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GİRİŞ  
 
Ortadoğu'da yıllardır süren savaş, çatışma ve şiddet ortamı milyonlarca insanın hayatlarını 
kaybetmesine ve yerlerinden edilmesine neden olmuştur. Özellikle Suriye’de yaşanan çatışmalı ortam 
bu ülkede yaşayan farklı grupların komşu ülkelere sığınmasına neden olmuş ve dolayısıyla Türkiye, 
Ürdün, Irak, Lübnan gibi ülkelere yoğun göçler yaşanmıştır. Göç alan ülkeler farklı stratejiler 
geliştirerek yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçmeye çalışmaktadır. Türkiye bu noktada üstüne 
düşen görevi yerine getirmekte olup önemli sorumluluklar üstlenmektedir.  
 
“Suriyeli olmak”, ev sahibi toplumun pek çok kesimi için kendi başına bir “ötekiyi” oluştururken; bu 
ötekilik durumunu oldukça artıran çeşitli faktörler bulunmaktadır. Zira söz konusu “öteki” tanımı 
içerisinde farklı yaşam biçimlerini benimsemiş grupları barındırmaktadır. Suriye’de yaşanan savaş ve 
çatışma ortamı sebebiyle göç eden bu topluluklar, hali hazırda yıllar boyu yaşamakta oldukları 
coğrafyanın da ötekisi konumundadırlar. Yaşadıkları yoksulluk ve zorluklar yetmezmiş gibi kendilerine 
has bir yaşam biçimini benimsemiş olan bu gruplar dünyanın her yerinde oldukça yoğun derecede 
ayrımcılığa maruz kalmaktadırlar. Yaşanan ayrımcılıkların önüne geçmek en temel hedeflerimiz 
arasındadır. Yüzyıllardır Suriye’de göçebe veya yarı göçebe yaşam biçimini benimsemiş peri-patetik 
toplum olarak adlandırılan topluluklar 7 farklı biçimde gruplandırılmıştır.1 “Nawar”  Suriye’deki peri-
patetik toplulukların genel adıdır ve Türkçe’de çingene anlamına gelmektedir. Suriye’de yaşayan bu 
gruplar Dom, Abdal, Türkmen (Şii), Türkmen (Sünni), Kürt, Kaoli, Arnavut Roman şeklinde ayrılmıştır. 
Ortadoğu halkları tarafından; Dom, Çingene, Mıtrıp, Qarabana, Karaçi, Aşiret, Qurbet, Gewende, 
Abdal, Tanjirliyah, Haddadin, Haciye, Arnavut, Halebi, Haramshe,  gibi isimlerle adlandırılan kökenleri 
büyük ölçüde Hindistan’a dayanan, peri-patetik topluklardan oluşurlar. Sultanbeyli yoğun bir Suriyeli 
mülteci nüfusuna sahiptir ve sözü edilen gruplardan bazıları ilçede yoğun olarak yaşamaktadır. Bu gibi 
etnik mülteci azınlıkların özellikle dezavantajlı ve dışlanan bir azınlık olmaları nedeniyle özel olarak 
çalışmaya ihtiyaç̧ duyulmaktadır. Projemiz kapsamında Sultanbeyli bölgesinde yaşayan dezavantajlı 
etnik mülteci grupların tespit edilerek haritalandırılması ve ihtiyaç analizlerinin yapılması 
hedeflenmektedir. Elde edilecek veriler ışığında oluşturulacak strateji geliştirme raporu sayesinde; bu 
grupların yaşamlarının kolaylaştırılması, temel ihtiyaçlarının karşılanması noktasında yardımlarda 
bulunulması, söz konusu bireylerin “hak arama” konusunda bilinçlendirilmesi ve temel insanî haklara 
erişimlerinin sağlanması projenin hedefleri arasındadır. 
 
Proje kapsamında 2 Ekim Salı günü gerçekleştirilen çalıştay programında; dezavantajlı gruplar, etnik 
gruplar, Suriyeli mülteciler, Çingeneler, Domlar, Abdallar ve Romanlar ile ilgili çalışmalar yapan ve 
yapma isteği bulunan yerel ve uluslararası kurumların, sivil toplum kuruluşlarının, belediyelerin, 
üniversitelerin, hak savunucuların, akademisyenlerin aramızda olup bilgi ve deneyim aktarımında 
bulunmaları bizleri onurlandırmıştır. Elde edilen bilgileri kalıcı hale getirmek ve literature katkı 
sağlamak amacı ile düzenlediğimiz çalıştay, raporlaştırılmıştır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AÇILIŞ KONUŞMALARI 

                                                        
1 Meyer, F. (2004) Customary Strangers, "Biography and Identity in Damascus- A Syrian Nawar Chief"  Akt: 
TARLAN, K.V., Ankara, Altan Matbaası, 2016, s.9. 
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Kemal Vural TARLAN 
 
Ortadoğu’da Dom ve dezavantajlı gruplarla çalışmalar yapan bir grubuz. Yaklaşık 2 yıldır Ürdün, 
Lübnan ve Türkiye’de çalışmaları sürdürüyoruz. Bu çalışmaları yalnızca Dom gruplar ile yapmıyoruz, 
antropolojide peripatetik gruplar olarak geçen gruplarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Mülteciler Derneği 
bizim İstanbul’daki partnerlerimizden birisi.  Onlarla birlikte çok verimli bir çalışma yaptık. Burada bir 
araya gelişimizin sebebi 2010 yılında başlayan Arap Baharı süreci, ülkenin çok fazla deneyim sahibi 
olmadığı alanda göç ile ilgili çalışmalar yapmasını gerekli kıldı. Açıkçası biraz hazırlıksızdık.   Neredeyse  
3,5 milyona yakın Suriyeli yeni komşularımız ile birlikte yaşıyoruz. Suriyeliler homojen bir kitle değil. 
Suriye toplumunun içerisinde yaşayan herkes gelmiş durumda. Gittikleri ülkede dezavantajlı olan 
gruplar var bu gruplar dışlanıyor ve marjinalleştiriliyor. Domlar bu gruplardan biri ve en altta yaşayan 
grup. Başlangıçta terminolojik olarak bir ayrım çizmek gerekiyor; Ortadoğu’da yaşayan peri-patetik 
grupları hepsini Dom şemsiye altında topladık. Ama alt gruplar var Abdallar var mesela bu grubun 
Türkiye’de de akrabaları var, çok az bir oranda Romanlarda var ve çoğunlukla Domlar var. Yaklaşık 
olarak 350 bin Dom ve alt grupları Türkiye’ye gelmiş durumda, bu çalıştayda öncelikli olarak bu 
gruplarla ilgili neler yapabiliriz bunu konuşmak istiyoruz. Bu grupların çocuklarının eğitimi ile ilgili ne 
yapabiliriz, sosyal uyum ve birlikte yaşam kültürünü bu gruplar arasında nasıl geliştirebiliriz bunları 
konuşmak istiyoruz. Çalıştay programı bu konular çevresinde oluşturuldu. Program açılış 
konuşmalarıyla devam edecek, sözü Sultanbeyli Belediyesi Başkan Yardımcısı Zafer Söğütçü’ye 
verebiliriz.  
 
Zafer SÖĞÜTÇÜ 

 
İnsanlara destek olmak gibi 
bir zorunluluğumuz var. 
Mutlaka bu konularda soğuk 
adımlar atmamız gerektiğini 
düşünüyorum. Mülteciler 
Derneğinden bahsetmek 
istiyorum. Kendimi tanıtarak 
söze başlamak isterim, Zafer 
SÖĞÜTÇÜ, Sultanbeyli 
Belediyesi başkan 
yardımcısıyım. Aynı zamanda 
Mülteciler Derneğinin 

başkanlığını yapmaktayım.  Bu derneği kurmak bir ihtiyacın sonucudur diyebiliriz. 2014 yılından 
itibaren ilçemiz yoğun bir şekilde göç almaya başladı. Aslında amacımız bütün STK‘larla koordinasyon 
halinde çalışma yürütmekti. Tam istediğimiz gibi bir koordinasyon olmadı ama Sosyal Hizmetler 
Müdürümüzün ve Kaymakamlığımızın, Sosyal Yardımlaşma Vakfımızla iş birliği halinde çok iyi bir 
çalışma yürüttük.  
 
Temel motivasyonumuz insani hassasiyet konusuydu. Bu insanlar özellikle ilçemize gelen Suriyeliler, 
ekonomik anlamda hiçbir şeyi olmayan insanlardı. Mutlaka bizim bize sığınan bu insanlara; insani 
anlamda bir şeyler yapmamız gerektiğini düşünerek işe başladık. Ama bir konuda da yerel 
vatandaşlarımızın rahatsız olmayacağı, onlarında oluşabilecek sosyal problemlerden etkilenmeyecek 
ortamı sağlamak gerekti. Kendi insanlarımızın da rahatsız olmayacağı bir alan yaratmaya çalıştık. 
Bizim temel motivasyonumuz tamamen insani hassasiyetlerdir.   
 
Hüseyin Başkanımız gerçekten bu konuda bizi cesaretlendiren, önümüzü açan kişiydi. Sultanbeyli 
Belediye başkanımız 2014 yılında ki ifadesi benim için çok önemlidir. Şöyle bir cümlesi oldu; ‘’Onlar 
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imtihandalar yerlerinden, yurtlarından oldular zor bir imtihandı bu onlar için ama bizde imtihandayız. 
Bizde onlarla imtihandayız.’’ dolayısıyla bu bakış açısı aslında birçok yerde çekinerek başlatılan veya 
çekinildiği için başlatılamayan çalışmalara bizimde başlayabilmemizde bize cesaret verdi. Bu projede 
Kırkayak Kültür’e teşekkür ederiz. Ne gibi çözümler üretebiliriz bu çalıştay da bundan bahsedeceğiz.  
Tekrardan teşekkür ediyorum.  
 
Aslı SABAN 
 

Şuan uyguladığımız alt hibe 
projesinin izlenmesinde ve 
değerlendirilmesinde görevli 
olarak çalışıyorum. Proje; 
Türkiye, Ürdün ve Lübnan’da 
sürdürülüyor, Suriye’den 
gelen Dom grupların izlenmesi 
ve haklarının savunulmasını 
kapsayan proje Avrupa Birliği 
tarafından destekleniyor. 
Proje 2 yıl süreli olarak 
tasarlanmıştır, 2017 yılında 

başlandı ve bu Aralık ayında tamamlanmış olacak. Kırkayak Kültür olarak 3 ülkede saha çalışmaları 
yaptık. Saha çalışmaları sonucunda yaşanan sorunların çözümü noktasında stratejiler geliştirmeye 
başladık. Bu amaçla saha çalışmaları üzerine bir rapor hazırladık. Rapor sonrası projenin ve raporun 
tanıtım için 3 ülkede basın toplantısı düzenledik ve çeşitli sivil toplum örgütleri inisiyatifler ve basın 
temsilcileri ile bir araya geldik. Çalışmalar sonucunda sosyal içerme ve sosyal kalkınmaya yönelik 
stratejik eylem planı geliştirdik. Bu strateji hem ulusal hem de uluslararası düzeyde, bu strateji ilk 
olması açısından bizim içinde Avrupa Birliği içinde oldukça önemli. Gelecek 10 yıl boyunca 
Ortadoğu’da, Domlara yönelik sosyal içerme stratejisi uygulanacak, Türkiye’de Romanlara yönelik 
benzer bir strateji uygulanmıştı. Bu bizim hazırlayacağımız strateji geliştirme raporu  Domlara yönelik 
ilk strateji olacak. Geliştirilecek olan stratejiye ise bu toplantıda elde edilecek bilgiler katkı sağlayacak. 
Strateji belgesine internet sitemizden ulaşabilirsiniz.  
 
