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ÖZET
Kürt sorununun en az konuĢulan yönlerinden biri, bu sorunun yol açtığı göçlerdir. Bir
yönüyle tarihe mâl olmuĢ olsa da; diğer yönüyle hala etkilerini sürdürmekte olan bu göçler
üzerine yeterli düzeyde çalıĢmalar yapılmamıĢtır.
Kürt sorunu, 1990‟lı yıllarda, Kürtlerin yoğunlukta olduğu coğrafyadan hem baĢka
ülkelere yönelik hem de Türkiye içinde göçlere sebebiyet vermiĢtir. BaĢka ülkelere yönelik
gerçekleĢen göçler, sınırlı ve hatta genellikle bireysel sığınma biçiminde kalsa da; Türkiye
içinde yaĢanan göçler, Türkiye‟nin ve özellikle Kürtlerin sosyal yapısında önemli
değiĢikliklere yol açacak kadar etkili olmuĢtur. 2015 Haziran‟ından bu yana bölgede yaĢanan
ve geçmiĢten farklı olarak kent merkezlerinde yoğunlaĢan çatıĢmalar ise, yeniden bir göç
dalgasına yol açabileceği endiĢesini doğurmaktadır.
Raporumuzda, Kürt sorunuyla iliĢkili 1990‟lı yıllarda Türkiye‟nin güvenlik güçleri ile
PKK arasında yaĢanan çatıĢmaların yol açtığı göçlerin sebep ve sonuçları ele alınmıĢtır.
Raporumuz, geçmiĢe ayna tutarak bugün yaĢanmakta olan ve ileride yaĢanabilecek kitlesel
nitelikteki göçlerin yol açacağı sorunlara dikkat çekmeyi amaçlamaktadır.

i

ABSRACT
One of the least talked aspects of the Kurdish issue is migration which is caused by this
problem. Even though in one aspect it has made history, in the other aspect there are no
adequate studies on the effects of this migration which is still continuing.
Kurdish problem, in 1990s, gave rise to migration from the geography where Kurds are
in the majority to both other countries and in Turkey. Migrations taking place towards other
countries remains limited and even usually in the form of individual asylum, migration
experienced in Turkey has been effective enough to couse significant changes in
Turkey‟s particularly Kurd‟s social structure. Since June 2015 the clashes experienced in the
region and unlike the past intensified in urban centers raises the concern that will be able to
lead to the migration wave again.
In our report Related to the Kurdish issue the causes and consequenses of migrations
which is caused by clashes between the PKK and Turkey‟s security forces In the 1990s are
dicussed. This report holding a mirror to the past aims to draw attention to the problems that
is caused by mass migrations in nature that is being lived today and may happen in the future.

ii

مهخص
إن انقضٍت انكزدٌت كاوج مه األسباب انزئٍسٍت انخً أدث إنى هجزة األكزاد فً "داخم حزكٍا" مه انمىاطق انشزقٍت إنى
انمىاطق انغزبٍت مىها وكذنك إنى بعض انمىاطق انمجاورة نها ،فً حسعٍىٍاث انقزن انماضً.
قضٍت انهجزة مه انقضاٌا انهامت انخً ال حقم أهمٍت عه مزٍالحها مه انقضاٌا فً حزكٍا
حبذأ بىصهت احجاهها مه انشزق باحجاي انغزب انذاخهً فً حزكٍا وحسخقز فً بعض انمذن انغزبٍت مىها
وهً واحجت عه انقضٍت "انكزدٌت" انخً ال ٌخىقف عهٍها انكزٍز مه انباحزٍه.
نذا نم حجزي ححهٍالث وبحىد حىل هذي انقضٍت انظاهزة انخارٌخٍت انخً الحزال حذاعٍاحها مسخمزة حخى اَن
كاوج طبٍعت هذي انهجزة داخهٍت مه انشزق إنى انغزب أكزز مما هً خارجٍت بٍه انبهذان فٍما كاوج األخٍزة محذودة
وفزدٌت.
انهجزة انذاخهٍت أحذرج كزٍز مه انخأرٍزاث حٍذ أدث انى حغٍز كبٍز فً انكٍان اإلجخماعً انكزدي فً حزكٍا.
واألحذاد األخٍزة انخً اوذنعج فً حزٌزان ٌ/ىوٍى انماضً حهك اإلشخباكاث انخً أحذرج ضجٍجا فً مزاكز بعض انمذن
بجىىب شزق حزكٍا وانخً ال حزال مسخمزة حخى اَن قذ حؤدي إنى مىجت هجزة جذٌذة.
PKKهذا انخقزٌز ٌزصذ وخائج وأسباب انهجزة انجماعٍت انخً حذرج فً حسعٍىٍاث انقزن انماضً وخٍجت اإلشخباكاث "
بٍه قىاث األمه انخزكٍت وعىاصز حزب انعمال انكزدسخاوً "
وٌهقً هذا انخقزٌز انضىء عهى األحذاد انجذٌذة انممارهت وإحخمانٍت حكزار وشىب مىجت هجزة مزٍهت جذٌذة وما ٌىخج عىها
مه آرار وحذاعٍاث اجخماعٍت.
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PUXTE

Yek ji mijarên Pirsgirêka Kurd a ku li serê herî kêm tê axaftin, koç in. Ji alîkî ve di
dîrokê de cihekî giranbiha girtibe jî, ji alîkî dî ve jî hê bandora xwe didomîne. Lê mixabin li
ser vê mijarê xebatên têr nehatine kirin.
Pirsgirêka Kurd, di salên 1990î de, bûye sedemê koçên ji Kurdistanê bi bal welatên
derve ve û koçên di nav Tirkiyê de. Koçên bi bal welatên dervî Tirkî, kêm û bi awayê
penaberiya ferdî be jî; koçên di nav sînorên Tirkiyê de bi taybetî bi qasî ku avahiya civakî a
Kurdan biguherîne bi bandor bûye. Ji Hezîrana 2015an vir ve Ģerê ku li Herêmê diqewime ji
paĢerojê cuda li navendên bajara kom bûye û ev yek jî bûye sedemê tirsa ku koçên mezin yên
nû biqewimin.
Nûsaf a me, sedem û encamên koçên di salên 1990î de di heyama Ģerê PKK û Hêzên
Ewlehiya Tirkiyê de qewimîne dikole, ji paĢerojê re dibe awêne û bal dikĢîne ser pirsgirêkên
di encama koçên civakî yên dibe ku biqewimin.
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KISALTMALAR
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Olağanüstü Hâl Uygulaması
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Türkiye Büyük Millet Meclisi

TÜĠK

Türkiye Ġstatistik Kurumu

TMMOB

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
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GĠRĠġ

Türkiye‟nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 1984 sonrası baĢlayan
çatıĢmalar, 1990‟lı yıllarda yoğun bir göç dalgasına yol açtı. Yüz binlerce kiĢi, köylerini
boĢaltarak önce yakın ilçe ve il merkezlerine, ardından Türkiye‟nin göç çeken Ġstanbul, Ġzmir,
Ankara, Mersin, Adana ve Antalya gibi kent merkezlerine göç etti.
Göç edenlerin çoğu, eğitimsizdi, kent kültürüne yabancıydı ve kentte icra edebilecekleri
bir meslekten yoksundu. Göç edilen kent merkezleri de, bu ölçüde büyük bir nüfus dalgasına
hazırlıklı değildi. Ani ve düzensiz yaĢanan bu göçler, göç edenleri içinde büyüdüğü sosyal
çevreden bilmediği bir sosyal çevreye sürükledi; “dilsiz” ve iĢsiz bıraktı, bilmediği geçim
yolları ve ekonomik alıĢkanlıklarla yüz yüze getirdi; göç edilen kent merkezlerinde ise çarpık
kentleĢmeye, eğitim aksaklıklarına, iĢsizliğe ve suç oranlarının artmasına neden oldu.
Kırsaldan kente göç edenlerle kent kültürü arasında aracı iĢlevi gören sosyal kurumların
da yeterli düzeyde bulunmaması, sorunları daha karmaĢık bir yapıya büründürdü. Göç
edenler, geri dönüĢ özlemi ile geri dönememe çaresizliği arasında kente uyum sağlamakta
güçlükler yaĢadı; göç ettikleri yörelerde ötekileĢtirilmeleri ile marjinalleĢti, ait olduğu
yöredeki itibarı göremedi ve yabancılaĢma ile yüz yüze kaldı.
GeçmiĢte yaĢanan ve hala etkileri devam etmekte olan bir olguyu bugün analiz etmenin
zorlukları bulunmaktadır. 1990‟lı yıllarda gerçekleĢen kitlesel mahiyetteki göçler de bu
kategoride değerlendirilebilir. Buna rağmen raporumuzda, göçün yaĢandığı süreçte ya da
yaĢanmasından hemen sonra yayınlanan kaynaklar üzerinde incelemelerde bulunularak bu
zorluk aĢılmaya çalıĢılmıĢtır. Kaynaklardaki verilerle, daha önce Türkiye içinde yaĢanmıĢ
olan göçlerle ilgili yapılmıĢ çalıĢmalar karĢılaĢtırılmıĢtır. Böylelikle söz konusu göçler
arasındaki temel farklılıklar ortaya konulmuĢtur.
Raporumuzda, kaynaklardaki veriler o yıllarda göç edenlerin hatıratları üzerinden test
edilmiĢ, 1990‟lı yıllarda yaĢanan göçün sebep ve sonuçları en iyi Ģekilde yansıtılmaya
çalıĢılmıĢtır. Ancak raporumuzun kapsamı, bütün Doğu illerini değil, özellikle en çok göç
veren Adıyaman, Ağrı, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, Mardin, MuĢ, Siirt,
ġırnak, Tunceli ve Van illerini içermektedir.
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1. GÖÇ OLGUSUNA GENEL BAKIġ
Göç, insanlık tarihi boyunca dünyanın her yerinde vuku bulmuĢ olan bir olgudur. ÇeĢitli
yönleriyle araĢtırmalara konu olan göç, “coğrafi mekân değiĢtirme sürecinin ekonomik,
kültürel, sosyal ve siyasi yönleriyle toplum yapısını değiĢtiren nüfus hareketi”1 olarak
tanımlanmaktadır.
Göç, her Ģeyden önce mekân değiĢtirme durumudur. KiĢiler farklı nedenlerle
bulundukları bölgeden bir baĢka bölgeye gitmektedirler. Bu durum sürekli olabileceği gibi
geçici nitelikte de olabilir. Eğitim ve çalıĢma amaçlı, kısa süreli ve bu sürenin sonunda geri
dönülebilen, mekân değiĢtirme hareketlerinin de göç sayılabileceği belirtilmektedir.2 Ancak
hangi sürede yer değiĢtirmelerin göç sayılabileceği göreceli bir durum olmakla beraber, yer
değiĢtirmelerde amaç yerleĢmek olduğunda genellikle göçün gerçekleĢmiĢ olduğu; yerleĢme
anlamı taĢımayan kısa süreli yer değiĢtirmelerin ve seyahatlerin ise göç olarak
adlandırılamayacağı kabul edilmektedir.3
Özer Ozankaya, göçü, “Bireylerin ya da toplumsal grupların yerleĢmek üzere bir yerden
baĢka bir yere gitmeleri” diye ifade ederken; Amiran Kurtkan Bilgeseven ise, göçün coğrafi
hareketlilik yönüne iĢaret ettikten sonra, “Bir ülkedeki fertlerin bazılarının yaĢadıkları yeri
değiĢtirmeleri” olarak tanımlamaktadır.4
Göç, genel olarak bir mekândan ayrılıp baĢka bir mekâna yerleĢme anlamına gelse de,
sosyolojik olarak bu anlamın ötesinde sosyo-kültürel, politik ve ekonomik bazı hususiyetleri
de barındırdığı görülmektedir. Bu bağlamda, göç, birey ve grupların sosyal, siyasi ve iktisadî
vb. nedenlerle, isteğe bağlı veya zorunlu olarak kendi yerleĢim alanlarından ayrılıp baĢka bir
yerleĢim alanına yerleĢmeleri sonucunda meydana gelen sosyal bir hareketliliktir.
Göç eden kiĢiye “göçmen” denirken can güvenliklerinin tehdit edilmesiyle anayurtlarını
terk etmeye zorlanarak baĢka bir ülkeye kaçmak zorunda bırakılan kiĢilere “mülteci”

