerin kül-
türler arasında renklilik ve çok sesliliğin yarattığı melez-
leşmeye de yer verir. 

Mübadele, bir şeyi başka bir şeyle değiştirmedir; 
sosyolojik anlamda da farklı devletlerin karşılıklı insan 
değişimini ifade eder. Değişimi yapılan insanlar için bu 
durum, bir göçtür. Lozan Antlaşması’yla Türkiye ile Yu-
nanistan arasında 1924’ten itibaren nüfus mübadelesi 
gerçekleştirilmiştir. Görüldüğü gibi mübadele, klasik 
anlamda bir göç değil, devletlerin karar verdiği bir zo-
runlu göçtür. Ortak karara göre, mübadele edilen Müs-
lüman Yunan vatandaşları Türkiye’nin izni olmadan 
Anadolu’ya dönemeyecekler; Türkiye’nin Ortodoks va-
tandaşları da Yunanistan’ın izni olmadan Yunanistan’a 
gidemeyecek ve yerleşemeyeceklerdir. 

Yaşar Kemal, Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana’da 
mübadeleyi gerçekçi bir şekilde işleyerek yaşanan acıyı, 
sefaleti, vefayı, vefasızlığı, mübadillerin gözüyle anlat-
maya çalışır. Bir adada, iki Rum ve Poyraz Musa’nın ya-
şamı üzerinden zorunlu göçün yarattığı sonuçlar ortaya 
konulmakta. Mübadele kararının alınmasından sonra, 
adada yaşayan Rumlar, adayı boşaltmak zorunda kalır; 
ancak Vasili terk etmez. Saklanan Vasili, mübadeleye 
tepkisini göstermek amacıyla adaya ilk ayak basan kişi-
yi öldürmek için yemin eder. Belli bir süre sonra gelen 
Poyraz Musa’yı ise öldürmez. Poyraz Musa, kan davası 
nedeniyle yurdundan kaçmaz zorunda kalmıştır. Her 
ikisi de göç edilmeye zorlanmış ve yurtlarından edil-
mişlerdir. Belli bir zaman sonra mübadil olarak giden 
Lena adlı yaşlı bir kadın da adaya kaçarak geri döner. 
Yaşlı kadının gelmesi Poyraz ile Vasili’nin tanışma ve 
kaynaşmalarına vesile olur. Farklı din ve ırktan olan bu 
insanlar yeni bir hayat kurma çabası içinde birbirlerine 
samimi, sevgi dolu, sadık, hoşgörülü gerçek bir aile gibi 
davranmaya başlarlar. 

Bu romanla göç ile ilgili gördüğümüz en önemli 
şeyin, mübadelenin salt fiziksel boyutta kalmadığı; mes-
leklerin, tecrübelerin, tarihin ve hissiyatın da beraber 
götürüldüğüdür. Göçen Rumların çoğu balıkçılık, arı-
cılık, ticaret gibi mesleklerle uğraşıyordu ve onlar gittik-
ten sonra bu mesleklerin birikmiş becerileri, kaybolup 
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gitti, kalan mekanları harap oldu. Anadolu’nun içlerin-
den gelen göçmenler ise balıkçılık gibi sahil mesleklerini 
bilmemektedir: 

“Onlar gidince bet bereket de gitti. Evimizi yapacak bir 
duvarcı, bir marangoz, söküğümüzü dikecek bir terzi, 
saban demirimizi dövecek bir demirci, bir doktor, bir 
baytar, bir tekne ustası, bir motor tamircisi de kalmadı. 
Açlığa duçar olduk efendim, nuru aynım, mirim. Sizler 
okumuş insanlarsınız, bilirsiniz, Rumları niçin gönder-
diler, ben bunu düşündüm de bir türlü çıkaramadım. 
Kim gönderdi bunları da bizi bu hale düşürdü?” (Y. Ke-
mal, 2009:  22).