Proje kapsamında alt hibe programları gerçekleştirildi. Şuan raporlama sürecindeyiz. Burada 
Sultanbeyli’de Mülteciler Derneği uyguladı. Toplamda 4 yerel sivil toplum örgütü desteklenerek bu alt 
hibe programları gerçekleştirildi. Aralık ayında Avrupa Parlamentosuna bir toplantı yapacağız ve 
sonuçta Suriye’de bir yeniden inşa süreci var, bunda dezavantajlı gruplara nasıl destek verilmeli 
bunun konuşulması ve bu toplulukların nasıl entegre edileceği ve birlikte nasıl yaşayacağımıza dair 
paylaşımlarda bulunacağız. Hali hazırda okula giden çok az Dom çocuk var ve biz 3 ülkede 4 ay 
boyunca bu çocukların yaşadıkları sorunlara dair izleme değerlendirme çalışması yaptık hem okul 
içinde hem de okul dışında. Türkiye’de Gaziantep’te yaptık bu çalışmayı, Lübnan’da Bekaa Vadisinde 
ve Ürdün’de gerçekleştirdik.  
 
Projenin en büyük çıktısı Türkiye’de bu gruplara yönelik ön yargıların olması, sivil toplum örgütlerinin 
dahi ön yargısı var ve sivil toplum örgütleri bu gruplarla nasıl çalışabilir bunu görmek istedik.  Bundan 
sonraki çalışmalar ayrımcılığın önlenmesine yönelik ve Domların kendi ön yargıları ve kurumlara dair 
ön yargıların giderilmesine yönelik olmalıdır.  
 
 
 
PROJE SUNUMU  
 



  
 

5 | S a y f a  
 

Sultanbeyli’deki Dezavantajlı Etnik Mülteci Grupların Sosyal Uyum ile Güçlendirilmesi Projesi 
 
Rukiye SİNEKOĞLU 
 

Sultanbeyli Belediyesine, 
Kırkayak Kültür’e ve 
çalıştığım kurum olan 
Mülteciler Derneğine 
destekleri için teşekkür 
ederek başlamak 
istiyorum. Proje 
kapsamında kapsamlı bir 
saha çalışması yapıldı. Yine 
proje kapsamında 
etkinlikler ve gerekli 
yönlendirmeler yapıldı. 

Bugün bu çalıştayda amacımız; çözüm geliştirmek ve deneyim paylaşımında bulunarak dezavantajlı 
grupları tanımak. Saha çalışmalarında 74 aile ile görüşüldü. Yarı yapılandırılmış derinlemesine 
görüşmeler yapıldı. Kartopu görüşme yöntemi kullanıldı. Yapılan tüm görüşmelerin veri girişi sağlandı 
ve analizleri yapıldı. Katılımcılarımızın dosyalarının içinde çok temel verilere yer verdiğimiz bir broşür 
var. Şimdi analizi yapılan verilere değinmeye çalışacağım.  Saha çalışmaları süresince 74 yarı 
yapılandırılmış derinlemesine görüşme gerçekleştirmiş olup, bu görüşmelerin 69’u saha ziyaretleri, 5’i 
ise derneğe yapılan başvurular aracılığıyla gerçekleşmiştir. Görüşülen 74 ailede, toplam 488 kişinin 
bilgisine erişilmiştir. Bu kişilerin 248’i erkek, 240’ı ise kadındır; 213 kişi yetişkin ve 275 kişi çocuktur. 
74 ailede Suriye’den 2012 ve 2015 yılları arasında çeşitli güzergâhlar kullanarak Sultanbeyli’ye 
gelmiştir. Sultanbeyli’ye nereden geldikleri bilgisi bize izledikleri göç yolunu anlatıyor.   Bu 
güzergâhlar Türkiye’de çoğunlukla Gaziantep, Kilis, Kocaeli ve İstanbul illeridir. Gaziantep ve Kilis’te 
bir süre yaşayan aileler iş bulamadıkları için İstanbul’a göç etmiştir. İstanbul’da; ya doğrudan 
Sultanbeyli’ye ya da Şirinevler ve Okmeydanı gibi farklı yerlerde bir müddet yaşadıktan sonra Avrupa 
yakasındaki yüksek kira miktarlarından dolayı güncel ikametleri olan Sultanbeyli’ye gelmişlerdir.  
 
Görüşme yapılan ailelerin çoğunluğu Suriye’de komşuyken Sultanbeyli’de de mevcut komşuluk 
ilişkilerini devam ettirmektedirler. Suriye’deyken nerede yaşadıkları etnik kimliğe dair bilgi veriyor. 
Görüşme yapılan ailelerin çoğunluğu Halep’in Haydariye bölgesinden geldikleri beyanında 
bulunmuşlardır. Suriye’de Halep’in farklı bölgelerinde ikamet eden aileler Sultanbeyli’ye geldiğinde 
yine birbirlerine yakın mahallelerde ikamet etmeyi tercih etmişlerdir. Bu durum, yabancı oldukları bir 
bölgede dayanışma yoluyla hayatlarını kolaylaştırmanın bir yoludur. Sultanbeyli ilçesinde 15 mahalle 
bulunmaktadır ve görüşmenin yapıldığı ailelerin 26’sı Turgut Reis mahallesinde, 25’i Mecidiye 
mahallesinde, 21’i Ahmet Yesevi mahallesinde, 1’i Mehmet Akif mahallesinde, 1’i ise Hamidiye 
Mahallesinde ikamet etmektedir. Mahalle dağılımı yoğunluğu anlatması açısından oldukça önemlidir. 
Ailelerin 42’si bir evde tek başlarına kalmakta iken, 19’u evlerini 2 aile ile, 10’u 3 aile ile, 3’ü ise 4 aile 
ile paylaşmaktadır. Ailelerin bir arada yaşamasının en temelde iki sebebi vardır: bunlardan ilki bakıma 
muhtaç ebeveynleri ile yaşamaları, diğeri ise ekonomik olarak giderleri paylaşmaktır. 
 
Görüşme yapılan ailelerin 38’i ayrımcılığa maruz kaldığını belirtirken 35 kişi ayrımcılığa maruz 
kalmadığını, 1 kişi ise kararsız olduğunu belirtmiştir. Ayrımcılığa maruz kalan ailelerin 30’u oturdukları 
mahallede ayrımcılığa maruz kaldıklarını belirtirken bu ayrımcılığın en temel sebebinin yaşam 
biçimleri kaynaklı olduğu beyanında bulunmuşlardır.  
Proje kapsamında görüşmecilere uygulanan form doğrulusunda belli hassasiyet durumları öne 
çıkmıştır. Elde edilen verilerin analizi yapılırken aile ve kişi bazında yaşanan hassasiyet durumları ayrı 
ayrı ele alınmıştır. 0-5 yaş arası 106 çocuk vardır ve bu çocukların yalnızca 32’sinin aşısının yapıldığı 
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bilgisi ailelerinden alınmıştır. Geri kalan 74 çocuğun aşıları ya eksiktir ya da hiç aşısı yoktur.  6-17 yaş 
aralığında olup okul çağında olan 169 çocuk vardır ve bu çocukların yalnızca 58’i okula gitmektedir, 
geri kalan 111 çocuk okula farklı sebeplerden dolayı gidememektedir. Okula devam etmeyen 
çocukların 13’ü çocuk evliliği veya riski, 6’sı çocuk işçi, 4’ü engelli birey hassasiyetleri vardır. 18 yaş 
altı olanların evlilik durumuna dair bilgi ise erken yaşta evlilik ile ilgili bilgi vermektedir. 14-17 
yaşlarında olan 13 kişinin medeni durumu şu şekildedir; 14 yaşında 1 evli, 15 yaşında 2 evli 1 nişanlı, 
16 yaşında 3 evli ve 17 yaşında 5 evli 1 nişanlı kişi vardır.  Kişilerin yaşadıkları tüm bu hassasiyetlere ek 
olarak 488 kişide etnik azınlık grubu üyesi hassasiyeti bulunmaktadır. 
 
Bir arada olma ihtiyacı yaşamı kolaylaştırmak adına uygulanmış bir strateji olduğu açıkça 
gözlemlenmiştir.  Coğrafi sınırların geçerliliği onlar için bulunmuyor. Gaziantep ve Sultanbeyli de 
yaşayan ailelerin algıları ve yaşamları benzer. Geldikleri yer bilgisi İstanbul içi mobiliteyi anlatıyor. 
Sultanbeyli’yi tercih sebebi akrabaların burada yaşaması olarak açıklanabilir. Beyan esas bilgi kaynağı 
olarak alındığı için eksik bilgi verilmiş olması hep akılda tutulması gereken bir detay.  Çalışma durumu 
bilgisi gündelik ve enformel, istismara oldukça açık ve güvencesiz. Suriye’deki işlerini burada da 
sürdürüyorlar. Örneğin hurdacılık. Ayrımcılık en çok değinilmesi gereken ve aksiyon alınması 
gerekenler arasında yer alıyor. Etnik azınlık olmak buna sebep oluyor. Ailelerin ihtiyaç algıları kültürel 
değerlerden besleniyor. Ailelerin kendi etnik kimlik tanımı değişkenlik gösterebiliyor. Tanımlama 
farklı olabilir ancak yaşam biçimlerinin aynı olduğunu söylemek mümkün. Yaşam biçimlerinden dolayı 
maruz kalınan bir ayrımcılık söz konusu ama kişi ne olursa olsun kendini ne olarak tanımlarsa 
tanımlasın yaşamını sürdürebilir hale getirmek asıl önemli olan. Tespit edilen hassasiyet durumları 
ortada bundan sonra ne yapabiliriz, bunu düşünüp aksiyon almak gerekiyor. 
 
I.OTURUM 
 
 “Farklı Yaşam Biçimlerini Anlamak ve Saha Deneyimlerinin Paylaşılması” 
 
Erhan KURTARIR 

 
Doktora çalışmalarım sırasında 
mekânın kimlik açısından 
önemini ve rolünü anlamak için 
beş farklı inanç grubu 
üzerinden saha çalışmalarını 
kurgulamıştım. Bu farklı beş 
inanç grubu İngiltere ve 
Türkiye’deki azınlık gruplardır. 
İnanç ve mekân ilişkisini bu 
anlamda yerinde inceleme 
şansı buldum. Mülakatlarda 
mekânın kültürel kimlik 

açısından neden önemli olduğunu anlamaya çalışan bir saha çalışması gerçekleştirdim.  Bu gibi 
çalışmalarda eksikliğini hissettiğim şey, benzer saha araştırması yapan arkadaşlarımın da paylaşacağı 
gibi, araştırdığım gruplara dönük üretilmiş sağlıklı verinin eksikliğidir. Örneğin tez sürecinde 
gözlemlediğim veri eksikliğinden dolayı doktorayı aldıktan sonra sırtıma attım çantamı ve İstanbul’da 
kurulmuş bütün cem evlerini tek tek dolaşıp bu cem evlerinin envanterini çıkardım çünkü bu bilgi 
kimsede yoktu. 
 
 
Bir diğer araştırmam da Şehir plancıları odasında yürüttüğümüz kentsel mültecilerin yani yeni 
komşularımızın yerelde karşılaştıkları sorunları ve buna dönük üretilen hizmetleri anlamaya çalışan 
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araştırmaydı. Biz odada kurduğumuz çalışma grubumuzla. Yerel yönetimlerle iletişime geçerek 
çalışmaya başladık ve sonunda bir değerlendirme raporu hazırladık ve sonuç olarak dedik ki; mülteci 
sorunsalı ve mültecilere hizmet üretme meselesi yerelden yürütülmeli, yerelden kontrol edilmeli ve 
yerelde hizmet üretme kapasitesinin arttırılması gerekir.  Biz şehir plancıları olarak şunu gördük bu 
göç süreci ve etkisi ağırlıkla kentlerde yaşanıyor. Tabi kamplarda da mülteciler var belli bir oranda 
ama nüfus dağılımına baktığımızda kentleşmiş mülteci oranının %93’ün üzerine çıktığı görülür. Bu 
sebeple mülteci kavramını kent üzerinden de düşünmek zorundayız. Biz de artık iyice kentsel alana 
yığılmış bu nüfusu odağa alarak bir rapor hazırladık, bulgularımıza sunumda kısa kısa yer vermeye 
çalışacağım. 
 