1

Ġnan ÖZER: KentleĢme, KentlileĢme ve Kentsel DeğiĢme, Ekin Kitabevi, Bursa 2004, s.11.
Yüksel KOÇAK ve Elvan TERZĠ: “Türkiye‟de Göç Olgusu, Göç Edenlerin Kentlere Olan Etkileri ve Çözüm
Önerileri”, KAÜ-ĠĠBF DERGĠSĠ, Kars, 2012, CĠLT: 3, SAYI: 3, s.165.
3
Serpil BÜLBÜL ve Ali KÖSE: “Türkiye‟de Ġç Göç Hareketlerinin Çok Boyutlu Ölçekleme Yöntemi Ġle
Ġncelenmesi”, Ġstanbul Üniversitesi ĠĢletme Fakültesi Dergisi, Ġstanbul, 2010, CĠLT: 39, SAYI: 1, s.77.
4
Ali Rıza ABAY: “HemĢehri Derneklerinin ġehirleĢmeye Etkisi”, 3. Yöresel Kültürler Fuarı ve Sempozyumu
27 Haziran–4 Теmmuz Bildiriler, KentlileĢme ve Kentlilik Bilinci, Kocaeli BüyükĢehir Belediyesi Kültür
Yayınları, Kocaeli, 2008, s. 176.
2
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denmektedir. 5 Günümüzde bir ülkeden baĢka bir ülkeye izinsiz olarak geçen -pasaport iĢlemi
yaptırmayan- kiĢiye de “kaçak göçmen” adı verilmektedir.
Göçün gerçekleĢtiği alan açısından da tanımlamaları yapılmaktadır. Göç, uluslararası
sınırlar aĢılarak gerçekleĢmiĢse “dıĢ göç”, ülke sınırları içinde gerçekleĢmiĢse “iç göç”, bir
ülkenin bir bölgesinden diğerine gerçekleĢmiĢse “bölgeler arası göç”, bir ilden diğerine
gerçekleĢmiĢse “iller arası göç”, il sınırları içinde gerçekleĢmiĢse “il içi göç” olarak ifade
edilmektedir.
Göçleri insanların diğer taĢınma ya da yer değiĢtirme hareketlerinden ayırt etmek için
“devamlı göç” veya “geçici göç” olarak sınıflandırmak mümkündür. Geçici olarak yapılan
göçlere örnek olarak göçebelerin, mevsimlik tarım iĢçilerinin veya yazlık evlere giden
yazlıkçıların durumu gösterilebilir.6
Göçler, yapılıĢ Ģekli bakımından “düzenli” ve “düzensiz” olmak üzere de ikiye ayrılır:
Düzenli göçler, mübadele örneğinde olduğu gibi belli bir anlaĢma ve planlamaya göre
gerçekleĢen göçlerdir. Düzensiz göçler ise, makul bir süreye yayılmıĢ bir planlanma olmadan
ani bir kararla ve ancak son anda nereye gidileceği kararlaĢtırılan göçlerdir. Deprem gibi
doğal felaketler ya da savaĢ ve terör gibi hareketlenmeler sonucu gerçekleĢen göçler de bu
gruba girmektedir.
Göçler sebeplerine göre de sınıflandırılmaktadır. KiĢi veya grup, kendi iradesiyle göç
etmiĢse göç, “isteğe bağlı göç” ya da “gönüllü göç” olarak adlandırılır. Gönüllü göçe,
Türkiye'den daha iyi iĢ olanakları bulmak için Almanya‟ya ve diğer Avrupa ülkelerine giden
iĢçiler örnek verilebilir. “ĠĢçi göçü” denilen bu göç, bir tür ekonomik göçtür. Aynı Ģekilde,
zihinsel yetenekleriyle içinde bulunduğu sosyal çevredeki diğer insanlardan daha yetkin olan
kiĢilerin gerçekleĢtirdiği “beyin göçü” de, gönüllü göç kapsamındadır.
Belirli bir bölgenin sosyal, ekonomik, kültürel ya da doğal ortamı, o bölgede yaĢamayı
olanaksız kılmıĢ, insanların yaĢamasına olanak olmayacak bir durum ortaya çıkmıĢsa, bu
bölgeden dıĢarıya gerçekleĢecek göç “isteğe bağlı olmayan göç”tür. Ġsteğe bağlı olmayan
göçler, nüfusun yerleĢim alanından zorla atılması ya da yaĢanılan bölgenin koĢullarından
dolayı ortaya çıkan bir göç türüdür ve göç eden insanın iradesi dıĢında gerçekleĢmektedir. Bu

5
6

H. Musa TAġDELEN, Sakarya Üniversitesi 2013.
Serpil BÜLBÜL ve Ali KÖSE, a.g.m., s.77.
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göç hareketi, göçle ilgili yapılan araĢtırmalar ya da sosyoloji literatüründe “zorlama göç” ve
“zorunlu göç” olarak tanımlanmaktadır.7
Gönüllü göç ile zorunlu göç arasındaki fark, gönüllü göçte daha iyi bir yaĢam alanı
bulma isteği söz konusu iken; zorunlu göçte ise yaĢanılan yerin dıĢarıdan dayatılan herhangi
bir sebeple yaĢanılmayacak koĢullara sürüklenmesi durumu bulunmaktadır.
BirleĢmiĢ

Milletler

(BM),

“zorunlu

göç”

için

“yerinden

olma”

kavramını

kullanmaktadır. BM, bu doğrultuda “Ülke Ġçinde Yerinden Olma Konusunda Yol Gösterici
Ġlkeler” baĢlığı altında bir beyanname yayınlamıĢtır. Bu beyanname ülke içinde yerinden
olmuĢ kiĢileri “Zorla ya da zorunda kalarak evlerinden ya da sürekli yaĢamakta oldukları
yerlerden, özellikle silahlı çatıĢmaların, yaygın Ģiddet hareketlerinin, insan hakları ihlallerinin
veya doğal ya da insan kaynaklı felaketlerin sonucunda veya bunların etkilerinden kaçınmak
için, uluslararası düzeyde kabul görmüĢ hiçbir devlet sınırını geçmeksizin kaçan ya da
yerlerini terk eden kiĢiler ya da kiĢi gruplarıdır” Ģeklinde tanımlamaktadır.8 BM tarafından
yapılan bu tanımlamada, sadece kendi ülkesi içinde yerlerinden olmak zorunda kalanlar ya da
ayrılmaya zorlananlar “yerinden olmuĢ” olarak kabul edilmekte ve ekonomik göçmenler ya da
gönüllü olarak göç edenler bu tanıma dâhil edilmemektedir.9
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü (HÜNEE) de, 2006 yılında yayınladığı
araĢtırmasında “yerinden olmuĢ nüfus” kavramını sadece silahlı çatıĢmalar, Ģiddet, terör ve
terörle mücadele ile ilgili nedenlerden dolayı yerlerinden olan nüfus için kullanırken yerinden
olmuĢ nüfusun bir alt grubu olarak, “güvenlik nedenleriyle göç etmiĢ kiĢiler” ya da “güvenlik
nedeniyle yerinden olmuĢ kiĢiler” ifadesini kullanmaktadır.10