Romanda en önemli sorun olarak gündemde tutu-
lan sorunlardan biri de mübadillerden geriye kalan mal-
ların, yeni göçmenlere taksimi hususudur. Devletin de 
işe karışmasıyla haksızlıklar, rüşvetler, kayırmalar gırla-
dır. Bu tür zeminlerden her zaman fırsatçılar yararlanır 
ve ortaya türlü türlü haksızlıklar çıkar: 

“Evet, efendim, bunlar Rumlardan kalan bütün evleri, 
sözüm ona açık artırmayla sattılar. Yok, hâşâ, kimsecik-
ler ne bir tarlanın, ne bir evin açık artırmayla satıldığını 
ne gördü, ne de duydu. Hep el altından sattılar. Hazi-
neye üç kuruş yatırdılarsa, keselerine yüz kuruş attılar. 
Böylelikle Karun kadar zengin oldular. Bu kasabada 
onların rüşvetçiliğini yedisinden yetmişine kadar herkes 
bilir.” (Y. Kemal, 2009: 24).

Romanın dikkat çektiği önemli bir husus da in-
sanlar arası ilişkilerde dostluğun değerini göstermesidir. 
Mübadele her iki taraf için olumsuz bir durum olmakla 
beraber hem bir insanlık sınaması hem de yeni dostluk-
ların ortaya çıkmasına vesile olabilmektedir. Kimi dost 
görünenler ilk olarak arkadaşının malına el koymaya 
veya ucuza kapatmaya çalışmıştır. Hacı Remzi, Rumla-
ra, dost gibi görünmeye çabalasa da ileride, “Dostum” 
dediği Perikles’in mallarından istifade etmeye çalışır:

“Ben de senin için, son gittilik, bir şeyler yapayım, de-
dim, bu arkadaşları da yanıma aldım ki, tekneni, şu kol-
tukları, şu güzel halıları, senin İtalya’dan gelmiş yemek 
takımların vardı ya altın yaldızlı, onları, başkaca neyin 
varsa satın alalım da başkasına gitmesin. Geldim ki, hem 
baş sağlığına, geçmiş olsuna, hem de mallarını yok paha-
sına satmayasın, diye.” (Y. Kemal, 2009:  62).

Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana, serinin diğer ro-
manlarına göre yaşanan trajediyi en gerçekçi şekilde 
aktarmıştır. Mallarına konmak istediği Perikles’in razı 
gelmeyişi üzerine Hacı Remzi’nin dili, derinlerde yatan 
bir nefreti ortaya çıkarır: 

“Ulan sizi sürdüler akılsız, yakında sıçan ölüsü gibi kuy-
ruğunuzdan tutup atacaklar hepinizi buradan. Ulan 
uyuz it, Yunanlılar geldiğinde, bizim ordudan kaçıp da 
Yunan ordusuna katılmadınız mı, kasabalarımızı, köyle-
rimizi yakmadınız mı, çoluk çocuğumuzun ırzına geç-
mediniz mi? Burası sizin üç bin yıllık yurdunuzmuş öyle 
mi? Sizin üç bin yıllık toprağınızmış, öyle mi? Öyleyse 
bu kadar oturduğunuz yeter. Üç bin yıldır bu toprakları 
kokuttunuz.” (Y. Kemal, 2009:  63).

Hacı Remzi’nin tavrı, aslında genel olarak savaş ko-
şullarında milliyetçi, ırkçı tavırların azıklık olan halkta 
yarattığı korku ve tedirginliği de açıklayacak türdendir. 
Bir mübadele olmasa bile, savaş ortamlarında bulunan 
etnik ya da dini azınlıklar, her an şiddet görme riski ile 
karşı karşıya olduğunun farkında olduğundan, “zorun-
lu” olarak yaşadıkları yerleri terk etmektedirler. Normal 
zamanlarda yaşanan “dostane” ilişkilerin kriz zamanla-
rında kolayca buharlaşması da trajik durumlardan bi-
ridir. 