Son ve üçüncü olarak da, Sultanbeyli Belediyesiyle de işbirliği içerisinde olduğumuz bir araştırma 
projesine daha başladık. Bu projede de kente uyum süreçlerinde tek taraflı değil karşılıklı yürütülmesi 
gereken bir birlikte yaşam modelinin üretilmesi gerektiğine işaret etmeye çalıştık. Bu bağlamda 
vurgulamam gerekir ki, sadece bir hedef grup odaklı araştırmaların aslında bir eksiklik olduğunu, 
birlikte yaşam temelini güçlendirebilmek için yereldeki insanı kapsaması gerektiğini, karşılıklı uyum 
süreçlerinin araştırılması gerektiğini artık araştırmaların bu yöne yönelmesi gerektiğini belirten ve 
birlikte yaşam mekânlarının da bu incelemenin içine dâhil edilmesi gerektiğini ortaya koyan bir 
araştırma projesine başlamış olduk. Göç meselesi ve kentte farklı etnik grupların birlikte yaşam 
deneyimleri araştırmacısı olarak; karşılaştığımız bazı farklı kavramları sorguladığımız oldu. Bunlardan 
bazılarına yer vereceğim.  
 
Mültecilik hem kapsayıcı hem dışlayıcı bir süreç. Mültecileri kabul etmek zorundayız çünkü uluslarası 
imza attığımız anlaşmalarımız var, yani bu bir zorunluluk ve bu açıdan da kapsayıcı. Öte yandan 
dışlayıcı çünkü hiç bir devlet ülkesine başka ülkelerden mülteci gelsin istemez. Bu açıdan da aslında 
çalışmaların göçmenin yeni geldiği coğrafyadaki yaşam alanına uyum sağlaması ile daha çok 
ilgilenmesi gerekir. Örneğin mültecilerin kültürel ve entellektüel birikimleri ve potansiyelleri hiç 
değinilmeyen ve üzerinde çalışılmayan konulardır. Halen daha bazı bölgelerde gıda kolisinin 
dağıtımının ötesine geçemeyen analizler ve çalışmalarla uğraşıyoruz.  Hâlbuki bu göçmen grubun 
üretkenliği olan alanlar nelerdir buna da bakmalıyız. Bu alnda halen insani yardım noktasının bir 
sonrasına geçecek ileri bir adım atamıyoruz. Yani biz aslında kente farklı göçmen grupların kültürel 
birikimlerini nereye yansıttıkları, entelektüel birikimlerini nerede zenginleştirdiklerini konusuna bir 
türlü gelemiyoruz ne kadar süre geçerse geçsin. Çünkü temel hedefimiz halen insani yardım, acil 
ihtiyaçları karşılamak ve bu sürecin çok içine girmeden çözüme kavuşmasını beklemek olduğu için biz 
o kısmı çalışmalarımızdan uzak tutuyoruz. 
 
 
Şehir planlama meslek insanları olarak bizim karşılaştığımız çeşitli sorunlar var. Örneğin, kentlerin 
taşıma kapasitesi dediğimiz bir mesele vardır. Kentin kaynakları sınırlıdır. Kentte yaşayan her nüfusu, 
nüfus artışını ve dolayısıyla her kentli bireyi hesap ederek planlarımızı hazırlamak zorundayız. Bu ulus 
aşırı zorunlu göç sonrasında gördük ki; ülkemiz çok ciddi bir yükün altında ve tüm süreç boyunca çok 
önemli bir rol üslendi. Bölge içerisinde ve hatta dünyada en fazla mülteci barındıran ülke olarak bu 
yükü kentlerinde taşıyor. Kentlerimiz, mülteci barındıran kentler olarak aslında çok büyük bir yük 
taşıyor. Ve bu yükü hakkıyla yerine getirmek içinde çok çalışmak zorundayız. Fakat görüyoruz ki 
aslında kentlerin bahsettiğim taşıma kapasitesini hesaplayabilmemiz için elimizde yeterince veri yok. 
Bizim hiçbir mekânsal planımızda, stratejik planımızda yaşayan mülteciler planlara dâhil değildir.  
 
 
İstanbul’da düşünün 560 bin kayıt altında geçici koruma kapsamında Suriyeli yaşıyor, bunun üzerine 
diğer uluslararası koruma kapsamındaki kişileri ve de diğer kayıt dışı olanları da koyduğunuzda; 
kabaca 750 bin kişilik bir nüfusu biz istanbul planlarımızın hesaplarına dahil edemiyoruz. Bu kalabalık 
nüfus ne yer, ne içer, nerede oturur, nerede yaşar, nerede kamusal alana çıkar, nerede eğlenir, bunu 
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hesaplamadığın bir plan hazırladığınızı düşünün ki bu göçün de ötesinde başlı başına bir krizdir. Bu 
kriz noktaları diyebileceğimiz noktaları biraz daha geliştirdiğimizde. Çözüm için aslında temelde 
vurguladığımız birlikte yaşam meselesini nasıl kurgulanacağı noktasında odaklanan çalışmalar 
üretmek gibi bir zorunluluğumuz olduğu da ortaya çıkıyor. Birlikte yaşam meselesini konuşabilmek 
için kamusal alanı konuşmak zorundayız. Kamusal alanda aslında acaba bir arada yaşayabiliyor 
muyuz? Bunu görmek zorundayız. Bu konuyu sadece göç sonrasında mı tartışacağız? Bu ülkede, 
geçmişten beri gelen birlikte yaşama problemlerimiz yok mu?  Aslında var, kamusal olarak 
baktığınızda incelediğinizde azınlık gruplara baktığınızda bunu geçmişten gelen ortak sorunumuz 
olduğunu çok rahatlıkla sizinle paylaşabilirim. Yeni gelen nüfus üzerinden bunu konuştuğunuzda eksik 
bıraktığımız bir noktayı altını çizebilirim. Bizim aslında birlikte yaşam adına geçmişten gelen 
sorunlarımızı da işin içine katarak geleceğe dönük ortak stratejiyi belirlemek ve planlamak gibi bir 
zorunluluğumuz var. Birlikte yaşam meselesi için ortaklaştığımız bir araya geldiğimiz mekânları nasıl 
ortaklaştırabiliriz buna bakmamız lazım.  
 
Ülkece göç sürçlerini etkin yönetebilmek için yerelden destek almalıyız. Yerel yönetimler de 
“hemşerilik hukuku” üzerinden destek verebilmeli. Böyle bir belediye kanunu var ve bu bir fırsat 
sunuyor. Bunun içini dolduracak çalışmalar yapabilmeliyiz yerel yönetimler olarak. 
 
 
Örnek olarak getirdiğim slaytlara bakacak olursak, 1950 sonrası göçle İstanbul’a gelmiş Aleviler kendi 
aralarında örgütlenip ibadetlerini yapabilecekleri cemevleri kurmuşlardır. (İstanbul’da inanç 
mekanları üzerine yürütülen çalışmalardan örneklere yer veren slaytlar gösterildi). Özgün ihtiyaçları 
doğrultusunda ortaya çıkmış yerlerdir cemevleri ama hala ibadethane statüsünde değildir ne yazık ki. 
Biz halen mevzuat eksiklikleri sebebiyle imar planlarında bu alanların fonksiyonunu doğru 
gösteremiyoruz. Bu yerler haritalarda da görüleceği üzere kentin çeperlerinde yer seçmiş ama 
merkezine girememişlerdir. Öte yandan gayrimüslim mekanları da merkezdedir ama çepere doğru 
çıkamamıştır. Bu bir şehir plancısı olarak bana şunu söylüyor; kentte birlikte yaşam konusunda bazı 
ayrışmalar olduğu ortadadır. Kentsel alana sonradan gelen gruplar geldikleri yeri kendi yaşamlarını 
sürebilecekleri şekilde dönüştürebilirler; geldikleri yere entegre olabilmek adına kültürel ihtiyaçlarını 
çözecekleri ortak mekanlarını kamusal alanda inşa ederler. Tüm bunları göz önünde bulundurmak 
gerekiyor. Aksi takdirde görmemiz gerekeni görmez ve bakmazsak bugün sizinle paylaştığım 
örneklerde aktarmaya çalıştığım gibi bir başka birlikte yaşam krizini üretebiliriz. Farklı kimliklerin 
eşitlikçi biçimde huzur içinde birlikte yaşaması sorunu bu açıdan değerlendirildiğinde görülecektir ki 
tam olarak çözülememiştir. Şimdi mevcut durumda böylesi bir sorunu çözmeden üzerine yeni bir 
grup daha eklenince yeni görülmeyen topluluklar oluşmasının zeminini hazırlıyor olabiliriz. Yani kadim 
bir sorunu daha da çözülemez hale getirme riski taşıyor olabiliriz. 
 
 
Yapılan tüm çalışmalara katkı sağlaması adına, Türkiye’den yurtdışına giden toplulukların gittikleri 
yerdeki yaşam deneyimlerine de bakılmalıdır. İngiltere’de incelediğim türkiye kökenli kültürel 
grupların örneklerini kısmen ve özetle paylaşmaya çalıştım (İngiltere’de yürütülen çalışmalardan 
örneklere yer veren slaytlar gösterildi). Orada da kamusal alanın ve ortak alanların kullanımında 
özgün ihtiyaçların ve taleplerin nasıl karşılandığını iyi incelemek zorundayız. Örnek sosyal uyum 
çalışmalarına bakılarak geçmişten çıkaracağımız dersler doğrultusunda geleceğe yönelik stratejiler 
geliştirilebilir. Bu açıdan da kendi diasporamızı iyi incelemeliyiz. Türkiye’den İngiltere’ye ve 
Almanya’ya yapılan göçler bu inceleme ve ders çıkarma çalışması için örnek vakalar olarak 
gösterilebilir. Mutlaka kendi deneyimlerimizden ders çıkarmalıyız. Çünkü buraya gelen topluluklar da 
çok benzer zorlukları yaşıyorlar. Biz de bu gruplara tıpkı bizim insanlarımıza davranıldığı gibi dışlayıcı 
davranışlar sergileyebiliyoruz. Çözüm için birlikte yaşamı pekiştirecek stratejileri daha sık çalışmalı ve 
geliştirmeliyiz. Teşekkür ederim. 
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Kemal Vural TARLAN  
 
Aslında Erhan hocam mekân 
ilişkisini değinirken gerçekten 
göç ile ilgili bizim eksik 
kaldığımız bir noktaya değinmiş 
oldu. Ben şimdi Domlarda, 
biraz göç meselesi ve göç 
mekânları üzerinden meseleyi 
anlatmaya çalışacağım. Yaklaşık 
20 yıldır Dom gruplarla ilgili 
çalışmalar yapıyorum.  Son 7 
yıldır da Suriye’den gelen 
gruplarla dair çalışıyoruz. Bu 

konuda pek çok sivil toplum örgütü çalışma yapıyor ama öncelikli olan şey bu grupları tanımak olmalı, 
yereldeki sivil toplum örgütlerinin yapmış oldukları hatalardan biri bu çünkü deneyim noktasında 
eksiklikler var. Anadolu’ya baktığımız zaman Anadolu her daim göçlerin olduğu bir coğrafya ama 
modern anlamdaki göç bizim açımızdan bir insan hakları meselesi, bir yazılı mevzuatı olan ve yeni 
gelene haklarının verilmesi için yapılan çalışmaların gerekliliğini kapsıyor. 
 
Biz bu grupları isimlendirirken ‘Çingene’ kavramını kullanıyoruz. Bizde Çingene kelimesini o halkın 
ismi olarak tanımlıyoruz. Çingene isim olmaktan çıkıp sıfat haline geldi ve altı olumsuz manalarla 
dolduruldu fakat Çingene bir halkın ismi. Ben halkın ismi olduğu için kullanmakta bir sakınca 
görmüyorum. Çingene peri-patetik topluluk anlamında ve alt grupları var. Yapılan çalışmalara göre bu 
grupların etnik kökenleri Hindistan’a dayanıyor. Dünyada üç grup Çingene var bunlar; Dom, Lom, Rom 
bu grupların bugün konuştukları dilde ülkenin eski lehçelerinin kökenleri ile benzerlik gösteriyor. Peri-
patetik toplulukların anlamı şu aslında göçebe zanaatkâr topluluk demek yani insanlığın sosyal 
evrelerinden diyebiliriz. Avcı toplayıcı gruplar, sonradan yerleşik hayata geçiyorlar ve tarımla 
uğraşmaya başlıyorlar tarımsal ürünler üretiyorlar; bunların yanında iş aletlerini yaratan, bunlara 
hizmet götüren, topluluklar var bu topluluklar ağırlıklı olarak yerleşik yaşam biçimini benimsemiş 
kişilerin iş aletleri yapıyor. Günümüze kadar gelen sepet, kazma, kürek, demircilik yapan gruplar var. 
Yerleşik yaşayan kişilere hizmetler üretiyorlar bu sebeple hizmetleri götürmek ve o pazara erişmek 
için hareketlilik seviyelerinin de çok yüksek olması gerekiyor. Hatırladığım kadarıyla bizim köyün 
yakınına Çingeneler gelirdi kalaycı gruplar çadırlarını kurarlardı. Geçmişte köydeki kalaylanacak 
kapları, bakırları alırlardı onları götürüp kalaylayıp sonra getirip teslim ederlerdi. Yapılan bu işi 
maksimum dört beş gün sürerdi. Sonra artık orada iş olmadığı için başka köye gitmeleri gerekirdi ve 
bu aslında bu grupların göçebe olmasının temel sebebi. Bu gruplar böyle çok sevdikleri için göçebe 
olan gruplar değil, mesleklerini ancak bu şekilde yaşayarak icra edebiliyorlar.   
 