7

ġefika GÜRBÜZ: “Kırdan Kente Zorunlu Göçün Nedenleri ve Sonuçları”, 8-11 Aralık Uluslararası Göç
Sempozyumu, Ġstanbul, 2005.
8
Mehmet BARUT: Zorla Yerinden Edilenler Ġçin Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar AraĢtırma
Raporu, Ġstanbul Göç Edenler Sosyal YardımlaĢma ve Kültür Derneği (Göç-Der), Ġstanbul, 2011, s.268.
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2. TÜRKĠYE’DE GÖÇ HAREKETLERĠ
2.1. Türkiye Geneli Göç Hareketleri
Türkiye‟nin içinde bulunduğu Ġslâm coğrafyası, Ortaçağ Batısı‟ndaki dini ve mezhepsel
farklarla ilgili üretilen kısıtlamalardan uzak olarak iç göçlere imkân veren bir yapıda
olmuĢtur. Seyahat ve yerleĢme özgürlüğü, Müslümanların ve “Zımmi” denilen anlaĢmalı
gayrimüslimlerin Ġslâm coğrafyası içinde özgürce dolaĢmalarını, doğal ve resmi olanakların el
verdiği yerleĢim alanlarına yerleĢmelerini sağlamıĢtır. Örneğin, Buharalı ve Semerkantlı pek
çok bilgin, daha çeĢitli bilgi kaynaklarına ulaĢmak ya da bilgilerini baĢka yerlere ulaĢtırmak
için Ġslâm dünyasının dört bir yanına dağılmıĢlardır.
Osmanlı döneminde, 16. ve 17. yüzyıllarda çeĢitli iç huzursuzluklar ve Anadolu‟da
uygulanan toprak ve vergi sistemi sebebiyle köylerden Bursa ve Ġstanbul gibi büyük Ģehirlere
doğru bazı göç hareketleri gerçekleĢmiĢtir.11 Ancak bu göçler, 20. yüzyılda yaĢanan göçlerle
mukayese edildiğinde daha düĢük yoğunluğa sahiptir ve kentleĢme açısından daha az sorunlar
üretmiĢtir.
Cumhuriyet döneminde ise, Türkiye‟nin resmi sınırları içerisindeki göç hareketleri
bilhassa 1950‟lerden sonra artmıĢtır. “1927 ile 1950 arasında köyden kente doğru göç oldukça
sınırlıdır. Bu iki tarih arasında kentli nüfusun artıĢ oranı yalnız % 0.72‟dir. Ġç göçler
Türkiye‟de daha çok 1950‟dan sonra artıĢ göstermiĢtir. 1945 ile 1950 yılları arasında köyden
kente yapılan net iç göç 214 bindir. Ancak 1950 ile 1955 yılları arasında, bu sayı 904 bine
çıkmıĢtır. Bunun nedeni bu dönemde tarımda görülen makineleĢme, sanayi alanında yaĢanan
geliĢme, kentlerin sanayi kuruluĢları ile donatılması, dolayısıyla tarımdaki iĢ boĢluğunun
kırsaldan kente nüfus itmesi, kentteki sanayileĢmenin ise kırsalın ittiği bu nüfusu çekmesidir.
Nitekim 1946‟da sadece 1800 olan traktör sayısı, 1956‟da 44 bine, 1963‟te ise 100 bine
çıkmıĢtır.” 12
Tarımdaki makineleĢme, bu dönemde atıl arazilerin değerlendirilmesini sağlayarak
çiftçi sayısını artırmıĢsa da bu durum, kırsaldan kente olan göçlerin önüne geçememiĢtir.
Türkiye‟de iç göç özellikle 1970‟ten sonra hızlanmıĢtır. “Devlet Planlama TeĢkilatı (DPT)
tarafından 2008 yılında yayımlanan „Türkiye‟de Ġç Göçler ve Göç Edenlerin Nitelikleri‟
11
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araĢtırmasına göre 1965-1970 döneminde 3,2 milyon, 1970-1975 döneminde 3,4 milyon,
1975-1980 döneminde 2,7 milyon, 1980-1985 döneminde 2,9 milyon, 1985-1990 döneminde
4,1 milyon, 1995-2000 döneminde ise 4. 8 milyon kiĢi baĢka illere göç etmiĢtir.”13
Bu göçlerin önemli bir kısmı, Türkiye‟nin Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu
bölgelerinden sosyo-ekonomik açıdan daha geliĢmiĢ olan Batı bölgelerine doğru yaĢanmıĢtır.
Özellikle 1990‟lı yıllarda ise göç veren yerler, Olağanüstü Hal uygulamasına konu olan iller
ve çevre illerdir. 1985 ile 2005 arasında on dört ilde yaĢanan göçün ülke bütünü içindeki payı
% 66, 5‟tir.14
2.2. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Göç Olgusu
Doğu ve Güneydoğu Anadolu coğrafyası, tarihi göçler için hem bir varıĢ noktası hem
bir geçiĢ alanıdır. 637 ile 640 yılları arasında yaĢanan Ġslâm fethinden sonra çok sayıda Arap
kabilesi yöreye gelip yerleĢmiĢtir. Türkler de Anadolu‟ya bu coğrafya üzerinden geçmiĢler ve
muhtemelen bir kısmı yörede kalmıĢtır. Ancak bölgenin ana nüfus yapısını teĢkil eden Kürtler
yakın tarih açısından, yaylaya çıkma dıĢında göçe pek alıĢık değildirler. Bulundukları
coğrafyaya bağlıdırlar ve o coğrafyayı değiĢtirmeyi önemli bir sorun söz konusu olmadığı
sürece kınamaktadırlar. Nitekim, 1925 ġeyh Said hadisesinden sonra sürgüne gönderilen ve
çeĢitli emir ve kanunlarla Batı Anadolu‟ya yerleĢtirilen Kürt aĢiretlerinin çoğu, izin veya af
durumu söz konusu olduğunda yöreye geri dönmüĢlerdir. Ancak 1950 sonrası daha çok
ekonomik nedenlerden; 1990‟lı yıllarda ise, bölgedeki çatıĢma atmosferi ve dolayısıyla
güvenlik gerekçesiyle Türkiye‟nin Batısına doğru kitlesel göçler vuku bulmuĢtur.
2.2.1. 1990 Öncesi Göç Hareketleri
1990 öncesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki göçlerle diğer bölgelerden
yapılan göçler arasında ciddi bir mahiyet farkı yoktur. Yöreden Batı illerine doğru
gerçekleĢen ilk göçler, Türkiye‟nin diğer yörelerinden sanayi illerine doğru yaĢandığı gibi
mevsimlik iĢçi göçleri ve gurbetçiliktir. Sözcük anlamı olarak “yabancı yerlerde” ya da
“evinin dıĢında olmak” demek olan gurbetçilik, bir mevsimlik göç biçimidir.15
Kurtalan-HaydarpaĢa treni, iletici güç olarak yöre insanı ile Batı Anadolu arasında güçlü
bir bağ kurmuĢ, pek çok kiĢi asker yolculuğu sırasında tanıĢtığı bu trenle Ankara, Kocaeli ve
13
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Ġstanbul‟a gelip iĢ aramıĢtır. Daha yoksul kesim ise yürüyerek Adana‟ya kadar uzanmıĢ,
Adana ve çevresinde mevsimlik iĢçi olarak çalıĢmıĢtır. Rapor kapsamında görüĢtüğümüz bu
iĢçilerden H. Turan, “Batman’ın Gercüş ilçesinden Adana’ya varan yolculuğumuz, on beş gün
sürmekteydi. Dönüş de on beş gün aldığına göre tam bir ayımız yolda geçiyordu. Ama en
azından altı ay çalışıp evimize bol parayla dönmüş oluyorduk.” diyerek bu durumu ifade
etmiĢtir.
Gurbetçiler, 90‟lı yıllarda gerçekleĢecek olan kitlesel göç için bir keĢif gücü
oluĢturmuĢtur. “Gurbetçiliğin eğitimsel ve toplumsal sonuçları ortadadır. Gurbetçilik ilk
olarak köy insanına dıĢ dünyayla temas kurma olanağı verdi ve ona köyünü, yaĢamını
etkileyen koĢulları yorumlama yetisi kazandırdı.”16 Mevsimlik iĢten geri dönen bir kimse,
“Batı‟da böyle yapıyorlar” deyip daha temiz ve Batı tarzı giyiniyor; bir eve girerken kapıyı
tıklatıyor, evinin yanı baĢına tuvalet inĢa ediyor, ekonomik durumu daha da elveriĢli ise eski
evinin bahçesine betonarme bir ev yapıyor, tarlasını, bağını, bahçesini daha iyi iĢletiyordu.
Bunların yanı sıra köy ve kasabalardaki husumet/kan davalarını artık kınamakta, imkân
çerçevesinde bu durumlara son vermeye çalıĢıyordu. Kendisini artık yer yurt görmüĢ biri
olarak kabul ediyordu.
1990 öncesi mevsimlik iĢçilik yapmak için bölgeden Batıya giden gurbetçiler, bazı
ritüeller eĢliğinde yolcu edilmekteydiler. Bu husus, o dönemde yapılan göçlerin ani, zoraki ve
travmatik bir boyutunun olmadığını göstermektedir. Örneğin, Dargeçit‟in köylerinde 1983‟e
kadar gurbetçiler, genellikle topluca ve törenle uğurlanır. Köy imamı, selametle gitsinler diye
önce ezan okur, ardından tavsiyelerde bulunur, “Dürüst olun, size verilen parayı hak edin, beş
vakit namazınızı asla kaçırmayın, kimsenin namusuna bakmayın” der, ardından gurbetlerinin
selametli ve bereketli geçmesi için dua ederdi. Köy muhtarı ve diğer ileri gelenler bu törende
hazır bulunur, “Sakın uzakta iken günaha, harama bulaşıp da başımızı eğmeyin!” diye sıkıca
öğüt verirlerdi.
Gurbete çıkıĢın üzerinden yaklaĢık üç ay geçtikten sonra “köy heyeti”, gurbetçilerin
bulunduğu Konya, Sakarya, Kocaeli ve Ġstanbul gibi illeri ziyaret eder, onları bizzat iĢ baĢında
görür, camiye gider, onların bulundukları yerin halkıyla kurdukları iliĢkiyi sorar, birkaç gece
onları toplayıp gördükleri eksiklikler doğrultusunda öğütte bulunur ve köyüne geri dönerdi.
Köy heyeti, genellikle uzun süre gurbette kalanları kınamakta ve geride kalan ev sakinleri
açısından gurbetin altı aydan fazla sürmemesi yönünde baskı yapmaktaydı.
16
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Gurbetçiler göç ettikleri kentte sürekli çalıĢmaktan emin olduklarında ve kalacak yer
temin ettiklerinde orada yerleĢip ailelerini yanlarına getirmiĢ ve böylece gurbetliklerine bir
son vermiĢlerdir.17 Bu bağlamda, Mardin‟in Dargeçit ilçesinden Konya‟nın Kulu ilçesine
yerleĢen M. Ġlhan, “Konya’nın Kulu ilçesinde 1970’li yıllarda çalışmaya başladım.

O

dönemde Konya, Afyon, Niğde-Aksaray gibi yörelerden çok sayıda kişi Almanya’ya gitmişti.
Onların bıraktığı iş boşluğunu biz doldurduk. Başlangıçta çoğumuz, yaşlılardan başka
kimsenin bulunmadığı evlerin avlu duvarlarını örme, zarar gören evleri onarma, tarla ve ev
için kuyu kazma gibi işlerle, belediyenin kaldırım taşı döşeme gibi işlerinde çalışıyorduk. İş
sınırlıydı, birkaç ay çalışıp köyümüze dönüyorduk. 1980’den sonra Almancı dediğimiz yurt
dışında çalışan işçiler, yaz tatilleri için geldiklerinde artık eski kerpiç evlerinde oturmak
istemiyorlardı. Her kerpiç evin yanına lüks bir konut inşaatı başladı. İş süresi kışın en sert
ayları hariç uzadı. Eve dönsek iş yarıda kesilecekti. Bu yüzden ailemizi de göç ettiğimiz yere
getirmemiz teklif edildi. Bize eski kerpiç evlerde kalma imkânı da tanınınca ailece buraya
kalıcı olarak yerleşmiş olduk.” demiĢtir.
1990 öncesi Doğu illerinden göç edenlerin çoğu, az sayıdaki taĢ duvar ustası dıĢında
vasıfsız iĢçilerdi. Yeni konut hamlesi baĢta Rize, Samsun ve Trabzon olmak üzere çok
sayıdaki duvarcı, marangoz, demirci gibi vasıflı iĢçiyi iĢ alanlarına çekmekteydi. YaĢı ve
yeteneği uygun Doğulu iĢçiler, onların yanında bu meslekleri öğrendiler ve geçmiĢe nazaran
daha çok para kazanma imkânına kavuĢtular. Bir kısmı ise bir araya gelip beton makinesi gibi
araçlar edinerek küçük bir inĢaat grubu oluĢturdular. Böylelikle ekonomik koĢullarını
düzelttiler, evler kiralayıp veya satın alıp ailelerini yanlarına alarak daha önce gurbetçi olarak
bulundukları il ve ilçelere yerleĢtiler.
Gerek Türkiye‟de ulaĢım imkânlarının geliĢmesi gerek Batı illerine yolculuk yapanların
sayısının artmasıyla Doğu illerinden iĢçilerin yoğun bulunduğu kentlere otobüs seferleri
baĢladı. “Türkiye‟de 30-40 yıl içinde, bu oluĢumu hızlandırmaya yetecek bir devingenlik
baĢlamıĢtır. UlaĢtırma kesimi gelirinin ulusal gelir içindeki payı 1938‟de yüzde 4 iken
1989‟da yüzde 9,5 dolaylarına, 1995‟te yüzde 21‟e yükselmiĢtir.”18 Bu olanakların artmasıyla
iĢçiler, yılda en az bir kez ailelerini memlekete göndermekte, bir ölüm veya ağır hastalık
durumunda memlekete dönmekte, hatta göç ettikleri yerlerde hayatını kaybedenleri bile
memleketlerinde gömmeye gitmekteydiler.