Göçü konu edinmiş birçok romanda, değişimi en-
gelleyen en önemli olgu ise din olarak ele alınmaktadır. 
Dini gelenekler ve alışkanlıklar, zorluklarla karşı karşıya 
kalındığında koruyucu bir kalkan olarak görülmektedir. 
Toplumca sevilen ama mübadil olarak gitmek zorunda 
kalan kişiler, “din değiştirip eski yaşantılarını sürdürme” 
tekliflerini sert bir şekilde reddederler. Panosaki ada çev-
resinde herkesçe tanınan, sevilen ve herkese iyiliği do-
kunmuş biridir. Halk hükümet konağı önünde Panos’a 
ne kadar yalvarsa da o, önerileri kabul etmez ve gitme-
yi tercih eder. Bu da toplumun kendi iç farklılıklarını 
kabullenme, hoşgörü ve vicdan duygularının gelişkin 
olduğunu ancak devletlerin ve siyasal kurumların, bu 
gerçeklikleri yozlaştırdığını gösterir bir örnektir. Kemal 
Yalçın’ın Emanet Çeyiz, Ahmet Yorulmaz’ın Girit’ten 
Cunda’ya adlı romanları da benzer vefa hikayelerine yer 
verir. Yaşar Kemal, bu romanında bütün olumsuzluk-
lara karşın, göçlerin insanların yaşamında dostane ve 
kaynaşık ilişkilerin kurulabileceğini göstererek göçü 
olumlayan bir bakış ortaya koymuştur.

Arif Arslan
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SONUÇ
Göç kişilerin gelecek yaşantılarının ya bir bölümünü ya 
da tam geçirmek üzere bir yerleşim biriminden diğeri-
ne yerleşmek amacıyla yapmış oldukları coğrafi nitelik-
li yer değiştirme olayıdır. Göç, insanın içinde yaşadığı 
bir coğrafi ve sosyo-kültürel çevreden ayrılarak başka 
bir coğrafi ve sosyo-kültürel çevreye girmesidir. Genel 
olarak incelendiğinde göçlerin asli nedeni geçimseldir. 
Yaşam elverişinin ortadan kalktığı bölgelerden daha 
iyi bir yaşam umudunun olduğu bölgelere sürekli bir 
kayma söz konusu olmuştur. Soğuk ve kurak olan Asya 
bölgesinden Ortadoğu ve Avrupa yönlü göçler tarihin 
en büyük göçü olan Kavimler Göçü’nü ortaya çıkarmış-
tır örneğin. Daha da derinleştirdiğimizde göç olgusu, 
insanoğlunun var kalma mücadelesinin bir parçası ve 
önemli bir imkanı olarak her dönem söz konusu olmuş 
bir hareketliliktir. Hatta göç, sadece bir mekandan baka 
bir mekana uzamsal bir hareket olarak sınırlandırıla-
maz; göç, her ne kadar mekansal bir ilgiyle söz konusu 
olsa da bir imkan taşıyan amaç ve umut taşıyan hissi-
yattır. Bu anlamıyla göçle ortaya çıkan değişimi, mekan 
değişiminin ötesinde bir var kalma ethosu açısından 
değerlendirmek gerekir. Dolayısıyla bir toplumun ik-
tisadi, siyasi, psiko-sosyal ve hayali dünyasında ortaya 
çıkan bütünlüğü görmek gerekir. Özellikle de serbest 
göçler, fiziksel hareketlilikten ziyade toplumsal yanıyla 
dikkat çeker. Bununla birlikte “sürgün”, “yurdundan 
kovulma”, “toptan göçe tâbi tutulma”, “anlamalara bağlı 
mübadillik” gibi mecburi göçlerin sonucu ortaya çıkan 
ethos çok daha farklı olacaktır.

Toplumların kaderinde etkili olan ve farklı türlere 
ayrılan göç olgusu, insan yaşamından bağımsız değer-
lendirilmeyen edebiyatın da konuları arasındadır. Türk 
edebiyatının göç olgusuna daha belirgin bir şekilde 
değindiği görülmektedir. Özellikle yakın dönem Türk 
edebiyatı ürünlerinde göç teması eski ürünlerde olduğu 
gibi örtülü değil daha açıktır. Göçün özellikle yeni Türk 
edebiyatı ürünlerinin beslendiği kaynaklar arasında yer 
almasıyla birlikte Türk edebiyatında iki ifadenin kulla-
nılmaya başlandığı görülür.