Peri-patetik grupları üretim ilişkileri doğrultusunda tanımlıyoruz. Bu bizi üç hataya düşürüyor. İlki bu 
grupları marjinalleştiriyoruz; diyoruz ki bunlar farklı, elbiseleri, yaşam tarzları vs. İkincisi ise 
egzotikleştiriyoruz; atfettiğimiz farklılıklar üzerinden. Üçüncüsü ise oryantal bir bakış açısıyla 
bakıyoruz. Bu marjinalleştirme, egzotikleştirme ve oryantalist bakış açısı aslında grubu gerçekten 
tanımamızın önüne geçiyor.  Kendilerine ait dilleri olan bu gruplar; kendilerinden olmayanlara “gadjo” 
diyor. Onların dilinde gadjo; köylü demek, çift süren demek.  
 
Yerleşik olanda göçebe olan arasında her daim bir kavga vardır. Tarih boyunca Habil ile Kamil’in 
kavgası da bundandı. Yerleşik olanın kaybedecek çok şeyi vardır ve göçebe olandan korkar.  
 
Bu grupların yaşam biçimlerini üretim ilişkileri üzerinden tanımladığımızda hareketlilik kavramını yani 
göçebeliği de tanımlıyoruz. Şimdi bu toplulukların göç mekânları var. Hocamın tanımladığı şeklinde 
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bizim topluluklar yüzyıllardır aynı göç mekânlarını kullanır. Yani Sulukule, İstanbul’da Roman 
toplulukları için Bizans’tan bu yana bir göç mekânıdır. Surların arkasında Bizans kaynaklarında 
Çingene çadırlarından bahsedilir. Araştırmada geçen Haydariye’de Halep’in yakınında yüzlerce yıldır 
orada yaşadılar bu gruplar.  
 
Hepiniz hatırlayacaksınızdır Amerika’nın Irak’ı işgalinden sonra ünlü bir cezaevi vardı. O bölge 
Bağdat’ın Domlarının “Kaoli” dediğimiz Domların yaşadığı bir mekândı. Şöyle bir şey yok; çingeneler 
yola çıktılar, hadi bakalım akşam oldu, bugünde burada konaklayalım. Çadırı indirelim, kuralım burada 
geceleyelim diye bir şey yok. Senelerdir kullanılan göç yolları ve mekânları vardır oraya giderler. 
Çünkü yüzlerce yıldır oralarda gidip oraya konmuşlardır. Ölülerini oraya gömmüşlerdir.  Atalarının 
ruhları ordadır ve orada kendilerini güvende hissederler. Bununla ilgili bir örnek vereyim 2011 yılının 
sonları Gaziantep’in İslamiye ilçesinde sınıra yakın bir yerde sabah çok erken saatlerde, 06.00 civarı 
bir grupla karşılaştım. Dört beş çadırdan oluşuyordu yanlarına gittim ve bunların Suriye’den gelen 
gruplar olduğunu öğrendim. Ne zaman, nasıl geliyorsunuz buraya dediğimde onlarda; ‘biz 
dedelerimizde biliriz buraları geceleri geliyoruz, hatta biz buraya gelmeyecektik burada bir büyük su 
pınarı olduğunu duymuştuk orayı aradık bulamadık’ dediler. Gerçekten orası bizim Türkiyeli Domların 
düğünlerini yaptıkları, bazen yüzlerce çadır kurdukları bir mekân ve o büyük pınar diye bildikleri 
yerde; yaklaşık 3 yıl önce otoban geçmeden önce kapatılan bir pınar vardı. Yani toplumsal hafızayla 
taşınan bir geçmiş var, taşınan mekânlar vardır, gruplar arasında. Çünkü oraya atalarını gömmüşler, 
dedeleri ataları orada yaşamış.  
 
Bu grupların bir diğer özelliği ise özel mülkiyet ile aralarında kurmuş oldukları bağ. Bu grupların 
yaşadıkları yerde kentsel dönüşüm yapılıyor mesela çünkü toplumdaki en zayıf halkalar ve özel 
mülkiyet kavramı yok. Çadır kuruyorlar, barakalar yapıyorlar.  Bizim grupların yaşadıkları yerler 
birbirine benzerdir. Gaziantep’te Şirinevler Mahallesi mesela, Türkiye de böyle bizim grupların 
yaşadığı mahallelerin birbirine benzerdir. Şirinevler Mahallesinde yapılan kentsel dönüşüm çalışması 
ile ilgili olarak bir anımız var hatta.  Orada kentsel dönüşüm olduğunda biz gittik bazı ailelere dedik ki; 
‘çıkmayın, burası sizin evleriniz’ aldığımız cevap ise; ‘bu evi bana amcamın oğlu vermişti o da şimdi 
batmana gitti, bende batmana giderim kim uğraşır?’ oldu.  
 
Şimdi birazda Suriye’deki Domlardan bahsedelim. Domlar, Ortadoğu’da son 50 yıldır yerleşik hayata 
geçmeye başladı. Ortadoğu’da yaklaşık 5 milyon Dom vardır. Bunun iki buçuk milyonu Mısır’da 
yaşıyor. Dom grupların içinde Abdal veya Haciye dediğimiz farklı gruplarda yaşıyor. Yerleşik hayata 
geçen bu grupların geleneksel mesleklerini yapamıyor olmalı söz konusu bunun başlıca sebebi 
sanayinin gelişmesi tabii. Artık kimse eşyasını kalaylamıyor, kimse çapasını Çingeneye yaptırmıyor 
çünkü bu işleri yapan makineler var.  Bu gruplar tekrar göç etmeye başladı fakat bu göç zanaatlarını 
sürdürmek için yapılan göç değil. Söz ettiğimiz gruplar komünal halde yaşamayı tercih ediyorlar; 6 
tane çadır olur birinin ekmeği olmazsa, ekmeği olanın ki paylaşılır. Şimdi bu komünal hayat 
parçalanıyor, parçalanınca büyük şehirlerde kaybolmak gibi bir şeye giriyorlar.  
 
Görünmez olmak onlarındaki, kalabalıkların içinde. Geleneksel mesleklerini sürdürürken aslında 
onların kazanacağı para olmayabilir, hak ettikleri ölçüde buğday, un veya yemeği isteyebilir. Biz buna 
dilenmek diyoruz ama onlar hak ettikleri şey oluyor ve hak ettiği şeyi de taşınamaz biçimde almıyor 
bu göç etmenin hareket halinde olmanın getirdiği bir gereklilik. Bu gruplar şehirlere dağılınca çocuklar 
ve kadınlar yardım toplamak için sokaklara çıkıyorlar. Bu durum onları suça ve tehlikelere açık hale 
getiriyor.   
 
Bugün Ürdün’de, Lübnan’da yüzlerce göçebe Dom var. Bu grupların zanaatları da olmadığı için 
gündelik işler yaparak yaşamaya çalışıyorlar. O gündelik işlerinde de büyük bir kısmı ücret alamıyor. 
Ortadoğu’daki göçebe gruplar gerçekten sıfırın altında bir yoksullukla yaşam mücadele ediyorlar. 
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II.OTURUM 
 
“Göç ve Kimlik Sorunu” 
 
Prof. Dr. Suat KOLUKIRIK 
 

Bugün bu programı 
organize eden arkadaşlar 
çok önemli bir konuyu 
gündemimize taşıdılar. 
Aslında konu son derece 
geniş bir tarafta göç 
meselesi var; uluslararası 
göç, zorunlu göç 
bunlardan bazıları. Bugün 
Kemal Bey; ‘göç bir insan 
hakları meselesidir’ dedi. 
Doğru, göç bir insan 
hakları meselesi ama bir 

taraftansa göç küresel eşitsizlik meselesidir. Şimdi biz aslında bir küresel eşitsizliğin, emperyalist 
uygulamalarının, dünyadaki çatışmaların, gerginliklerin ya da nüfus mücadelelerinin çıktılarını; sosyal 
bilimciler, yerel yönetimler ve STK’lar olarak tartışmaya çalışıyoruz.  
 
Yerinden yurdundan edilmiş Ortadoğu coğrafyasına baktığımızda bu coğrafyaların önümüzdeki 
süreçte kolay kolay kendi sosyal sistemlerini yeniden inşa edemeyeceğin bilmek gerekiyor. Küresel 
sistemin herkes için eşitlik, insan hakları ve demokrasi üretemediğini; dünyamızın insanlığın yerle bir 
edildiğini gördüğünüz bir sürecin içindeyiz. Bu da bir batı eleştirisi ya da bir karşı duruş ama burada 
kim ne yapıyor? Niçin yapıyor?  Sorularını da üretmek ve sormak zorundayız. 
 
Son dönemde karşı karşıya kalmış olduğumuz bu göçün bizim üzerimizde üretmiş olduğu çıktılara 
bakmak lazım.  Sabah ki oturumda Sultanbeyli Belediye başkan yardımcısı Zafer Söğütçü çok önemli 
bir şey söyledi; ‘Suriye göçü politik malzeme olarak kullanılıyor karşıtlık söylemleri var ve bu karşıtlık 
söylemlerinden rahatsızız Sultanbeyli Belediyesi olarak.’ Bu durum ne yazık ki söz konusu. 
Temel sorun Erhan hocanın söylediği gibi  ‘Eşitliklerimizle, farklılıklarımızla beraber yaşayabilecek 
miyiz? Peki bunu o zaman nasıl sağlayacağız?’ Ben bir sosyolog olarak söyleyebilirim ki madem 
mekânla göçün ilişkisini kuruyoruz, elimizdeki mülteci nüfusunun bir defa kabul edeceğiz çünkü 
bunun başka yolu yok. Biz istesek de istemesek de mülteci nüfusuyla karşı karşıyayız ama bu nüfusla 
birlikte nasıl beraber yaşayabiliriz, nasıl bunları ileriye doğru ilerletebiliriz bunları tartışmak gerekiyor. 
Madem bu projede bir sosyal uyum projesi, sosyal uyum adına ne yapabiliriz bunu tartışmak son 
derece önemli. Ben her ne kadar Roman ve kimlik konularında uzman olsam da, kendi saha 
deneyimlerimi paylaşmaya çalışacağım. 
 
Sosyal uyum niçin önemli? Suriyeli göçmenler içerisine baktığımızda nüfusun yaklaşık %30’u genç ve 
çocuk bunu unutmamak gerekir. Bunun dışında Domların bugün önemli olmasının nedeni; en belirgin 
grup olmaları, onları toplumun diğer kısmından ayıran belli özellikler var. Bunlar giyim kuşam, yapmış 
oldukları iş ve meslekler. Pek çok farklılığı barındıran bir grup ve biz homojen Suriyelilerden 
bahsetmiyoruz bu oldukça önemli.  Bazı Suriyeliler eğer Sünni ise camiye gidebiliyorsa onun tanıdık 
olduğu bir ortam burada mevcut veya Gaziantep’te, Urfa’da bazı akrabaları olan Suriyeliler var onlar 
içinde durum biraz daha kolay. Onların sosyal uyumu çok daha kolay olabilir. Ya da bir mesleğe 
sahipse Suriyelilerin Entegrasyonu çok kolay olabiliyor. Bu gruplar Suriye içinde öteki 
konumundayken, burada da aynı ötekilik durumunu iki kat yaşıyorlar diyebiliriz. Dolayısıyla bu 
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noktada aslında Sulukule’de çalışırken DOM kökenlilerin ya da Çingene kökenlilerin tanımlamasıyla bu 
grupların ayrı olarak değerlendirilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu noktada da benim 
önerilerim şunlar olabilir; aslında bir spot analizi yapabilirsek ülke olarak, biz bu süreci çok daha iyi 
yönetebiliriz. Kamu kurumlarının ciddi bir şekilde bu gruplara yönelik bir desteği var. Verilen 
desteklerde iş birliği ve toplumun yerel kesiminden gelecek tepkiyi yönetebilmek gerekiyor.  
 