17
18
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2.2.2. 1990'lı Yıllarda Göç Hareketleri ve Göç Edenlerin Nitelikleri
Bölgede 15 Ağustos 1984‟te Siirt'in Eruh ve Hakkâri'nin ġemdinli ilçelerine PKK
mensuplarınca düzenlenen baskınla baĢlayan çatıĢmalar, 1990‟lı yılların ortalarına doğru artıĢ
gösterdi. Siirt, Diyarbakır, Mardin, Hakkâri, Van, Tunceli ve Bingöl illerinin kırsal kesimleri
güven içinde yaĢanılır bir yer olma özelliğini yitirdi.
19 Temmuz 1987‟de bölgede Olağanüstü Hal ilan edildi, 285 sayılı Kanun Hükmündeki
Kararname ile Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, Bingöl, Tunceli, Van, Siirt ve Mardin illerini içine
alan Olağanüstü Hal Bölgesi için Olağanüstü Hal Bölge Valiliği oluĢturuldu.
1990‟lı yıllara gelindiğinde, Devlet ve PKK arasındaki çatıĢmalar bölgeyi bir ateĢ
çemberine çevirmiĢti. ÇatıĢmalar, can güvenliğini tehdit etmekle kalmadı, yörenin ekonomik
kaynaklarının da heba edilmesine yol açtı. Bölgenin en önemli geçim kaynaklarından olan
hayvancılık bitme noktasına geldi, yaylalar boĢaldı, kırsal kesime bağlı olan bir kısım esnaf
iĢinden oldu. PKK talimatı ve baskısıyla “kepenk kapatma” eylemlerinin yaygınlaĢmasıyla
esnaf büyük zarara uğradı, bir bölümü iĢyerlerini kapatmak mecburiyetinde kaldı. YaĢananlar
sonucunda bir yandan Devlet, diğer yandan PKK ile karĢı karĢıya gelen bölge halkı, kitlesel
bir Ģekilde Batı illerine göç etmeye baĢladı. Bu koĢullar altında bölgede kırsaldaki nüfusun
büyük bir bölümü önce çevre ilçelere ardından yöredeki büyük Ģehirlerin yanı sıra Adana,
Kocaeli, Ġzmir ve Ġstanbul gibi illere yöneldi.19
1990‟lı yıllarda gerçekleĢen söz konusu göçlerin ne gibi özelliklere sahip olduğuna ve
diğer göçlerden ne gibi farklılıklar taĢıdıklarına bakıldığında Ģu tespitlerde bulunmak
mümkündür:
1. Bu göçler, güvenlik göçüdür. “Göç nedenleri ana tabaklara göre analiz edildiğinde,
güvenlik nedeniyle yapılan göçlerin yüzde 97,7‟sinin bölgedeki 14 ilden olduğu
görülmektedir. Geriye kalan yüzde 2,2 seviyesindeki güvenlik göçü de Doğu ve Güneydoğu
Anadolu Bölgesi‟ndeki diğer illeri de içeren 57 ilden yapılmıĢtır.”20

19

1990‟lı yıllarda Doğu‟daki kırsal yerleĢim yerlerinden göç edenlerin geri dönüĢleriyle ilgili 1994 yılında
baĢlayan ve BaĢbakanlık tarafından 27 Ocak 1998 tarihinde çıkarılan Genelge kapsamı içerisindeki ilkelerden
hareket edilerek yürürlüğe konulan “Köye Dönüş Projesi” uygulanmaktadır. 2004 yılında, TBMM Dilekçe
Komisyonu Genel Kurulu tarafından kamuoyuna açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde boĢaltılan toplam
köy sayısı 930, mezra sayısı ise 2018‟dir. 353.000 insan ise, köyünü terk etmiĢtir. Resmi rakamlara göre,
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Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin verilerine göre Diyarbakır, Hakkari, Siirt, ġırnak,
Tunceli, Van, Batman, Bingöl, Bitlis, Mardin ve MuĢ illerinde sadece 1996‟ya kadar 820 köy
boĢaltılmıĢ, sakinleri göçe zorlanmıĢtır.21
Güvenlik göçleri, kimi özellikleri ile diğer göçlerden ayrılır: ĠĢçi göçleri gibi göçlerde
“bireysel göç”, ekonomik nedenlerle kaynaklanan diğer göçlerde de “aile göçü” söz konusu
iken güvenlik göçlerinde genellikle yerleĢim alanının tamamı göç etmiĢtir. Nitekim söz
konusu 14 ilde kırdan kente göç edenlerin yüzde 59.7‟si yerleĢim yerinin topluca göçü içinde
göç etmiĢtir.22
2. Bu göçler, kırsaldan kente doğru yaĢanan göçlerdendir. “Güvenlik nedeniyle
gerçekleĢen göçlerin yüzde 83,5‟i kırsal yerleĢimden gerçekleĢmiĢtir.”23 Dolayısıyla bu göçe
katılanların kent kültürü bulunmamaktadır. Onların karĢılaĢtığı sorunlar sadece göç kaynaklı
sorunlar değildir. Aynı zamanda kent kültürüne yabancı olma sorunudur.
3. Bu göçler, göç edenlerin isteği ve rızası olmadan gerçekleĢmiĢtir. Ekonomik
sebeplerden kaynaklanan göçlerde koĢullar göçe zorlasa da göç kararı göç edenler tarafından
verilmektedir. Kararın içinde genellikle baĢkaları yoktur. Oysa güvenlik kaynaklı göçlerde
göç eden, kendi iradesi dıĢında, can güvenliğini sağlamak için göç eder. Bu durum 2006‟da
yayımlanan Hacettepe raporunda Ģu Ģekilde kayıt altına alınmıĢtır. “Son yirmi yılda güvenlik
nedeniyle gerçekleĢen göçlerin yüzde 87‟si kiĢilerin isteği dıĢında; yüzde 13‟ü göç edenin
kendisinin ya da ailesinin isteği ile gerçekleĢmiĢtir.”24
4. Bu göçler ansızın gerçekleĢmiĢtir. Göç için herhangi bir hazırlık yapma zamanı
olmamıĢtır. Bu güvenlik göçünü ekonomik sebeplerden kaynaklanan göçlerden ayıran temel
bir özelliktir. Ekonomik kaynaklı göçlerde genellikle evin reisi önce göç edilen yere gitmiĢ,
orada bir hazırlık yapmıĢ, göç etme isteği, kararı ve göç arasındaki süre bazen yılları
bulmuĢtur.
Güvenlik göçünde de kente daha önce yerleĢenler, “keĢif gücü” görevi görmüĢse de göç
kararı koĢullar gereği acele alınmaktadır. “Kendi isteği dıĢında göç edenlerin göçlerine kadar
geçen süre incelendiğinde, bu göçlerin dörtte birinin 2 gün ile 1 hafta arasında bir sürede
21
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gerçekleĢtiği görülmektedir. Karar alındıktan bir hafta sonra göçlerin yaklaĢık yüzde 40‟ı
gerçekleĢmiĢtir. Göçlerin yüzde 48,8‟lik bir kısmı bir hafta ile bir ay arasında gerçekleĢirken,
yüzde 16,1‟i kararın üzerinden 1 aydan daha uzun bir süre geçtikten sonra gerçekleĢmiĢtir.
Kırsal kesimden göç edenlerin yüzde 8‟i, kentten kente göç edenlerin de yüzde 3‟ü göç
kararını göç günü almıĢtır.”25
1996‟da Diyarbakır Tabipler Odası tarafından hazırlanan bir raporda bu durum Ģu
Ģekilde ifade edilmiĢtir: "Bölgemizdeki bugün yaĢanmakta olan yer değiĢikliği yıllardır
yaĢanan göçten önemli ölçüde ayrılmaktadır. Daha önceleri göç veren kasaba ve kentler, Ģu
anda göç alarak bir göç patlaması yaĢamaktadır. Bu göç ne istihdam alanlarının artmasına, ne
de kentin çekiciliğine bağlıdır. Nüfus artıĢı bölgede çok kısa bir zaman diliminde tümüyle
plansız ve insanların iradesi dıĢında gerçekleĢmektedir. Bölgede birçok yerleĢim birimi hızla
nüfusunu kaybederken, bazı yerleĢim birimlerinde nüfus hızla artmaktadır. Ġnsanlar kendi
iradesi dıĢında, hayatta kalabilmek umuduyla toprağını, malını, evini, köyünü bırakarak
sonunu kendisinin de bilmediği bir girdaba atılmaktadır. Çoğu zaman geri dönüĢ koĢulları da
kalmamaktadır;

çünkü

geride

bıraktıkları

tarlaları,

evleri,

hayvanları,

bahçeleri

yakılmaktadır.”26
Ani bir kararla gerçekleĢen göçler, diğer göçlerden daha yüksek düzeyde sorunlara yol
açmaktadır. Doğal olarak bu tür göçleri daha farklı bir kategoride değerlendirmek
gerekmektedir. Bu bağlamda, ani bir göç;


Hazırlıksızdır.



Yoksullukla gerçekleĢtirilmektedir. Mal varlığının çoğunu geride bırakma durumu
olduğundan göç eden, çoğu zaman ancak giysilerini ve bazı basit eĢyalarını yanına
alabilmektedir. “Göç öncesinde malları olanlara göç sürecinde malları terk edip
etmedikleri sorulmuĢtur. Göçlerin tamamına yakınında (yüzde 95,6) mal varlığının
terk edildiği görülmektedir. Göç sürecinde malların terk edenlere, durumu anlatan bir
tutanak tutulup tutulmadığı ayrı ayrı her mal grubu için sorulmuĢtur. Güvenlik
nedenleriyle gerçekleĢen göçlerin neredeyse tamamında terk edilen mallar için tutanak
tutulmadığı cevaplayıcılar tarafından belirtilmiĢtir. Mallarını terk edenlerin yüzde

25

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü (HÜNEE), a.g.e., s.72.
Türkiye Tabipler Birliği, Güneydoğu’da Ġç Göç TartıĢmaları ve Sağlık Boyutu Raporu, Diyarbakır
Tabipler Odası, Diyarbakır, 1996.
26
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67,5‟i zararlarının tespiti ve karĢılanması için herhangi bir yasal baĢvuruda
bulunmamıĢtır.”27


Neticesi belirsizdir. Ekonomik nedenlerle yapılan göçlerde göç eden, gideceği yerde
ne tür bir iĢte çalıĢacağını bilir, bazen önceden iĢ garantisi alır. Güvenlik kaynaklı ani
göçlerde iĢ garantisi yoktur.



Habersiz gerçekleĢtiğinden Ģok edicidir. Aniliğin yol açtığı ĢaĢkınlığı, ayrılmanın yol
açtığı üzüntüyü ve zorla göç ettirilmenin yol açtığı öfkeyi içerir. ġaĢkın, üzüntülü ve
öfkeli kiĢilerin tutarsız/dengesiz davranıĢlar sergilemesi her zaman olasıdır.