Yakın dönem Türkçe romanlarda göç kavramı, be-
lirgin olarak yurt dışına işçi göçünün başlamasıyla bir-
likte belirdiği söylenebilir. Türkçe edebiyatta göçmen-
lerin karşılaştıkları güçlükleri ve çabaları, çoğu zaman 
büyük bir zenginlik ve derinlikle ele almayı başarabilmiş 

ürünler ortaya konulmuştur. Dil öğrenme sorunu, ileti-
şim kuramama, kimlik bunalımı, kültürel parçalanma, 
toplumsal uyum sorunu, bütünleş(e)meme, çaresizlik 
ya da yabancılaşma gibi motifler, edebi ürünlerde yer 
bulmaktadır. Aşmakta zorlandıkları bütün bu sorunla-
ra bağlı olarak göçmenler çoğunlukla bir dışlanmışlık 
duygusu içinde kalabilmektedir. Özellikle de dış göç, 
göçmenlerin yerleşik toplumsal düzen ile çatışmasına 
ve belli bir bocalama sonucunda başkaldırı ve reddet-
me duygusuyla içe kapanarak kendi değerlerine dönme 
savunmasına geçmektedir. Bu tutum da, onların yeni 
yerleşim bölgesine uyumsuzluk ve bütünlememe duru-
munu ortaya çıkarır. Benzer sorunların, belli ölçüde iç 
göçler için de geçerli olduğu söylenebilir.

Göç olgusunu konu alan romanlarda genel ola-
rak göç olgusunun ortaya çıkardığı, olumsuzluklar ela 
alınmakta, göçün egemenlik ve sömürü ilişkilerinin 
sonucunda olumlu olabilecek yanlarının gelişemediği, 
hatta insanlar için yıkıcılaştığı görülmektedir. Orhan 
Kemal’in Gurbet Kuşları romanında, kentleşmeyle be-
raber, geleneksel katılıkların ve cehaletin aşınması söz 
konusu olabilecekken sömürü ilişkilerince biçimlenen 
yaşam, insanlar için savaşa ve yıkıma dönüşmekte ol-
duğunu göstermektedir. Ceyhun Tokgöz’ün Aykırı 
Ölümler romanı da 1990’lı yıllarda köy yakmaları so-
nucunda gerçekleşen zorunlu göçleri, bir aile üzerinden 
sergileyerek ezilenlerin her yerde benzer bir şiddet sar-
malının içerisine çekildiği için yaşamlarının zehir oldu-
ğuna değinmekte. Adalet Ağaoğlu’nun “Fikrimin İnce 
Gülü”, toplumsal hiyerarşide maddi güç elde ederek 
yükselme hevesi olan bir köylünün Almanya’ya gidip 
sağladığı birikimi bir arabaya yatırarak insani nitelik-
lerden uzaklaşmasını ve hevesin beyhudeliğine dikkat 
çekmiştir. Ayrıca gelişkin kapitalist ülkelerin yaşamıyla 
karşılaşıldığında, kültürel-düşünsel entegrasyon yerine 
tüketimci bir yönelimle ortaya çıkan çarpık bilinçleri 
gözler önüne seriyor. Kemal Siyahhan’ın Mülteci roma-
nı, uzun yıllar savaş ve terör baskısı altında yaşanamaz 
hale gelen ülkelerinden zorunlu olarak göçen Afganların 
İstanbul’da gettolaşan ve devletin uyumlaştırma konu-
sunda ilgisizliği nedeniyle kendi yağlarında kavrulmaya 
çalışan, fırsat bulduğunda ise daha da Batı’ya yönelme-
lerini göstermeye çalışıyor. Son olarak Yaşar Kemal’in 
göç romanlarının biri olan Fırat Suyu Kan Akıyor Bak-
sana’da 1920’li yıllarda gerçekleşen Türkiye-Yunanistan 
arasındaki mübadele anlaşmasıyla yerlerinden edilen 
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Rumlar ve Türklerin terk ve yerleşim hikayelerinin ne 
kadar sancılı boyutlar içerdiğini görüyoruz. 

Ele alınan romanlardan da görüyoruz ki, göç ko-
nusu genel olarak olumsuz yanlarıyla öne çıkmaktadır. 
Bunun bir nedeni, bu romanların hep göçü deneyimle-
yen kuşakları anlatması olabilir; çünkü ilk karşılaşma-
lar her zaman daha sert olmakta, yabansılıkların ayırt 
edilmediği, korunma güdüsünün öne çıktığı düzeylerde 
gerçekleşmektedir. Oysa göç, kültürlerin kaynaştığı, ka-
tılıkların aşındığı bir olgu olarak da değerlendirilebilir. 
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