Suriye göçünü söyle düşünmek gerekiyor tehdit ve fırsat araları noktasında dikkat edilmesi gereken 
nokta nüfus aralığı, çocuk ve genç nüfus oranının yüksekliği. Suriye’den gelenler yaşlı nüfus değil, 
yeteneği olmayan nüfus değil, burada bir şekilde gelişiyorlar bunların tümünü düşünmek gerekiyor. 
Çok yetenekli, iş yapabilir veya iş yapma kapasitesi olan nüfustan bahsediyoruz. Bunun dışında 
özellikle vasıfsız iş gücü alanında istihdam açığının giderilmesi noktasında Suriyeli nüfusunun katkısını 
değerlendirmemiz gerekiyor. Ekonomik yetersizlik nedeniyle illegal çalışma biçimleri de ortaya 
çıkabiliyor denetimlerinin yapılması gerekmekte. İstihdam ve sosyal güvenlik imkânlarının sağlanması 
gerekmekte. Burada temel sorunumuz şu; hala kayıt altına alınmayan Suriyeliler var. Bununda nedeni 
ise bazı kişilerin başka bir ülkeye geçmek istiyor olması.  Kendisinin kontrol edilmesini istemiyor, farklı 
yerlere gitme süreci içerisinde hareketini devam ettirmek istiyor. Bu da kamusal hizmetlere erişimini 
engelleniyor. Dolayısıyla burada ki ayrımı da çok iyi değerlendirmek gerekiyor.  
 
Üçüncü fırsat alanımız ülke olarak baktığımızda kamuyla, hoşgörü politikalarıyla, muhacir kültürünü 
Türkiye’de yerleşik olarak devam ettirebiliriz. Dışarıdan gelene yardım etme kültürünün hala var 
olduğunu ve bunun işlevsel bir rol üstlendiğini de söylemek gerekiyor. 
Dördüncü olarak da; bir terör artışı ekonomik canlılık kazandırdığının Suriyeli nüfusu görmemiz 
gerekiyor. Suriyeliler sadece hükümetten belirli konularda yardım alan bedavadan yaşayan ya da 
profesyonel yardım alıcı olarak tanımladığımız grup içerisinde değerlendirmemek gerekiyor. Ciddi 
şekilde bir ekonomik canlılıklarına katkılarını görmek gerekiyor. 
 
Kültürel farklılıklardan kaynaklanan bir çatışma riskimiz var. Yaşam tarzından kaynaklanan 
endişelerimiz olabilir bütün toplumlarda bu vardır. Doğu - Batı ya da içeride kendi illerimizde ki ya da 
kimliklerimiz arasında ki farklılıklar da bunlardan bir tanesi.  
 
Gelecek ile ilgili bir diğer nokta ise nüfusun sosyal sisteme entegre edilememesi dolayısıyla 
radikalleşme eğilimlerini ortaya çıkarabilir. Suriyelilerin buraya ait olarak hissetmeyecek bir uygulama 
içerisine girdiğimizde ciddi bir tehdit alanıyla karşı karşıya kalabileceğimiz düşünmek gerekiyor.  
Buradan daha çok ani suç vakalarında ortaya çıkar ama daha sonra biraz daha radikalleştiğinde 
mafyalaşan terör biçimleri ortaya çıkabilir.  
 
En büyük tehdit alanlarımızdan biri sürdürülebilir finansman kaynaklarımız. Suriyelilerin sosyal uyumu 
noktasındaki finansmanın sürdürülebilirliği çok önemlidir. Bu bizim için aslında çok ciddi bir tehdittir. 
Son olarak kurumsal bir alt yapımız var ve göçe alışkınız. İsteğimiz ve insani yönlerimiz kuvvetli, 
işbirliği imkânlarımız var bunlar güçlü yanlarımız.  Suriyelilerle ilgili en asli sorun hukuki tanımlama. 
Statü ve hukuki tanım en temel noktalar bunların acilen çözüme kavuşması gerekiyor. 
 
 
 

 
 
Kelemet Çiğdem KENTEL 
 
1983 yılında Tokat’ın Turhal 
ilçesinde Çerkes bir ailenin çocuğu 
olarak dünyaya geldim. Annemin 
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köyü farklı etnik kimliklerden kişileri asla kabul etmeyen, kendi geleneklerini koruyan bir Çerkes köyüydü. 
Babamın köyü ise oldukça kozmopolit bir köy; Lazların, Çerkeslerin, Gürcülerin, Kürtlerin, Romanların ve bir 
kaç Alevi grubun yaşadığı bir köydü. 14 yaşıma kadar babamın köyünde yaşadım. Bu aynı zamanda benim 
diğer kimlikleri tanımamı, onların kültürlerine vakıf olmamı da sağladı. Çerkes kültürü ile ilgili çok çalışma 
yaptım ve hala devam ediyor çalışmalarım. Ama ben hayatımın her alanını Çerkes olarak yaşayan bir insan 
değilim. Yaşadığım ülke de sadece Çerkeslerin yaşadığı bir yer değil. Bu nedenle diğer kültürel ve etnik 
kimlikleri tanımak için çalışmalar yapmaya başladım.  
 
Kimlik meselesinde coğrafyanın, kültürün kendine has gerçekleri var. Bu gerçekleri, bize dayatıldığı şekilde 
değil bizim görerek, yaşayarak öğrenmemiz gerekiyor. Gördükçe bana söylenen bir sürü şeyin yalan, yanlış 
olduğunun farkına vardım.  
 
2015 Eylül ayında Kurban Bayramı et dağıtımı vesilesi ile adına Teneke Mahalle dediğim yer ve insanlarla 
tanıştım. Baktığımda gördüğüm şey tenekeden, çaputtan, kartondan yapılmış barakalardı ve bu korunaksız 
barakalarda insanlar çok güç koşullarda yaşıyordu. Elektrik ve suyu olmayan, tek odalı bu korunaksız 
barakalarda çocuklar okula da gidemiyordu. Bir şeyler yapmak gerekiyor dedim ve Teneke Mahalle 
mücadelesi o gün başladı. Orada yaşayan insanlar Roman oldukları için değildi bu mücadele. Kim olursa olsun, 
kimse bu koşullarda yaşamamalı diye yola çıktık.  
 
Önce hem topluma hem devlete görevlerini, sorumluluklarını anlatan bir yazı yazdım. Bu yazı paylaşım ağı 
kuvvetli olan bir haber sitesinde yayınlandı. Teneke Mahallenin okula Gidemeyen Roman Çocukları başlığı ile. 
Bu yazı yüzlerce insan tarafından paylaşıldı, okundu ve biz bir anda birçok kişiye ulaştık, Teneke Mahalleden 
insanları haberdar ettik.  
 
İkinci bir adım olarak çocukların okula gidebilmesi için Sultanbeyli Yıldırım Beyazıt İlköğretim Okulu müdürü 
Songül Kamar hanım ile görüştüm. Okuldakilerin ön yargıları ve deneyimleri vardı Romanlarla ilgili. Kapıları 
kırıyorlar, okula gelmiyorlar, kavga çıkarıyorlar gibi. Peki, bunların sebepleri nedir? Bunları düşünmek 
gerektiğini fark ettik ve ben 2015 - 2016 Öğretim yılının üç ayını okulda geçirdim. Personel gibi çünkü 
çocukların diğer çocuklarla uyumu, diğer çocukların bizimkilerle, öğretmenlerin çocuklarla uyumu, diğer 
velilerin bizim velilerle uyumu bunların hepsini çok iyi bir şekilde anlamak ve önyargılardan arındırmak 
gerekiyordu. Okulda o üç aylık dönem benim için çok zordu çünkü diğer veliler asla kabul etmek 
istemiyorlardı. Bir Roman çocuğunun oturduğu sırada, Roman olmayan başka bir çocuğun oturmasına asla 
ebeveyni müsaade etmiyordu. Bütün bunların önüne geçebilmek için üç ay canla başla mücadele verdim okul 
yönetimi ile birlikte.  
 
Çocukların okulla bir bağ kurabilmesi ve gerçek bir teşvik yaratmak için okulda sabah kahvaltısı, öğle yemeği 
ayarlamaya çalıştık kantinde. Aynı zamanda okula servisle gidip gelmelerini istedim çünkü okulla mahalle 
arasında yaklaşık 1 km yol var ve o yol tekin bir yol değil. Dolayısıyla bizim çocuklar için güvenlikli değil.  İlk 
etapta çocukları taşıyacak bir servis aracı bulamadık. Arabamı kirletirler, zarar verirler diye taşımak istemedi 
servis şoförleri. Sonra bizim derdimizi anlayan bir servis şoförü (Bayram Demir) “ben taşırım hiç problem 
değil” dedi. Onunda arabasını yıkatarak, gönlünü alarak taşıma işine başlamış olduk.  Okulda kahvaltı ve öğle 
yemeğine başlayınca bizim çocuklar her gün okula gelmeye başladılar. Aynı zamanda okulla bir bağ kurmaya 
başladılar. Derslerine çalışmaya başladılar. Dolayısıyla bu teşvik devamsızlığı ortadan kaldırmaya başladı. Biz 
bütün bunları kendi imkânlarımızla yapmaya çalışıyorduk maddi olarak. Ama bir yerde bir gerçeklik var yani 
bir süreklilik kazanması lazım ve yerel yönetimleri bu durumdan haberdar etmek lazım. Evvela Sultanbeyli 
Belediyesinin kapısını çaldım. Elimizden ilk tutan, hiç bırakmayan kurumdu Sultanbeyli Belediyesi. Bu ortak 
çalışmaya gönül verdiler Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve yardımcısı Gülten Terzi. 
 
Pendik Kaymakamlığına gidip Teneke Mahalleyi anlattım ve onlardan okulun servis ve kantin ücretini 
ödemelerini talep ettim. Biraz zor oldu ama bu konuda ikna oldular ve Pendik Kaymakamlığı çocukların kantin 
ve okul servis ücretlerini ödemeye başladı. 
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Okulun ilk yılı çok yoğun çalışarak geçti. Çocukları aynı zamanda farklı mekanlar ve farklı insanlarla 
tanıştırmak için etkinlikler düzenledim. Moda’da tiyatroya, Caddebostan’da oyun atölyesine, Üsküdar’da 
sinemaya gittik. İstanbul Şehir Üniversitesi’nde bir gün geçirdik ve onların üniversite ile de tanışmalarını 
sağlamış olduk. Çocuklara, eğer gerçekten çok başarılı olursanız sizi tatile götüreceğim demiştim. 26 çocuk 
okula gidiyordu. 26 çocuğun bir tanesi okulda sınav şampiyonu oldu, bir tanesi sınıfında ilk okuma yazma 
öğrenen oldu, 10 öğrenci başarı belgesi ile karnesini aldılar. Ben çocukları aldım hemen kaymakamın kapısını 
çaldım. İşte bizim başarımız bu ve kaymakamda bütün bunları görünce bir sonraki sene için bize farklı sözler 
verdi ve biz artık çok daha güçlüyüz dedik. Kefken’de 4 gün tatil yaptık. Bu tatili hiç unutamıyoruz.  
 
Üçüncü aşama gerçek duvarları olan evlerde yaşamalarıydı. Bunun zeminini oluşturmaya çalıştım. Aile 
Bakanlığı kiralarını, faturalarını ödeme sözü, Pendik Belediyesi eşya yardımı, Sultanbeyli Belediyesi ev bulma 
konusunda ve çocukların ihtiyaçları konusunda yardımcı olacağının sözünü verdi ve ev arama sürecimiz 
başladı. Ev ararken karşılaştığımız ve fark ettiğimiz sorun şuydu; ev sahiplerinin, aileler Roman diyerek evlerini 
kiraya vermek istemedikleri, kabul etmedikleri zamanlar oldu. Aylarca sokak sokak ev aradım. Kontratlara 
kefil olmam şartı ile ev sahipleri evlerini kiralamaya ikna oldu ve bu şekilde bir çözüm bulmuş olduk. Ve 18 
aile evlere yertleşti. 
 