1990‟lı yıllardaki güvenlik göçlerinin yaklaĢık yarısının bir bildirim olmaksızın
yapıldığı beyan edilmiĢtir. Bildirim durumunda ise yapılan bildirimlerin tamamına
yakınının sözlü bildirimler olduğu ifade edilmiĢtir. Kırdan yaĢanan göçün yüzde
69,8‟i; kentten yapılan göçün de yüzde 41,2‟si bildirimsiz gerçekleĢmiĢtir.28 Göç
edene bildirim yapılmadığı gibi göç edilen yerin halkı ve yönetimi de böyle bir göçün
kendi Ģehirlerine olabileceğinden habersizdir. Bu durum, özellikle Adana ve Mersin
gibi yoğun göçün yaĢandığı illerde göç edilen yörenin halkı üzerinde de Ģok edici bir
etki bırakmıĢtır. 2008‟de yayımlanan Bilgi Üniversitesi raporunda bu durum Ģu Ģekilde
yer almıĢtır. “Zorunlu göç mağdurları gibi gidilen yerleĢim yeri de zorunlu göçe
hazırlıksız yakalanmıĢtır. Çok kısa bir sürede yaĢanan yoğun göç, Ġstanbul ve
Diyarbakır gibi hali hazırda konut stoku bulunmayan kentlerde gecekondulaĢmayı ve
plansız kentleĢmeyi daha da fazla artırmıĢtır. Her ne kadar konut stoku fazlası olan
ender kentlerden bir tanesi de olsa, Mersin de gelen zorunlu göç mağdurlarının bu
konutları

kiralama

ve

satın

alma

gücüne

sahip

olmamaları

nedeniyle

gecekondulaĢmaya maruz kalmıĢtır.”29


Düzensiz ve dağınıktır. Göç kararı ile göç arasındaki sürenin darlığı, göç için bir
düzenleme yapmaya izin vermemiĢtir. Ayrıca aniliğin yol açtığı iletiĢimsizlik
yüzünden bazen baba, bir kente, evli oğul ayrı bir kente, evli kız ayrı bir kente göç
etmiĢtir.
5. Ekonomik nedenlerle yapılan göçlerde genellikle geri dönme olasılığı göz önünde

bulundurulur. Bu da göç edeni rahatlatır, ona güven ve rahat hareket etme imkânı verir.
Güvenlik kaynaklı göçlerde ise geri dönme umudu oldukça zayıf olmaktadır. “GeçmiĢte
27

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü (HÜNEE), a.g.e., s.80.
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü (HÜNEE), a.g.e., s.78.
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Ayhan KAYA ve Diğerleri: Günümüz Türkiye’sinde YaĢanan Ġç Göçler: BütünleĢme mi, Geri DönüĢ
mü?-Final Raporu, Bilgi Üniversitesi, Ġstanbul, 2008, s.132.
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göçmenlerin geldikleri yerlerle iliĢkileri tümden kesilmiyordu. (Bayram ve tatillerde akraba
ziyaretleri, erzak getirme, küçük çaplı yatırım yapma v.b.) En önemlisi de kiĢilerin kendi
iradeleriyle belli bir zaman ve planla göç etmeleriydi.”30 Bu göçte ise göç edenler, kendi
istekleri dıĢında göç ettiklerinden geri dönmeyi istiyorlar ancak koĢulların geri dönüĢ için
uygun olmadığını düĢünüyorlar. Güvenlik nedeniyle göç eden ancak henüz çıkıĢ noktasına
dönmemiĢ kiĢilerin yüzde 55‟i çıkıĢ noktasına geri dönmek istemektedir. Ancak geri
dönenlerin oranı çok düĢüktür. Geri dönmeme gerekçesi olarak “yerleĢim yerinin dönüĢe açık
olmaması, yerleĢim yerinde korucuların olması, yerleĢim yerinde mayınların bulunması,
yerleĢim yerinde çok az kiĢinin yaĢıyor olması ya da hiç kimsenin olmayıĢı, yerleĢim yerinde
iĢ imkânlarının çok kısıtlı olması, güvenlik kaygıları ve terör örgütü korkusu” olarak ifade
edilmiĢtir.31 Bununla birlikte geri dönüĢ isteği konusunda farklı görüĢler de bulunmaktadır.
“Kadınların ise, kentsel alanda artan ve çocuklarının güvenliğini tehdit eden fuhuĢ,
uyuĢturucu, Ģiddet ve benzeri unsurlar nedeniyle köyü tercih ettikleri görülmektedir. „Yirmi
dört saat boyunca baĢım ağrıyor‟ diyen pek çok kadının göç travmasından kaynaklanan
psikosomatik birtakım hastalıklara maruz kaldıkları görülmektedir. Ancak aile bütünlüğünü
tehdit eden kentsel sorunların dıĢında köye geri dönmeyi gerektiren bir baĢka neden
söylememektedirler.”32
6. Bu bir ülke içi göç olmasına rağmen, çıkıĢ noktası ile göç edilen yer arasında dil ve
mezhep farkı vardır. Göç edenlerin çoğu, eğitimsiz olduklarından Türkçe bilmemektedir;
geldikleri yöre çoğunlukla ġafii mezhebine mensup iken göç ettikleri yer Hanefi mezhebine
mensuptur. Türkçe bilmemek, kendini ifade problemi oluĢtururken, mezhep farkı da (bazı
amaçlar doğrultusunda öne çıkarıldığında) göç edenlerin ibadethanelerde toplumla
bütünleĢmesini engellemektedir.
7. ÇıkıĢ noktasındaki toplumsal yapının bozulmasına yol açmıĢtır. En çok göç veren 14
ilin kırsal kesiminde, toplumsal yönetim, köy ileri geleni (muhtar, ağa) ile köy imamı
tarafından paylaĢılmaktadır. Özellikle köy imamı, toplumsal iliĢkileri yönlendirmede ve
topluma yol göstermede önemli bir role sahiptir. Bu durum, kırsal kesimden Batman Ģehir
merkezine göç eden biri tarafından Ģöyle ifade edilmiĢtir: “Bizde din adamı her şeydi. Keçimiz
kaybolur, ona giderdik, bizi teselli eder, kurdun da ağzını (duayla) bağlardı. Hanımımızla
kavga ederdik; o bize, hanımı da hanımımıza nasihat eder, barışırdık. Yağmur yağmaz,
30

Türkiye Tabipler Birliği, Güneydoğu’da Ġç Göç TartıĢmaları ve Sağlık Boyutu Raporu, Diyarbakır
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Ayhan KAYA ve Diğerleri, Bilgi Üniversitesi, a.g.e., s.89.
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ekinimiz kötü olur, bize izahını yapar; açlığa sabretmenin karşılığı olarak cennetle sevinirdik,
onun öncülüğünde yağmur duasına çıkardık. Köy kavgası eksik olmaz, o bizi barıştırırdı.
Hayatımızın önemli bir bölümü onunla geçerdi. Biz, camiye giderdik, kadınlarımız hocanın
evine. Biz, camide vaazla huzur bulurduk, çocuklarımız onun evinde huzur bulurdu."
1990‟lı yıllarda Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden Batı illerine güvenlik
nedeniyle göç edenlerin baĢlıca niteliklerine bakılacak olursa Ģöyle bir tabloyla
karĢılaĢılmaktadır:
1. Güvenlik nedeniyle göç edenlerin çoğu eğitimsizdir; yüzde 81,8‟i ilkokulu
bitirmemiĢtir.
2. Güvenlik nedeniyle göç edenleri önemli bir bölümü iĢsizdir; yüzde 44,3‟ü hiçbir iĢte
çalıĢmıyor.
3. Güvenlik nedeniyle göç edenlerin yarısına yakını sosyal güvenceden yoksundur;
yüzde 49, 3‟ü sosyal güvencesiz çalıĢıyor.
4. Güvenlik nedeniyle göç edenlerin önemli bir bölümü çıkıĢ noktasında hayvancılık ve
küçük çiftçilik gibi kentte icra edilmesi mümkün olmayan iĢlerle uğraĢıyor.
5. Güvenlik nedeniyle göç edenlerin çoğu kalabalık bir aileye sahiptir. Yüzde 74,4‟ünün
çocuk sayısı 5‟ten fazladır.33
Sonuç olarak, 1990‟lı yıllarda yapılan göçler ve bu göçü gerçekleĢtiren göç edenlerin
nitelikleri 1990‟lı yıllardan öncesine ve Türkiye‟nin diğer bölgelerine göre farklı özellikler
taĢımaktadır. “1990‟lı yıllarda yaĢanan bu yeni göç dalgasının geçmiĢte yaĢanan göçlerden en
temel farkı zorunlu olmasıdır, dolayısıyla bu göç süreci daha önceki göçlere kıyasla daha
hazırlıksız yaĢanmıĢtır. Bu insanlar Türkiye‟nin gelir ortalamasının en altında bir yaĢamı
Diyarbakır, Van, Batman gibi illerin Ģehir merkezlerinde ya da Ġstanbul, Ankara, Ġzmir,
Adana, Mersin gibi metropollerde gettolaĢma benzeri yerleĢim alanları oluĢturarak sürdürmek
zorunda kalmıĢlardır. Zorunlu göç hem demografik ve çevresel bakımdan hem de siyasal,
sosyal ve ekonomik bakımlardan radikal bir altüst oluĢ ve kapsamlı bir tahribata neden
olmuĢtur.”34

33

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü (HÜNEE), a.g.e., s.77-78.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), 2003 Zorunlu Göç Raporu, 2002-2004 37. Dönem
ÇalıĢma Raporu, Ankara, 2003, s. 547.
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1985

1990

1997

Küçük kasabalar (ilçe merkezleri)
Mutki
4065
2490
6770
Hizan
4026
4798
11574
Dicle
6097
5414
13014
Baykan
6665
5169
8652
Ġdil
8465
12905
21116
Derik
13975
13201
20671
Çınar
8049
10080
15755
Pervari
5005
5178
6693
GercüĢ
5491
8116
9765
Kiğı
4091
4544
5051
Bismil
24862
39834
101409
Midyat
22169
29569
61597
Palu
7562
7900
12036
Hozat
4085
4606
7579
Büyük kasaba ve kentler (genelikle il merkezleri)
ġırnak
12141
25059
51129
Hakkari
20754
30407
57077
Bingöl
34024
41509
67022
MuĢ
42159
44019
65801
Van
110653
153111
226965
Batman
110036
147347
212726
Diyarbakır
305940
381144
511640
Elazığ
182296
204603
250534
Ağrı
54492
58038
69384
Mardin
44085
53005
61529
Yüksekova
16334
28486
54739
Kızıltepe
40852
60134
112015
Silopi
13071
23430
39749
Cizre
29496
50023
63344
Nusaybin
45178
49671
56467

2000

19851990

19901997

19972000

4291
11067
9861
8883
19123
19806
13282
5737
8451
4684
61182
56669
10103
6589

-9.8
3.5
-2.4
-5.1
8.4
-1.1
4.5
0.7
7.8
2.1
-9.8
5.8
0.9
2.4

14.3
12.6
12.5
7.4
7.0
6.4
6.4
3.7
2.6
1.5
14.3
10.5
6.0
7.1

-15.2
-1.5
-9.2
0.9
-3.3
-1.4
-5.7
-5.1
-4.8
-2.5
-15.2
-2.8
-5.8
-4.7

52743
58145
68786
67927
284464
246678
545983
266495
79764
65072
59662
113143
51199
69591
74110

14.5
7.6
4.0
0.9
6.5
5.8
4.4
2.3
1.3
3.7
11.1
7.7
11.7
10.6
1.9

10.2
9.0
6.8
5.7
5.6
5.2
4.2
2.9
2.6
2.1
9.3
8.9
7.6
3.4
1.8

1.0
0.6
0.9
1.1
7.5
4.9
2.2
0.4
4.6
1.6
2.9
0.3
8.4
3.1
9.1

Olağanüstü Hal Bölgesinde seçilmiĢ bazı kentsel yerleĢmelerde nüfus miktarları ve değiĢim hızları (1985-2000).
Kaynak: DĠE, 1988; DĠE, 1994; DĠE, 1999; DĠE, 2002, ve DĠE, 2003 (Özgür ve YüceĢahin, 2006: 29).
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3. TÜRKĠYE’DE GÖÇLERĠN NEDENLERĠ
3.1. Genel Olarak Türkiye’de Göçlerin Nedenleri
Bireyler, sosyal gruplar ve toplumlar genellikle nedensellik bağlamında davranmaya
eğilimlidirler. BaĢka bir deyiĢle, sergiledikleri eylemlerin arka planında belirli sebepler
bulunmaktadır. Göç olgusunu da bu çerçevede değerlendirmek gerekmektedir. Zira göç gibi,
hem göç edenler hem de göç edilen yer açısından ciddi sonuçlar ortaya çıkaran bir olgunun
sebepsiz vuku bulması düĢünülemez. Bu açıdan göçlerin nedenleri önem arz etmektedir. Bu
bölümde, özelde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere Türkiye‟deki göçlerin
nedenleri genel hatlarıyla ele alınacaktır.
Türkiye‟de insanları göçe sevk eden sebeplere bakıldığında altı önemli unsurun ön
plana çıktığı görülmektedir. Bunlar; iĢ arama ve bulma, hanedeki fertlerden birisine bağımlı
göç, tayin ya da atama, eğitim, evlilik ve deprem olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bunlardan en
önemli sebep ise hanedeki fertlerden birisine bağımlı göçtür. Göç edenlerin %26‟sı bu sebeple
bulundukları yerleri terk etmektedirler.

Ancak belirtilen bu sebepler, Türkiye Ġstatistik

Kurumu (TÜĠK) tarafından resmi olarak açıklanan sebeplerdir. Elbette, göçün nedenleri
bunlarla sınırlı değildir. Bu nedenlerin dıĢında insanları ülkemizde göçe iten değiĢik
etmenlerin bulunduğu da bir gerçektir. Göçün baĢlıca nedenleri arasında, nüfus artıĢı,
ekonomik sorunlar, eğitim, kültür ve sağlık hizmetlerinden faydalanma isteği, ulaĢım,
haberleĢme ve enformasyon ağının geliĢmesi ve güvenlik arzusu sayılabilir.35
Köyden kentlere olan göçlerin sebepleri belirtilirken öncelikle kentin çekiciliği,
cazibesi, kırın yani köyün ise iticiliğinden söz edilmektedir.36 Göçün kentleĢme üzerindeki
etkisini anlatan RuĢen KeleĢ, itici ve çekici etmenlerin yanında iletici etmenlere de dikkat
çekmektedir: “Ġtici etmenler, genellikle, nüfusu köyden ve tarımdan köy dıĢına iten
etmenlerdir. Ġletici etmenlerle kast edilen, köyünden kopan nüfusu kentlere, büyük merkezlere
taĢıyan ulaĢım araçlarındaki ve olanaklarındaki geliĢmelerdir. Çekici güçler ise köyünden
ayrılan ya da ayrılmaya hazır bulunanları kentlere doğru çeken ekonomik ve toplumsal
etmenlerdir. Ülkemizde, nüfusun kentlere akını üzerinde bütün bu etmenlerin değiĢik
ölçülerde payları vardır.”37

35

Ömer Murat KESKĠNKILIÇ, Türkiye’de KentleĢme ve Organize Suç ĠliĢkisi, Ankara, 2008, s.24-25.
http://www.muratkeskinkilic.com/belge.doc EriĢim Tarihi: 23.11.2015.
36
Yüksel KOÇAK ve Elvan TERZĠ, a.g.m., s.167.
37
RuĢen KELEġ, a.g.e., s. 67.
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Göçlerde ana itici etmen, kırsal kesimin yaĢam alanı olma cazibesini -en azından kente
oranla- kaybetmesi iken ana çekici etmen, kentin kırsal alana göre yaĢam alanı olma
cazibesini arttırmasıdır. Ġletici etmenler ise kırsal alandan kente taĢınmayı kolaylaĢtıran
ulaĢım imkânlarının önemli ölçüde geliĢmesidir.
Kırsalın yaĢam alanı olma cazibesini yitirmesinin baĢlıca nedenleri Ģunlardır:


Türkiye‟nin 1922‟ye kadar devam eden savaĢ sürecinden çıkması ve sağlık sektörünün
de geliĢmesiyle kırsal nüfusun artması,



Tarım arazilerinin artan nüfus için yetersiz kalması,



Tarımda iĢ makinelerinin kullanılmasıyla bir iĢ boĢluğunun oluĢması; Ġkinci Dünya
SavaĢı‟nı izleyen yıllarda Türkiye‟ye çok sayıda traktör girmiĢtir. 1952‟de 31.145 olan
traktör sayısı 1992‟de 732 bin adeti bulmuĢtur. Tarıma traktörün geniĢ ölçüde girmiĢ
olmasının anlamı, makinin insan emeğinin yerini almasına olanak hazırlamasıdır. Bir
traktörün tarımdan ayırdığı insan sayısının 3, 4, 7 ve 9 olduğuna iliĢkin türlü tahminler
yapılmıĢtır.38



Fabrika üretiminin yaygınlaĢmasıyla zanaatçılığın geçim kaynağı olmaktan çıkması,



Husumet ve kan davalarının yol açtığı huzursuzluk ortamı,



Asfalt yol, elektrik, evlere ulaĢan su, telefon gibi imkânların kırsal alana geç
götürülmesi,



(Doğu ve Güneydoğu Anadolu için) çatıĢma kaynaklı güvenlik problemi.

Kentin yaĢam cazibesini arttırma nedenleri ise Ģu Ģekilde sıralanabilir:


Özellikle 1950‟li yıllardan sonra sanayi tesislerinin kurulmasıyla iĢ imkânlarının
oluĢması,



Eğitim yatırımlarının artması ile kentlerde üniversitelerin ve küçük yerleĢim
alanlarında bulunmayan farklı meslek liselerinin kurulması,



Devlet kurumlarının artmasıyla memur ve hizmetli ihtiyacının artması,



Kent nüfusunun artmasıyla pazarcılık, bakkaliyecilik gibi küçük esnaf ihtiyacının
artması,



Anadolu köy ve kasabalarındaki kan davası, husumet gibi sorunlar karĢısında kentlerin
daha güvenli olması,
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Ġyi bir ekonomik gelire sahip olanlar için kentlerin daha konforlu bir yaĢam imkânı
tanıması.
3.2. 1990’lı Yıllarda Türkiye’nin Doğu Ġllerinden Batı Ġllerine Göçün Nedenleri
Türkiye‟nin diğer bölgelerinden Batı‟ya yönelik gerçekleĢen göçlerin arka planındaki

nedenler ile 1990‟lı yıllarda Doğu illerinden Batı illerine yaĢanan kitlesel göçlerin nedenleri
arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Bu yıllarda bölgede hem yaygın nedenlerden
kaynaklanan göç devam etti hem de bölgede Devlet güçleriyle PKK arasındaki çatıĢmalardan
kaynaklı bir göç dalgası yaĢandı. “Bölgede bugün yaĢanmakta olan sorun ise yıllardır yaĢanan
göçten önemli ölçüde ayrılmaktadır. Ġnsanlar, cebri-zorunlu bir göçle karĢı karĢıya
bulunmaktadır. Halk, isteği dıĢında köyünden, evinden, toprağından zorla koparılmakta ya da
hayatta kalabilmek umuduyla tüm olumsuzluklarını bile bile göçü tercih eder hale
getirilmektedir.”39
Bu raporda o süreçte yaĢanan göçün nedenleri,
1. Güvenlik güçlerinin köyleri boĢaltmaları
2. PKK‟nin köy boĢaltması
3. Can güvenliğinin kalmaması
4. Gıda ambargosu
5. Ekonomik sıkıntılar
6. Gelir kaynaklarının tükenmesi
7. Sosyal bunalımlar olarak sıralanmıĢtır.
Bölgede 1995‟in sonlarına kadar yaklaĢık 3000 köy boĢaltılmıĢ; adam kaçırma, cinayet,
yol kesme ve soygun gibi eylemlerle can güvenliği tehdit altına girmiĢtir. PKK‟ye
götürüleceği endiĢesiyle özellikle Tunceli ve Hakkâri yöresinde gıda alımı sınırlaması
getirilmiĢ, köylerin boĢaltılmasıyla birçok ürün yetiĢtirilememiĢ, bu nedenle özellikle kıĢ
aylarında bazı ürünlerin fiyatları fahiĢ oranlarda artmıĢ, yayla yasağı yüzünden hayvancılık
39
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yok olma noktasına gelmiĢ, kimden ve nereden geleceği belli olmayan saldırılardan dolayı
halk üzerinde psikolojik bozukluklar gözlenmiĢtir. Bu duruma daha fazla dayanamayanlar
huzur arayıĢını göç etmekte bulmuĢtur.40
HÜNEE‟nin tespitlerine göre de, Türkiye‟de araĢtırmaya konu olan 14 il dıĢındaki
güvenlik kaynaklı göç neredeyse yüzde sıfır iken, çatıĢma atmosferi öncesinde bu 14 ilde
yaĢanan göçün de ancak yüzde 3. 3‟ü güvenlik nedenine bağlanmıĢtır. Oysa “14 ilde 19801990 döneminde gerçekleĢen göçlerin yüzde 29‟u 1991-1995 döneminde gerçekleĢen göçlerin
ise yüzde 47,2‟si güvenlik nedeniyle gerçekleĢmiĢtir.”41
Kısacası, 1990‟lı yıllarda bölgedeki göçlerin kahir ekseriyeti çatıĢma ortamından
uzaklaĢmak yani güvenlik kaygısıyla gerçekleĢtirilmiĢtir.

4. 1990’LI YILLARDA TÜRKĠYE’NĠN DOĞUSUNDAN BATISINA YAġANAN
GÖÇ HAREKETLERĠNĠN SONUÇLARI
1990‟lı yıllarda Türkiye‟nin