Birbirimizi çok zor anladık Teneke Mahalle sakinleriyle ve bazen ilişki kurmakta çok zorlandık. Bu 3 yıllık 
sürecin dışında tutmadım hiç Teneke mahalle sakinlerini. Her şeyden haberleri oldu. Hangi aşamadayız, ne 
yapıyoruz, ne olacak her şeyi biliyorlardı. Ve çoğu şeye birlikte karar veriyorduk. Haftanın 3-4 gününü Teneke 
mahallede geçiriyordum ve günümüzü paylaşıyorduk. Onlar da bana dışarıdan onlara gelen tüm bilgileri 
anlatıyorlardı. Kim geldi, kim gitti, ne dedi şeklinde aramızda çok şeffaf bir ilişki yürütmeye çalıştık. 
 
Romanlar gerçekten sosyolojisi çok farklı olan bir topluluk. Sadece devletin ve toplumun değil Romanların da 
kendilerine karşı ciddi önyargıları var. 3 yıl canla başla çalışarak, üreterek ve yoktan var ederek geçti. Kolay 
olmadı ve yılmadım. Artık Teneke Mahalle yok. Umutların yeşerdiği mahalleler var. 
 
10 Ocakta bu çalışmanın tamamını kamuoyu ile paylaştık 21 Ocakta da ben doğum yaptım, oğlum Balkan 
doğdu. Şimdi yeni bir mücadele başlıyor… 
 
 
Ben hiçbir şeyin sahaya inmeden çözülebileceğini sanmıyorum. Maddi meseleler konusunda Romanlara sus 
payı verilmiş görünüyor.  Mekân kavramı hakikaten çok önemli onlar içinde. Bizzat dokunup iyileştirmeden 
kâğıt üzerinde yazan şeylerin önemi olmadığını gördüm. Uygulamada tıkanıklıklar ve ciddi sıkıntılar var. 
Örneğin bizim çalışmamızın içinde yer alan kurumlar Teneke Mahalle çalışmasının bir model, örnek olması 
için hemfikir.  
 
 
 
Aslı SABAN 
 
Hala Roman doctor, Roman başbakan hayal edemiyoruz. Roman açılımda belli problemler vardı ve 
yeterince takibi yapılıp dokunduğu noktalar bulunamadı.  
 
Kelemet Çiğdem KENTEL 
 
Ben hiçbir şeyin sahaya inmeden çözülebileceğini sanmıyorum. Maddi meseleler konusunda 
Romanlara sus payı verilmiş görünüyor.  Mekân kavramı hakikaten çok önemli onlar içinde. Bizzat 
dokunup iyileştirmeden kâğıt üzerinde yazan şeylerin önemi olmadığını gördüm. Biz böyle bir 
çalışmayı daha önce yapmadık dedi belediye başkanları. 
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Suat KOLUKIRIK 
 
Türkiye’deki “Roman Açılımını” desteklemek gerekiyor. Roman nüfusu için ulusal eylem planı lazım. 
Romanların çok özgür bir ruhları var. Kimlikler üstü düşünülebilirse insani sorunları çözebiliriz. 
 
Cem BAHADIROĞLU 
 
Hizmet verme açısından Romanların, Domların belli bir yerde toplanması ne anlama gelir?  
 
Erhan KURTARIR 
 
Fatih, Beyoğlu gibi merkezi alanları bağlantılara yakın olmak için tercih edilen mekânı işlevsel olarak 
bir önemi olduğunu düşünüyorum. 
 
III. OTURUM 
 
“Yerel Yönetimlere Düşen Görevler ve Sosyal Uyum ile Geliştirilebilecek Stratejiler” 
 
Doç. Dr. Yasemin ÇAKIRKER ÖZSERVET 
 
Bugün ülkemizin karşılaştığı uluslararası sığınmacı/göçmen akımı, yerelin ve yerelin yönetiminin 
uluslararası göç konusundaki önemini bize daha çok anlatmaktadır. Çoğu çalışmada, yerel yönetim 
boyutunu es geçebiliyoruz, Ben kendi disiplinim adına diyebilirim ki, yerel yönetim birimlerinde 
ağırlıklı olarak iş yaptığımız halde bir şehir planlaması işinde bile yerel yönetimleri yeterince 
tanımadan hareket edebiliyoruz. Ben yerel yönetimler bölümünde göreve başladığım andan itibaren 
kendi çalışmalarımı yerel yönetimler disipliniyle bağdaştırdığımda ne kadar da ihmal edilmiş alanlar 
olduğunu gördüm. Yerel yönetimin ‘yönetim’ boyutunun önemi sosyal konular çalışılırken gözden 
kaçırılmamalıdır. Bugün uluslararası göç ve çocuk üzerine çalışmamız ve bunu yerel yönetimlerle ilişki 
içerisinde yapmamız önemli. Yerelde, insanı ve özellikle göçmeni nasıl algıladığımız politikalarımıza 
yansır. Güvenlik sorunu olarak algılarsak göç olayını, politikalarımız sürekli yabancı olanı dışarıda 
bırakır. Yerel yönetimin iç politikalarında bu durumu nasıl algıladığı çok önemlidir. Yerel yönetimin 
göç olgusuyla birincil derecede karşılaşan ve bu bir sorunsa onunla mücadele edecek kurum olduğunu 
bilmek oldukça önemlidir. Göçün kendisi bir yerelden diğerine geçiştir. geçmişte oluşturduğu bağları 
bırakıp yenisine geçmektir. Bir yerelin başka bir yerelle buluşmasıdır göç.  
 
Yerel yönetici durumu nasıl algılıyorsa bu, çalışmalarına yansır ve yerel halktan güçlü ve baskılayıcı bir 
tepki alıyorsa artık politika geliştiremez olur. Sorun neredeyse çözüm de oradadır. Çözüm de o 
kaynaktaki aktörlerle bulunabilir. Bizim en büyük sorunumuz merkezi politikalarımızı 
yerelleştirememek noktasındadır. Suriyeliler ile ilgili tartışılan akademik etkinliklerde, çalıştaylarda 
genellikle Suriyeli bulunmamaktadır. Aynı masaya oturtamadığımız Suriyeli hakkında bizler ahkam 
kesebiliyoruz. Oysa uyum politikalarını kim kimle uyuşacaksa onlarla ortak ve eşit düzlemde 
konuşarak oluşturmak gerekir. Yani özetle ikili veya kaç göçmen grup varsa çoğul karşılaşma 
mekânları üretmek lazım. Bunları sosyal mekan ve fiziksel mekan olarak hep birlikte ele alabilirsiniz. 
Kamusal alanlar ve karşılaşma alanları oluşturmalıyız. Sokakta görmediğiniz ya da görmekten 
kaçındığınız biriyle ne kadar aynı masada oturabiliriz. Yerel halk Suryelilerin ya da göçmenlerin 
işlettiği mekanları da kullanmalı, Suriyeliler de dil bariyerini aştırabilirsek her mekanı uyum içinde 
bizimle birlikte kullanabilmeli. Halk tarafından iki grubun görüş alışverişi yapabilmesi hayalî 
görünebilir. Sosyal uyum ne kadar geçerli olabiliyor bilemiyorum ancak kent konseyleri bu noktada 
çok önemli. Kent konseyleri biliyorsunuz yerel yönetimleri eleştirebilmesi, yönlendirebilmesi ve yerel 
halkın örgütlü temsilcilerinin katıldığı önemli katılım araçlarımızdan birisidir. Bu konseyler bünyesinde 
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göçmenlerin de yer alması hayal edilen bir aşamadır. Acaba çalışıyor mu ne durumda ben de dâhil 
olmalıyım diye çalışmalıyız. Yerel yönetimleri denetlemek hemşeri hukuku üzerinden hepimizin 
görevidir.  
 
Yerelde herkesin birbirine güvenmesi önemli karşılaşmalar ve katılım araçlarını kullanabilmek için. 
Yerel göç strateji belgeleri hazırlayabiliriz. Bunları belediyelerin strateji planlarına yansıtmalıyız.  
 
Yerel yönetici sosyoloji biliyor mu buna bir bakmak gerek. Yerelde strateji belgesi oluşturabiliriz. 
Uyum mekânları önerisi geliştirmek gerekiyor. Aidiyet bağlarını nasıl kurduğumuza dikkat etmek 
lazım ve aidiyeti arttıracak çalışmalar yapmak lazım. Göçmenin büyük kısmının kalıcılığının merkezi 
idare tarafından net olarak fark edilmesi gerekiyor. Ardından geçici değil, kalıcı politikaların üretilmesi 
gerekmekte. Göçmenin katkı sağladığı alanları görünür yapmak da yerel yönetimleri ve yerel medyayı 
çok ilgilendirmektedir. 
 
Sertaç IŞIK 
 
MEKSA Vakfı başkanıyım. Türkiye’nin farklı illerinde eğitim merkezimiz ve atölyelerimiz var. Kuruluş 
amacı Almanya’daki ikili sistemi işyeri -okul bütünlüğünü Türkiye’ye taşımaktır. 3308 kanunun 
oluşturulmasıyla bu çalışma dezavantajlı etnik gruplara kısa süreli mesleki eğitim çalışmalarına 
dönüştü. Son yıllarda mültecilerle ilgili çalışmaların artmasıyla birlikte mültecilerle ilgili 

çalışmalarımızda yoğunlaştı. Ama 
biz bunun dışında Romanlar, 
Mülteciler, işsiz ve desteksiz 
gençler, engelliler, eski hükümlüler 
gerekli eğitimlerin verilip 
desteklendiği gruplardır. Konya, 
Mersin, Adana vs. mesleki eğitim 
çalışmalarımız sürüyor. Farklı 
gruplarla birçok çalışma yürüttük. 
Domlarla ilgili Mezopotamya’nın 
“Kayıp Halkı” adlı bir çalışma 

yürüttük. Sur bölgesindeki gençlerin istihdam nüfusuyla ilgili çalışmalar yürüttük.  Diyarbakır’da, 
Domlarla ilgili bir araştırma gerçekleştirdik. Domlarla çalışmanın amacı devletin tanımladığı şekliyle 
Domlar, Abdallar bu tanımlanan grubun içinde yer alıyor. Roman ve Roman gibi yaşayan gruplar 
tanımlanıyor bu tanım olduğu içinde Teberilerde, Abdallarda aslında bu genel tanımın içerisinde yer 
alıyor. Tanımı genişletmek ve o grupların tümünün kapsayabilmesi adına bir isim verildi. Bunlarla 
ilgilide 2016 da Roman Stratejik Eylem Planı hazırlandı. Roman Strateji Eylem Planının izleme 
noktasında sıkıntısı var diyebiliriz. İzleme grubu senede yanlış hatırlamıyorsam yılda iki kez Ankara’da 
toplanan bir grup ve sahada hangi çalışmalar yapılıyor, nasıl süreç izleniyor bunu izleyebilecek 
kurumlarda bilgi alabilecek bir mekanizma içermiyor çünkü Strateji Eylem Planında görev tanımları 
çok muallak net olarak tanımlanmıyor. Ayrılmış olan bütçelerden bahsedilmiyor. İyi niyetle yazılmış 
bir eylem planı var ancak bunun için ayrılmış bütçe kalemlerinin net olarak tanımlanmadığı için bunun 
izlenmesinde sorunlar yaşanıyor. En azından o sorununda gördüğüm kadarıyla cevabını vermiş 
olayım. Belediyeler Birliği ve Sıfır Ayrımcılık Derneği ile birlikte burada bir çalışma yaptık. Belediyeye 
sorduğumuz 10 soru vardı. Bunlar;  
 
-Türkiye'nin Roman dostu mu, ya da ne kadar roman dostu olduğunu belirlemek için belediye sınırları 
içerisinde yaşayan romanların koşulları konusunda ilginiz var mı? 
-Farklı etnik kimlikler arasındaki ilişkileri geliştirmek için çeşitli imkânlar yaratılıyor mu? 
-Belediye Roman toplulukları sıkça ziyaret edilerek geri bildirimlerini alıyor mu? 
-Romanlar ve Belediye meclislerinde temsil ediliyor mu? 
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-Belediye Ulusal Roman Strateji Belgesiyle uyumlu bir stratejiye sahip ve buna uygun bor bütçe 
ayırmış bir durumda mı? 
-Belediyeler kendi bünyesinde ve piyasada Romanların istihdamını etkin bir şekilde destekliyor mu? 
-Belediye Yükseköğrenim dâhil olmak üzere Romanların eğitimine katılımını güçlendirmek üzere etkin 
bir biçimde çalışmalar yürütüyor mu? 
-Belediye temizlik ve alt yapı çalışmalarıyla barınma koşullarını iyileştirmek için çalışıyor mu? 
-Belediye Başkanlığı süresince belediye sınırları yaşayan Romanların sağlık hizmetlerine erişimiyle ilgili 
bir çalışma yapmış mı? 
-Belediye'nin Çingene karşıtlığı sistematik ayrımcılıkla mücadele etmek için işlevsel mekanizmaları 
bulunuyor mu? 
 
Biz temel anlamda bu on soruyu belediyelerin kedisine sorduk ve onların beyanlarını aldık. Ama aynı 
zamanda o belediye çevresinde yaşayan Roman vatandaşlar veya Roman gibi yaşayan 
vatandaşlarında ayrıca bir anket doldurmasını istedik. Buna göre Türkiye temelinde geçen sene 2 
belediyeyi aynı anda biz ödüllendirdik. Birisi Şişli Belediyesi diğeri Samsun Canik Belediyesiydi. 
Faaliyetleri çalışmalarıyla birlikte bu sene buna benzer bir çalışmayı yürüteceğiz. 
 
Bunun dışında mültecilerle ilgilide yine farklı çalışmalarımız var yakın zamanda ve hala devam eden 
hatta bugünde devam etmekte olan bir anket çalışmamız var. Mültecilerin özellikle mesleki eğitim ile 
ilgili çalışmalarını burada görmek istiyoruz. Bu güne kadar mültecilerle ilgili çalışmalarda da meslek 
seçimleri piyasayla çok karşılığı olmayan meslekler tercih edilmişti. Ama biz burada her mültecinin 
Suriye de iken hangi meslekleri yaptığını bundan esinlenip bu mesleklerin ilgisinin olduğunu tespit 
etmeye çalışıyoruz. Bununda yine yerel yönetimin desteğiyle Büyükşehir Belediyesi ve Beraberce 
Derneğiyle birlikte yürüttüğümüz; Diyarbarkır, İstanbul ve Ankara’da saha çalışmalarımız olacak çok 
büyük ihtimalle 70 gün sonra bunun raporunu hazırlayacağız bu noktada yol gösterici olabilecektir. 
Ciddi bir araştırma yapmayı hedefliyoruz. Buda sorularımızda istihdamı, mesleki eğitim taleplerini, iş 
başıyla ilgili eğitim talepleriyle ilgili neler yapılabileceğini ya da uygulanacak mesleki eğitimlerle ilgili 
kendi görüşleri ve ilgili olanaklarını bu kez onlara soracağız. Tabi bu anketimizin ilk ayağı, ikinci 
ayağında da bu işi meslek örgütleriyle birlikte görüşeceğiz. Meslek örgütleriyle ne yapacağız? 
 
Yerel yönetimin ve büyükşehrin desteğiyle çalışmalar yürütüyoruz. Kısa zaman sonra yayınlanacak bir 
çalışmamız olacak. Katkısı olacağını düşünüyoruz. Anketimizin ilk ayağı kişilerle görüşeceğiz. İkinci 
ayağında ise meslek örgütleriyle görüşeceğiz. Meslek seçimlerinin piyasayla karşılaştırmasını 
sağlayacağız. Piyasanın ihtiyaçlarını karşılıklı bir çalışmayla yürüteceğiz. Dezavantajlı gruplar ya da 
hassas gruplar dairesi gibi bir kurum açılabilir ve bu noktada daha verimli bir çalışma sistem 
kurulabilir. İstihdam ve bütçelendirilmesi sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışmalar yapmak 
ihtiyaçları giderebilecektir. Yerel yönetimler bu noktada yetişmiş arabulucuları istihdam etmesi 
gerekir ki bu en önemli çalışma olacaktır. Lom, Abdal ve Rom çalışmaları belli bölgelerde yürütüldü. 
Diğer gruplar için eksik kaldı. 
  
 
Mehmet TURGUT 
 

Üsküdar Belediyesinden 
geliyorum. Dezavantajlı 
gruplarla ilgili bir tez 
yürütüyorum. Dezavantajlı 
gruplarla samimi gönülden 
bağ kurmak gerekiyor. Bu 
alanda sosyal incelemeler 
yapıyoruz. Bende burada  
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deneyim aktarımında bulunmaya çalışacağım. Ortadoğu farklı etnik kimliklerin grupların ana 
vatanıdır. Çadırlarını emekle yapıp karşılığında ekmek buğday aldıkları bir yaşam şekilleri vardı. 
Üsküdar bölgesinde ciddi anlamda bir Roman nüfusu hâkim. Sabırlı ve uzun süreli politikalardan 
geliştirmek gerekmektedir. Belirli sokaklarda mekânlarda Romanlar bir arada yaşamaktalar. Bu 
grupların kendi dışlarında değişen, gelişen düzene ayak uydurmaları gerekiyor. Bizler daha iyi 
politikalar geliştirmeliyiz. Yerelde çalışmak güzel ama oldukça hassas toplumun kılcal damarında 
gibisiniz. Üretilecek politikalar herkesin ulaşabileceği şekilde ve sürdürülebilir olmalıdır.  
 
Hayri Volkan KORKMAZ 
 
Küçükçekmece Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğünde çalışıyorum. İlçe adına eleştirel 
konuşmak istemem ama eksik noktalar var ve geliştirilmesi gereken etnik azınlık çalışmaları var. Yerel 
yönetim algı yöneten bir potansiyele sahip olmalı ama bu da kolay bir şey olmasa gerek.  Farklı 
grupları içine dâhil eden ve sosyal uyuma yönelik politikalar geliştirilmedir. Bunun arasına Türk 
çocuklarını da katarak çalışmalar yapmamız gerekmekte.  
 
IV. OTURUM 
 
“Ayrımcılıkla Mücadele” 
 
Şuan aramızda Halil Aygün var 12 yıl önce Domlarla ilgili bir belgesel yapmıştı. Kendisi de Dom kökenli 
bir arkadaş. Sonrada belgeselinde bazı görüntüler izleyeceğiz.  
 
Halil AYGÜN 
 
Organize eden herkese teşekkür ederim. Benim hikâyem anneannemle başladı. Bundan 8 yıl önce 
anneannemin Dom kökenli olduğunu öğrendim, Mardin Nusaybin’de. 2012 de Domlarla ilgili bu 
belgeseli çektim pek çok ödül aldı. “Mardin’de neyiniz meşhur?” dediler dedim ki; insanları meşhur. O 
süreçte belgesel oldukça popülerdi sonra açılım süreci oldu bütün partilerden destek aldı belgesel. 
Şöyle bir durum var; bölgede bir araştırma yapan arkadaşlar var ve bir bilgi kirliliği var. Domlar 
arasında baktığınızda bunu göremezsiniz. Domlarla ilgili bir araştırma yapıldığı zaman. Kürtçe biliyor 
ama Domca bilmiyor mesela annem. Bir dil çalışması yaptım. Domca kelimeleri ve cümle yapısını 
hazırladım pdf formatı var. Belgeselin dili Kürtçe bu arada Domca konuşan çok az zaten. Zamanınızı 
almakta istemem çok, belgeseli izleyelim.  
Domlarla ilgili yapılan ilk belgesel gösteriliyor. 
(https://www.youtube.com/watch?v=CMmzxBFUamo&t=889s ) 
 
 
Kemal Vural TARLAN  
 
Son yüzyıldır çingene gruplarının göç hareketlerine baktığımızda I. Dünya Savaşı ve Balkan Savaşı 
döneminde göçe başlıyorlar ve Anadolu’ya geliyorlar. II. Dünya Savaşında Avrupa’daki çatışma 
arasında kaldığı, özellikle Almanya’da Hitler rejimi tarafından soykırıma uğradıklarını görüyoruz. 1982 
yılında Doğu Bloğunun çözülmesi zamanında yeniden bu gruplara saldırıların olduğunu görüyoruz. 
Son 30 yıldır Ortadoğu’daki şiddet ve çatışma ortamı dolayısıyla ayrımcılığa maruz kaldıklarını 
görüyoruz. Bu gruplar tarih boyunca yalnızca İspanya İç Savaşına örgütlü biçimde katılmışlardır fakat 
geri kalan her çatışmada mağdur olan kesim olmuştur. Etnik kimlik dolayısıyla sorunlar yaşamışlardır 
her dönemde.  
 
Prof. Dr. Ferhat KENTEL 

https://www.youtube.com/watch?v=CMmzxBFUamo&t=889s
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Ayrımcılık konusunda neler 
düşündüğümü sizinle 
paylaşacağım farklı örnekler 
kullanarak. Yelpazenin 
oldukça geniş olduğunu 
göstermek açısından bu 
örneklerin önemli olduğunu 
düşünüyorum. Yaklaşık 10 
yıl önce tanıdığım biri 
anlatmıştı, Halil beyin 
anneanne örneğine benzer 
bir şekilde.  Anne tam 

ölmeden önce Ermeni olduğunu söylüyor, son anda annelerinin Ermeni olduğunu öğrenen bir aile 
örneği. Oldukça milliyetçi hassasiyete sahip iki kardeş için sonuç oldukça karışık; kardeşlerden biri 
Ermeniler hakkında olumsuz radikal söylemler üretmiş olmaktan duyduğu üzüntüyle partisini 
terkediyor; diğeri ise annesinden vazgeçiyor. Bir diğer örnek de Hindistan’da geçtiğimiz günlerde söz 
konusu oldu, Assam Eyaletinde milyonlarla ifade edilen bir Müslüman nüfus var. Assam’da yabancı 
düşmanlığı da yüksek. Bir karar alınıyor; bütün Müslüman nüfus, sistemden silinecek. Nüfus 
kayıtlarından silinecek. Bu karar “saçma dilleri ve inançları var” diyerek meşrulaştırılıyor ve akabinde 
gelecek her türlü kötü muamelenin önü açılıyor. Aslında bu yok olmak demek. Devletle ilgili ilişkisi 
olmamak, hizmetlerden faydalanamamak, her türlü riske açık olmak demektir. 
 
Diğer bir örnek ise gene Hindistan’dan… 2001 yılında Hindu milliyetçilerinin topluca bindiği bir trende 
yangın çıkıyor, 100 kişi ölüyor ve Müslümanlar suçlanıyor. Sonrası ise oldukça klasik. Galeyana gelmiş 
/ getirilmiş Hindu milliyetçileri tarafından Müslümanlar katlediliyor. Ama bu olay bir günde ortaya 
çıkan bir durum değil. “Müslümanlar (ya da başkaları) barbar insanlardır” gibi insanları kategorize 
eden önyargılı söylemler kutsallıkla iç içe geçmiş olarak sunuluyor ve ortaya bu kanlı sonuçlar 
çıkabiliyor. Şimdi garip olan şey şu: modern toplumda neden bunlar oluyor? Hani modern toplum 
olarak ilerliyorduk, rasyonelleşiyorduk? Hani doğa haline dair ilkellikleri aşmıştık? Hukukun, insan 
haklarının evrensel olarak kabul edilmiş olmasına rağmen, yaşanan ayrımcılıklara modern toplumun 
da katkısı var. Toplumun içe kapalı ve muhafazakâr kesimleri Aleviler hakkında “onların kestiği et 
yenmez” gibi önyargılar üretirken, Türkiye’nin modern kesimleri de Romanlara ya da dindarlara 
önyargılı bir şekilde bakıyorlar. Hayatın her alanına sinmiş olan ‘ilerleme’ fikri, ‘ilerlememiş’ olanı 
‘kirli’ olarak görüyor. Kendi modernliğini de bu ‘ötekiler’ üzerinden kuruyor. Örneğin Amerika “kirli 
olanı” temizleme üzerinden politikalar yürütüyor. Ötekini kirlilik ve pislik ile; kendimizi ise temizlik ile 
özdeşleştiriyoruz. Tabii ki hayat bu kadar kesin hatlarla ve köşeli bir biçimde ayrışmıyor ama üzerine 
bastığımız ve çok emin olduğumuz zemini biraz sarsmak için, bazı gerçekliklerin altını biraz daha 
çizmek gerekiyor. “Aydınlanma” adı altında çok makul bulduğumuz bir felsefi hareketi düşünelim… 
Aslında aydınlanmanın içerdiği beyaz, ışık, temizlik, teknoloji vs. ile doğallıktan uzaklaştık ve hayatı 
ikili bir yerden okumaya başladık. Buna göre, bir yanda “aydınlık” çağlar; diğer yanda “karanlık – 
bitmiş – eski” çağlar mesela. Karanlık çağlar dediğimizde ne kastettiğimizi aydınlanma felsefesinin, 
hoşgörünün, farklı görüşlere toleransın, saygınlığın, vs. bayraktarı olan Voltaire’den izleyebiliriz. 
Bauman, Yasa koyucular ve yorumlayıcılar kitabında Voltaire’in köylülerden, onları “ne kadar yabani 
ve hayvani varlıklar” olarak görüp, nasıl nefret ettiğini aktarıyor.  
 