Doğu illerinden Batı illerine göç edenler, bir dizi

problemle karĢılaĢtılar ve kendileri de göç ettikleri yerlerde bazı sorunların oluĢmasına sebep
oldular. Bunlar, kırsaldan kente zorunlu ve ani bir kitlesel göçün kaçınılmaz sonuçlarıydı. Bu
bölümde, söz konusu sonuçlar genel hatlarıyla irdelenecektir.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde nüfusun önemli bir bölümü, kentsel
yerleĢimlere göç ederek genellikle kentlerin gecekondu mahallelerinde ve sağlıksız çevre
koĢullarında ve konutlarda, yeterli iĢ ve gelir olanaklarından yoksun olarak yaĢamak
durumunda kalmıĢlardır. Yerlerinden olmuĢ bu nüfusun çoğunluğunun eğitim düzeyinin
yetersiz olması ve genellikle vasıfsız iĢ gücünü oluĢturmaları, iĢsizlik ve yoksulluğun getirdiği
sınırlılıklarla birleĢerek kentsel yaĢam koĢullarını bu nüfus için daha da ağırlaĢtırmıĢtır. Bu
durum hem yerinden olmuĢ ve kente göç etmiĢ nüfus için, hem de kentin yerli nüfusu için
toplumsal bir sorun haline dönüĢmüĢtür.42
Göç edenlerin karĢılaĢtığı problemlerin bir bölümü, göç edenlerin niteliklerinden
kaynaklanmaktayken; diğer bir bölümü ise, göç edenler dıĢındaki sebeplerden oluĢmaktadır.
40
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4.1. Göç Edenlerin Nitelikleri Ġle Ġlgili Sorunlar
Göçün kitleselleĢmesinin, bütün göç türlerinde “göç edenlerin kalitesi”ni düĢürdüğü
görülmektedir. “Ġlk göçmenler, genç ve daha iyi öğrenim görmüĢ olmakla birlikte göç
ilerledikçe kalite kötüleĢmektedir. YaĢlı, kalifiye olmayan ve öğrenim görmemiĢlerin oranı
yükselmekte ve dağlık bölgeler gibi ücra yerlerden ve dıĢ dünyayla sınırlı iletiĢime sahip
yalıtılmıĢ aĢiretlerden insanlar kente ulaĢmaya baĢlamaktadır.”43
1990‟lı yıllarda bölgedeki çatıĢma atmosferi nedeniyle yaĢanan kitlesel göç dalgası,
Türkiye‟nin göç alan yörelerini,
1. Eğitim düzeyi oldukça düĢük,
2. Önemli bir bölümü Türkçe konuĢmakta güçlük çeken,
3. Bir bölümü daha önce hiç büyük kent görmemiĢ ve kent kültüründen yoksun
4. Kentte icra edebileceği bir mesleği ve sosyal güvencesi olmayan
5. Bir problemle karĢılaĢtığında bunu ilgili kuruma bildirmek ve hasımlarına karĢı dava
açmak yerine aile meclisine götürmeye alıĢmıĢ -göç dağınık yaĢandığından kent
yerinde aile meclisinden de yoksun kalmıĢ bulunan- büyük bir göç eden kitlesiyle
karĢı karĢıya bırakmıĢtır.
Bulunduğu yöreden isteği dıĢında ayrılmıĢ, o yöreye dönme isteği olan ama dönme
umudu da olmayan, kente yabancı ama kentte yaĢamaya mahkûm bu kitlenin Türkiye‟de kent
sorunlarını artırması kaçınılmaz olmaktadır.
4.2. Göç Edenlerin Nitelikleri DıĢındaki Sorunlar
1990‟lı yıllardan önce daha çok gurbetçinin kendi ailesini yanına getirmesi niteliğinde
olan göçlerde göç edenlerin sayısı sınırlıydı. Ġstanbul gibi büyük kentlerde durum farklı ise de
Konya‟nın Kulu, Cihanbeyli, Adana‟nın Yüreğir gibi ilçelerine genellikle ilçenin
özümseyebileceği kadar göç eden geliyordu. ĠĢsizlik veya konutsuzluk problemi yaĢayan göç
edenler, iĢ ve konut bulabilecekleri baĢka bir kente taĢınıyordu; bir bölümü de kendi
memleketine geri dönüyordu. Dolayısıyla göç edenler, göç ettikleri yerlerde iĢsizlik,
konutsuzluk gibi sorunlara yol açmıyor; toplumsal bir tepkiye de neden olmuyordu. Aksine
onlara kentin ihtiyacını karĢılayan misafirler gözüyle bakılıyordu.
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1990‟lı yıllarda ise kısa bir sürede yüz binlerce kiĢi kentlere yığıldı. “Göçmenlerin
sayısı sınırlı kalsaydı kente yeni gelenleri kendi yapısı ve katı kent kültürü içine almak
suretiyle özümseyebilirdi.”44 Öte yandan, göç alan kentler konut, iĢ imkânları, okul
kontenjanları, sağlık kuruluĢları kapasiteleri, toplu taĢıma araçları gibi pek çok yönden bu göç
edenlerin gereksinimlerini karĢılayabilmekten uzak bir durumda bulunmaktaydı.
Türkiye, 5 Nisan 1994‟te ağır bir ekonomik kriz içine girdi. Bu ekonomik krizin yol
açtığı iĢsizlik gibi problemler göç edenlerin durumunu da etkiledi. 1990‟lı yıllar boyunca ülke
koalisyon hükümetleri tarafından yönetiliyordu. 1995‟den itibaren ülkede siyasi istikrarsızlık
vardı. Siyasi istikrarsızlık, 28 ġubat 1997‟den itibaren siyasi gerginliğe dönüĢtü, 1999
Ağustos‟unda en çok göç alan bölgelerden Marmara Bölgesi‟nde resmi verilere göre 18.373
kiĢinin ölümüyle sonuçlanan bir deprem meydana geldi. Deprem, en çok göç alan illerden
Ġstanbul, Kocaeli ve Sakarya illerinde büyük bir konut sorununa yol açtı, 147 bin 120 kiĢi
prefabrik evlerde yaĢamak zorunda kaldı.
1990‟lı yıllarda güvenlik nedeniyle Türkiye‟nin Doğu illerinden Batı illerine göç
edenlerin küçük bir bölümünü oluĢturan varlıklı kesimi, kente göç eden diğer varlıklı kesimler
gibi kentin sorunsuz alanlarına yerleĢti. Yoksul kesim ise, üç farklı sorunlu konut alanına
yöneldi. Bunlar; gecekondular, slumlar ve insan sağlığı açısından önemli riskler barındıran
bodrum katlarıydı.
Küçük kentlerde göç edenlerin önemli bir bölümü, gecekondu45 semtlerine ya da tapulu
da olsa denetim yetersizliğinden dolayı düzensiz bir yapılaĢmaya konu olan semtlere yerleĢti.
Gecekonduların yoğunlaĢtığı mahallelere gecekondu mahallesi veya semti denmektedir.
Kemal H. Karpat‟a göre gecekondu, kırsal kesimle kent arasında bir tampon yerleĢimdir, göç
edenin kent kültürünü edindiği bir alandır. 1990‟da Türkiye genelinde 1 milyon 750 bin olan
gecekondu sayısı ve 8 milyon 750 bin olan gecekondulu nüfus, 1995‟te sırasıyla 2 milyon ve
10 milyona, 2002‟de 2 milyon 2 yüz bine ve 11 milyona çıktı.46 Bunda göçün önemli bir payı
olduğu görülmektedir.
Gecekondu semtlerinde konut ihtiyacı yeni gecekondular veya var olan gecekonduya
yeni oda eklenerek sağlanırken düzensiz yapılaĢmaya konu olan diğer semtlerde konut
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ihtiyacı bahçeye ayrılan alana yeni konut yapma ya da var olan konutta kat çıkmayla
karĢılandı. “Kat çıkma”, genellikle konuta ruhsatsız kat eklemeyi ifade etmek için kullanılır.
Kat çıkma, konut güvenliğini azaltırken su yetersizliği, görüntü kirliliği vb. problemlere yol
açmaktadır.
Bununla birlikte gecekondu alanları, göç yoluyla yerleĢenler için “sorunlu” yerleĢim
alanları içinde en olumlu olan yerleĢim alanıydı. “Özellikle toprağın tapusu alındıktan sonra
gecekondulunun, en azından Türkiye‟de kulübesine yönelip onu özene bezene bir eve
dönüĢtürmesi dikkat çekmektedir. Çoğu gecekondulu kendi kulübelerini içinde hem ertesi
günün enerjilerini tekrar kazandıkları bir barınak hem de aileleriyle birlikte olmanın ve
kendilerini daha geniĢ cemaate bütünleĢtirmenin bir aracı olarak görmektedir. Dolayısıyla suç
oranının neden düĢük olduğunu anlamak kolaydır. Gecekondulular hakkında yanlıĢ fikirlere
sahip bilim adamları ve araĢtırmacılar bile suç, fahiĢelik, kumar ve uyuĢturucunun çoğu
gecekondu yerleĢiminde bir sorun olmadığında anlaĢmaktadır.”47
ÇalıĢma kapsamında kendisiyle görüĢülen A. Acar, “Siirt’in bir köyünden daha önce
köylü ve hemşehrilerimin yerleştiği Kocaeli’nin Darıca ilçesinin Göldere semtine yerleştim.
Kendim için küçük bir gecekondu satın aldım. Kendimiz gibi olanların içinde kendimize ait
bir evimiz olduğu için semtte huzur içindeyiz. Apartmanlardan bile rahatız. Ne üstteki
komşunun gürültüsü ne alttaki komşunun uyarısı... Alan geniş, düğün mü yapacağız, caddede
köydeki gibi yaparız. Herkes gelir düğünlerimize... Çevredeki fabrika ve inşaatlarda iş çok.
Bugüne kadar kimseyle kavgamız gürültümüz olmadı. Kimimiz Doğulu, kimimiz Karadenizli,
kimimiz ise Akdenizliyiz. Ama hepimiz bir aradayız.” ifadelerini kullanmıĢtır. Ancak
gecekondu semtlerinde dil ve mezhep farkının sorun haline getirmeye yönelik çabalar da
gözlenmektedir. Bu durumun, gecekondu semtlerinin kendi içinde bir marjinallik daha
meydana getirdiği söylenebilir.
AraĢtırmacılar da gecekonduların göç edenlerin kente uyumu ve kentte yükselmeleri
için bir geçiĢ alanı olduğunu düĢünmektedir. “Gecekonduda yaĢayan insanlar, kente ayak
uydurma adına zengin semtlerde yaĢayan kentliler gibi yaĢamaya çalıĢıp, onlar gibi giyinmek,
onlar gibi konuĢmak, evlerini onlar gibi düzenlemek, taklit takılar, naylon giysilerle kentliler
gibi giyinip kuĢanmaya baĢlarlar. Satın alma gücü yükselenler, giderek gecekondu
mahallelerinin hatırı sayılır önderleri olmaya baĢlayacaklardır. Semt içerisinde gelir durumu
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daha iyi olanlar, mahalle muhtarlığı, belediye encümen üyeliği derken siyasi ortamlara daha
etkin katılmaya baĢlarlar. Bunlar, arabesk kültürünün oluĢması için en uygun ortamlardır.”48
Buna karĢın göç edenlerin yoğun olarak yerleĢtiği bir diğer yerleĢim alanı ise
slumlardır. Slumların durumu gecekondulardan farklılık arz etmektedir. Kemal H. Karpat,
slum için “sefil yaĢama koĢullarının damgasını vurduğu kalabalık nüfuslu bir sokak ya da dar
sokak” sözlük anlamını aktarmakta ve slumların Ģehirlerin içinde oluĢmuĢ eski sakinlerince
terk edilmiĢ, bakımsız, genellikle yoksul, umutsuz, düĢük iĢlere ve suça yatkın kiĢilerin
toplandığı yerler olduğunu belirtmektedir.49 “Gecekondu, göç edenin kendini kent hayatıyla
bütünleĢtirme çabasının umutlu bir baĢlangıcı olarak düĢünülebilecekken, slum göçmenin
buna ulaĢmadaki baĢarısızlığını simgeleyen bir Ģey olarak düĢünülebilir.”50
Slumlar, maddi açıdan çevresindeki iĢyerleri ile olanaklar sunsa da, manevi açıdan en
sorunlu yerleĢim alanlarıdır. Slum yerleĢimine en açık örnek Ġstanbul‟un TarlabaĢı semti ve
çevresidir. Burası, ucuz konut sağlama, Taksim‟deki iĢyerlerinde çalıĢma, suçluyu saklayacak
bir karıĢıklık içinde olma gibi nedenlerden dolayı gözde bir “ilk yerleĢim yeri”ydi. “Ġlk
yerleĢim yeri” ifadesi kullanıldı; çünkü göç edenlerin önemli bir bölümü kentin çevresini
tanıyıp ekonomik olarak da imkân bulunca Kanarya gibi uzak ama daha yaĢanılır alanlara göç
etti. Bununla birlikte semtte kayda değer bir göç eden kitlesi de kaldı. TarlabaĢı semti,
sosyolojik açıdan 2008‟de Bilgi Üniversitesi tarafından detaylı bir Ģekilde incelenmiĢtir:
“Nüfusunun 35 bin civarında olduğu tahmin edilen TarlabaĢı semti, Beyoğlu ilçe
sınırları içerisinde yer almaktadır. Ġlçe nüfusunun % 85'i Türkçe dili kullanmaktadır. %15
oranındaki azınlık nüfusu ise kendi dillerini kullanmakta olup, bunların bir kısmı da günlük
hayatlarında Türkçe konuĢmaktadırlar. Önceden gayrimüslim azınlıkların yerleĢim yeri olan
bölgede, azınlıkların ayrılması sonucunda evlerin büyük kısmı ya vakıflara ya da Hazine‟ye
geçmiĢtir. Kamuya geçen meskenler bakımsızlıktan dolayı harabeye dönüĢmüĢ, bazıları da
iĢgal edilmiĢ durumdadır. TarlabaĢı semtinin bu birbirinden farklı kültürleri taĢıyan
yerleĢimcileri, alt gelir grubu olarak tanımlanan yoksul kesimlerden oluĢmaktadır. Bu kiĢiler,
bölgeye Türkiye‟nin farklı coğrafyalarından ve farklı kültürlerinden gelip yerleĢmiĢlerdir.
1990‟lı yıllardan itibaren de özellikle Doğu ve Güneydoğu‟dan yoğun olarak bu semte göç
baĢlamıĢtır. Toplam nüfusun % 35‟ini oluĢturan Doğu ve Güneydoğu Anadolu‟dan
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(Mardinliler, Siirtliler, Diyarbakırlılar, Batmanlılar, Karslılar vb.) göç edenlerin yanı sıra,
Romanlar, Taksim'e yakın bölgede ise Zimbabveliler, Ruandalılar, Senegalliler, Togolular ve
Romanyalılar (yaklaĢık % 3 yurt dıĢından gelen gruplar) oturmaktadır. Bunun dıĢında
geçmiĢten beri bölgede yaĢayan eski yerleĢim sahipleri de nüfusun % 40‟ını oluĢturmaktadır.
Bölgede yerleĢik yaĢayan kiĢilerin % 56‟sının iĢsiz olduğu belirlenmiĢtir. Ġstanbul kentinin
dolayısıyla Beyoğlu semtinin en yoksul halkı; horlanan, aĢağılanan kesimleri, travestiler,
sokak çocukları, Afrikalılar, TarlabaĢı‟nda bir araya gelerek kendilerine “yoksulluk” ortaklı
yeni bir yaĢam alanı kurmuĢlardır.”51
Mardin‟in Dargeçit ilçesinden göç edip TarlabaĢı‟na yerleĢen S. Korkmaz,
“Tarlabaşı’na yoksulluktan geldik, kendimizi toparlayınca uzağa gideriz, dedik; çocuklarım iş
bulunca ev aldık, burada kaldık, burada çalışana iş var ama en küçük oğlumu kaybettik,
sayılır. O, bizim için bedenen var ama ahlaken yok” derken; semtte çalıĢan Tekirdağlı bir
taksi Ģoförü de, söz konusu semtte hırsızlık, uyuĢturucu madde bağımlılığı vb. gayrimeĢru
iĢlerin kolayca icra edildiğini dile getirmiĢtir.
Göç edenlerin yerleĢtikleri bir diğer alan ise, gayri-insani Ģartlar içerisinde bulunan
bodrum katlarıdır. Bodrum katları, genelde güneĢ almamaktadır. Bir bölümü, baĢta odunluk,
depo olarak planlanmıĢ; göç dalgasıyla birlikte biraz toparlanıp eve dönüĢtürülmüĢtür. Bu
yapılar, sık sık su baskınına uğramaktadır. Tuvaletler sonradan eklendiği için yazın kokmakta,
kıĢın ise taĢmaktadır.
YerleĢimcilerin çoğu, bu tür evlerde oturmaktan utanmakta, bunu hakir düĢmek olarak
görmekte, kendisini kınamakta ama ekonomik durumunun da ancak böyle bir yere yettiğini
söylemektedir. ġırnak‟tan Ġstanbul‟un Zeytinburnu ilçesine yerleĢmiĢ olan S. Anık,
“Çevremizde tekstil atölyeleri var. İş bulmak için en iyi yerlerden biri. Durumumuz düzelince
üst katlara çıkarız, dedik. Ama zamanla bu hâle alıştık. Bir üst kata çıkacağımıza kendimize
ev aldık ama Halkalı semtinde. Oraya gücümüz yetti. Üst kata çıkıp çok kira ödemektense
oraya taksit ödüyoruz. Oradan aldığımız kira ile de buranın kirasını ödüyoruz.” demiĢtir.
Çevredeki diğer göç edenlerinde benzer bir hikâyeye sahip oldukları gözlemlenmiĢtir.
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4.3. 1990’larda GerçekleĢen Göçlerin Göç Edenler ve Göç Ettikleri Kentler
Üzerindeki Sonuçları
1990‟lı yıllarda Türkiye‟nin Doğusundan Batısına yönelik gerçekleĢen göç hareketleri,
hem göç edenler üzerinde hem de göç ettikleri kentler üzerinde ciddi sonuçlara yol açmıĢtır.
Söz konusu sonuçlar; yoksulluk, suç artıĢı, eğitim problemleri, marjinalleĢme, kente
uyumsuzluk, dil ve mezhep farkındalığının arttırılması Ģeklinde ifade edilebilir.
4.3.1. Yoksulluk
Kırsal alanlardan kente yönelik gerçekleĢen göçlerde karĢılaĢılan sorunların baĢında
kuĢkusuz yoksulluk gelmektedir. Özellikle güvenlik amaçlı olan göçlerde, göç esnasında
yaĢanan travmaların yanı sıra geçim sıkıntıları da ağır bir yük oluĢturmaktadır. Bu bağlamda,
1990‟lı yıllarda göç edenlerin önemli bir bölümü kentlerde yoksul kesimler arasında yer
almıĢtır. Ancak, bu kesimlerin çoğu göç etmeden önce yaĢadıkları yerleĢim yerlerinde bu tarz
bir yoksulluk içerisinde bulunmamaktaydılar. Zira kendi geçimlerini idame edebilecek bir
durumdaydılar. “ġu anda dilenci gibi görülen bu insanlar kendi yerlerinde ürettikleriyle
yarınlara umutla bakabiliyorlardı. Oysa Ģimdi üretimden tüketime kaydırılıyorlar. En
basitinden köyünde ekmeği - suyu parayla almayan insanlar bugün bunları parayla almak
zorunda kalıyor. Köylerinden ayrılmadan önce bu insanlar çiftçilik, hayvancılık yapıyordu.
Kendi ürettiğiyle yaĢamlarını idare ediyor, tavuğundan yumurtasını, koyunundan süt, yoğurt,
peynir ve etini, tarlasından; buğday, un, ekmek, bulgur ve mercimeğini, bahçesinden sebze ve
meyvesini elde ediyordu. Hem kendini besliyor, hem de ekonomik kazanç elde ediyordu.”52
Kente göç ettikten sonra geçim sıkıntısı çeken aileler, içinde bulundukları yoksulluk
sarmalından kurtulmak için çocuklarını da çalıĢtırmaya baĢvurmuĢlardır. Ġstanbul‟un Eminönü
gibi semtlerinde simit, su, tatlı, midye satıcılığı gibi iĢlerde çalıĢtırılan çocukların önemli bir
bölümü göçle Ġstanbul‟a yerleĢen ailelerin çocuklarından oluĢmaktadır. 1990‟lı yıllarda
çalıĢan çocuk sayısında hızla bir artıĢ olmuĢ, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine
göre 1994‟te çalıĢan çocuk sayısı 1 milyonu bulmuĢtur.53 Bu süreçte çalıĢan çocuk sayısında
görünen hızlı artıĢ, devleti çocuk iĢçiliğine karĢı bir dizi tedbir almaya götürmüĢtür.
Çocukların çalıĢtırılması, göç eden aileyi zenginleĢtirmemekte, belki çocuğun eğitime
katılmasını