Domları, ya da başka kesimleri de işte bu gözle ele alıyoruz; çünkü “onlara göre biz daha çok 
gelişmişiz”. Bu ‘daha çok gelişmişlik’ ve ‘daha az gelişmişlik’ dikotomisi, aydınlanma inancıyla ilgili 
görünüyor.  
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Ulus devlet ve aydınlanma gibi egemen söylemler ve zihniyetler vasıtasıyla hepimize sirayet eden bir 
özellik var. Tüm bu modern tasnifler içinde totaliter bir yapının olduğunu unutmamak gerekiyor. 
Homojenleştirmeye çalışan bir ulus yapısı, iyi ve daha üstün olan bir aydınlanma felsefesinin sözünü 
ettiğim ve ikinci sınıf görünen insanları dışlama dinamiklerine sebep olduğunu söylemeye çalışıyorum.  
 
İşte tam da bu kategorileştirme ve dışlama eğilimlerine karşı, sosyal uyum için ortak alanların inşa 
edilmesi gerekiyor. Bunun için çok temel bazı kabullerimizi sorgulamak iyi olabilir. Mesela, “modern 
toplum çalışan toplumdur”, ‘homo economicus’ ya da ‘homo faber’ gibi kavramlar var. ‘Ekonomik 
zihniyete sahip’ ya da ‘yapan insan’ gibi bu temel tanımların yanı sıra ‘sağlamlık ideolojisi’ çok ciddi 
bir sorunumuz olabilir. Bu ideolojiye göre, “sağlam olmayanlar bu toplumun döküntüleridir”. Kişi 
çalışabilir mi, çalışamaz mı, engelli mi, özürlü mü, sakat mı? Bütün bu soruları ve kavramların anlamını 
biz değiştiriyoruz ve yerine yenilerini koyuyoruz. İnsanlara fiziksel olarak çalışmayı kutsal bir görev 
gibi öğreten kapitalist sanayi toplumu ve onun yanı sıra homojen ulus-toplum-devlet fikri bütün 
ayrımcılıkları çok geniş bir yelpazede besliyor.  
 
Domlar, Romanlar, Çingeneler ne oluyor da toplumdan bu kadar dışlanıyor? Üstelik homojen toplum 
inşası imkânsız; bunu kabul etmek gerekiyor. Hepimizin sosyal, ekonomik, kültürel zorluklarımız var. 
Kabul edilmek gibi bir derdimiz var. Günlük hayatta yaşadığımız zorluklar bizi kırılgan kılıyor. Ancak, 
bizden daha beter durumda olanlar bizim içimizi rahatlatıyorlar. Halil Aygün’ün de dediği gibi, ben 
zaten kötü durumdaysam ve toplumdan dışlanıyorsam, benden daha beter olanı kendime ‘günah 
keçisi’ seçiyorum. Ben zaten yoksul yaşıyorsam, benden daha beter olandan çıkarıyorum acısını. 
İstediğiniz gibi davranabilirsiniz günah keçilerine; çünkü kimse size bir şey demez. Süreç tam olarak 
şöyle işliyor: diyelim ki, sizin Domlara, Romanlara ya da Müslümanlara, Alevilere ön yargılarınız var… 
Bu önyargılardan ötürü, siz bu insanları işe almıyorsunuz, evinizi kiralamıyorsunuz… Tabii, bu 
dışlamanın çok daha farklı yolları da olabilir. Her halükarda, bu süreçte dışlanan insanların artık işi 
yok, evi yok, duşu yok; kirli ve pis kokuyorlar… Ve belki de çalıyor çırpıyor! Çünkü onun için mühim 
olan şey yaşamaktır. Çünkü dışlandığınız zaman zaten yaşamınızı sürdürecek alan bulamazsınız. Bu bir 
tür hiyerarşinin inşasıdır ve toplum böyle hiyerarşileri barındırıyor; beterler ve daha beterler; 
dışlananlar ve daha çok dışlananları dışlayanlar…  
 
‘Günah keçisi’ teorisinin yanı sıra, dışlama dinamiklerini besleyen bir başka unsur yaşadığımız 
toplumda eğitim sistemindeki otoriter eğilimlerdir. İlkokul kitaplarından beri, eğer ‘yenmek - 
yenilmek’, ‘iyiler – kötüler’, ‘doğrular – yanlışlar’ gibi net sınırlar içinde evrilirsek, sınavlarımızda 5 
cevaptan sadece 1’inin doğru olduğuna inandırıldıysak, hayatı da köşeli görürüz ve kendimizden farklı 
olan hiç kimseye tahammül edemez hale geliriz. Bizden faklı, ‘gelişmemiş’ insanların ‘yanlış’ olduğu 
‘bilgisine’ bu tür bir eğitimle ulaşabiliyoruz ve ikili yapılar - kategoriler üzerinden öğreniyoruz. Oysa 
insan ırkı böyle bir özelliğe sahip değil; bu türden önyargıları ve basmakalıp yargıları sosyal varlıklar 
olarak toplumun içinde öğreniyoruz.  
 
Alternatif düşünmek için, farklı pratikler yollar ve yordamlar bulmamız lazım. Bu oldukça acil 
görünüyor çünkü geçmişte dünyada çok olumsuz örnekler var. Bazı sosyal deneyler bize bu 
korkunçlukları hatırlatıyor. Mesela ‘Milgram Deneyi’’nin sorduğu “Naziler nasıl oldu da bu kadar 
insanı öldürebildi?” sorusu ve bulguları kendi üzerimize düşünmemiz için çok önemli bir vesile 
sunuyor. Ama propagandayla, manipülasyonla öğreniyoruz; belli koşullar olduğu zaman, belli 
süreçlerden geçerek bunları öğreniyoruz.  
 
Son olarak, kendimizin de bu topraklara geldiğimizde mülteci olduğumuzu, hâlâ “hepimizin göçmen” 
olduğumuzu; mutlak bir şekilde hiyerarşinin tepesinin doğal ve kutsal bir yer olmadığını hatırlamak ve 
hatırlatmak faydalı olabilir. Bir yerlerden bir yerlere geliyoruz, göç ediyoruz. Hepimiz biraz karmaşık 
ve çoklu süreçlerin parçasıyız ve hatta sonucuyuz. Bu sebeple bu tür dışlanmalara karşı farklı 
düşünme ve öğrenme pratiklerini geliştirebilmeliyiz.  
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STRATEJİK EYLEM PLANI  
 
Avrupa Birliğinin desteklediği, Sultanbeyli Belediyesi ve Kırkayak Kültür’ün vermis olduğu desteklerle 
gerçekleştirdiğimiz “Sultanbeyli’deki Dezavantajlı Etnik Mülteci Grupların Sosyal Uyum ile 
Güçlendirilmesi” projesi kapsamında gerçekleştirilen çalıştayın detaylı raporlarına yukarıda yer 
verilmiştir.  
 
Çalıştay programında paylaşılan deneyim ve bilgiler doğrultusunda; dezavantajlı etnik mülteci 
grupların sosyal uyumlarını sağlamaya yönelik gelişitirilebilecek stratejilere maddeler halinde yer 
verilmiştir.  
 

 Motivasyonumuzu insani hassasiyetler noktasında şekillendirip, sorumluluk alarak tüm mülteci 

grupların insan onuruna yakışır biçimde yaşamalarını sürdürmeleri sağlanmalı.  

 Bireylerin kendilerini nasıl tanımladığının dışında çoğulcu bir bakış açısı geliştirerek yaklaşımımızı 

oluşturmalı.  

 Farklı etnik kimlik ve yaşam biçimlerine saygı duyularak yaşadıkları çevreye uyumlarının sağlanmalı.  

 Yereldeki belediye, STK ve derneklerin koordinasyon halinde iş birliğinde çalışmalarını yürütmeli.  

 Mülteci nüfusun büyük kısmının kalıcılığının merkezi idare ve yerel yönetim tarafından net olarak 

kabul edilmeli, hazırlanacak programlar geçicilik üzerinden değil kalıcılık etrafında şekillenmeli. 

 Yapılan pek çok çalışma var fakat bu çalışmaları geliştirmek ve takibini yapabilmek adına izleme 

değerlendirme çalışmaları yürütülmeli.  

 Ayrımcılığın önlenmesi adına çalışmalar yapılmalı.  

 Acil temel ihtiyaçların analizleri yapılıp bu ihtiyaçlar giderilmeli.  

 Sorun neredeyse çözümde oradadır. Mültecilere hizmet üretme meselesi yerelden yürütülmeli, 

yerelden kontrol edilmeli ve yerelde hizmet üretme kapasitesi arttırılmalı. 

 Geliştirilecek stratejiler yerel nüfus ve mülteci nüfusu hesap edilerek planlamalı.  

 İstihdam ve sosyal güvenlik imkânları sağlanmalı.  

 Mülteci nüfusun istihdamı noktasında gelmiş oldukları ülkede yaptıkları meslekler üzerine bir 

yönlendirme ve çalışma yapılması önceliklerimiz arasında olmalı. İlgili alanlarda yetişmiş insan 

kapasitesini farklı çalışma alanlara yönlendirmektense; varolan bilgi ve iş tecrübesi kullanılmalı. 

 Mülteci grupların temel meslek eğitimine ağırlık verilmeli. 

 Ülke olarak baktığımızda kamuyla, hoşgörü politikalarıyla, muhacir kültürünün işlevsel yanları 

kullanılmalı.  

 Geçmiş mültecilik ve göç deneyimlerinden yola çıkılarak stratejiler geliştirilmeli.  

 Sözü geçen toplulukları karar alma mekanizmalarına dâhil ederek, kendileri hakkında  

 Kamusal alanda karşılaşma mekânları oluşturularak, farklı grupları bir araya getirerek; farklılıklara 

saygı duymanın ve bu farklılıkların topluma olan katkıları aktarılmalı.   

 Üretilecek politikaların herkesin ulaşabileceği şekilde ve sürdürülebilir olması sağlanmalı. 

 Mülteci gruba ülkenin yasa ve gerekli prosedürleri anlatılarak, dikkat edilmesi gereken süreçlerden 

haberdar olmaları sağlanmalı.  

 Etnik kimliği farklı olan grup ve kişiler için yapılacak sosyal uyum etkinliklerinde, farklılıklara saygı 

duyarak, yaşam biçimini değiştirmeye müdahalede bulunmaksızın çalışmalar yapılmalı. 
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 Farklı öğrenme pratikleri geliştirilerek, birbirinden farklı gruplara saygı duyulan bir sosyal çevre 

yaratmak mümkün bunun temeli oluşturulmalı. Bu noktada grupların birbirini tanıması adına farklı 

grupların bir arada olduğu etkinlikler, faaliyetler oluşturulmalı.  

 
 

Elde edilen bilgilerin, sözü geçen hassas gruplar için yapılacak çalışmalara ışık tutması temennesi ile 
katkı veren herkese teşekkürü bir borç biliriz. 

 
 
 

 