ve

nitelikli

iĢlerde

çalıĢmasını

engellediğinden

ailenin

yoksulluğunu

kalıcılaĢtırmakta, onları kültürel yoksulluğa/kent yoksulluğuna sürüklemektedir.
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YaĢanan göçler büyük kentlerde, kentsel yaĢam standartlarının çok altında ve içe kapalı
adeta kendisi köy olmayan yeni “köysel alanlar” yaratmaktadır. Bu bağlamda önümüze çıkan
“kent yoksulları” kavramı önemlidir. Bu nüfusun kentlerde yaĢayan belli bir kısmının, farklı
gerekçelerle tarihsel ve coğrafi olarak belirlenmiĢ asgari geçim standardını yakalayabilecek
kaynaklara ve barınma ihtiyacını giderici konuta ulaĢamayarak, davranıĢsal- toplumsal
iliĢkiler uzamında sorunlar yaĢayabilecek bir konumda olmasıdır. Yeni göç edenlerle eskiden
göç etmiĢ olanlar arasında var olan kaynakların çoktan paylaĢılmasından kaynaklanan “fırsat
eĢitsizliği”, yeni göç edenlerin artık ekonomik anlamda kurtuluĢun değil sefalet ve peĢin
hükümle değerlendirilmenin merkezleri halini alan yeni gecekondu bölgelerinde eskisine
nazaran uzunca süre birer “kent yoksulu” olarak yaĢamaya zorlanmaları sorunun alt
baĢlıklarını oluĢturmaktadır.54
4.3.2. Suç ArtıĢı
Yoğun göç, kentlerde iĢlenen suçları arttırmakta, kentlerin güvenliğini tehdit etmektedir.
Bu suçlara karıĢanlar arasında Türkiye‟nin Doğu illerinden göç edenlerin çoğunlukta olması
dikkat çekicidir. “Elde ettiğimiz veriler doğrultusunda çıkan sonuçlar itibariyle organize
suçlar Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizde en aĢağı seviyede görülmüĢtür. Ancak
özellikle Batı bölgelerimizde yaĢanan organize suç olaylarına katılan suçlular itibariyle, Doğu
ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimiz nüfusuna kayıtlı vatandaĢlar tarafından iĢlendiği ortaya
çıkmıĢtır.”55
Emniyet Genel Müdürlüğü, 2005-2006 yılı verilerine göre de Türkiye‟nin Doğu
illerinde suç oranları oldukça düĢüktür ve Türkiye‟nin Ġstanbul ve Ankara gibi büyük kentleri
dıĢındaki kentlerle oldukça benzerlik göstermektedir. Mardin ile Niğde, Ordu, Rize arasında
belirgin bir fark yoktur.56 Ancak kentlere göç eden Doğuluların yaĢadığı ağır travmalar, içine
düĢtükleri boĢluk ve ötekileĢtirilme durumları onların suça meyletmesini kolaylaĢtırmaktadır.
Raporumuz kapsamında görüĢülen Adana‟da emekli muhtar H. Bolat‟a göre, “Adana’da bir
Adanalılar var, bir de onların hırsızlığını yapan Mardinliler!” Beyoğlu‟nun TarlabaĢı
civarında taksicilik yapan Tekirdağlı bir taksiciye göre de, “İstanbul’un hırsızlığının yarısını
Romanlar, diğer yarısını Türkiye’nin Doğu illerinden göç yoluyla gelip Tarlabaşı’na
yerleşenler Kürtler yapıyor.”
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Rapor kapsamında görüĢülen söz konusu kiĢilerin görüĢü abartılı bulunsa da, Adalet
Bakanlığı‟nın 2013 verilerine göre, “Cezaevlerinde en çok Diyarbakır nüfusuna kayıtlı
vatandaĢlar bulunmaktadır. Diyarbakır nüfusuna kayıtlı 8 bin 592 tutuklu ve hükümlünün
ardından, ikinci olarak 4 bin 789 tutuklu ve hükümlü ile ġanlıurfa gelmektedir. Her iki ili
üçüncü olarak yine Güneydoğu'da bulunan Mardin izlemektedir. Ülke genelindeki
cezaevlerinde 4 bin 11 Mardinli tutuklu ve hükümlü yer almaktadır.”57 Veriler ve
görüĢmelerden göçün, “suçlu üreterek” bir güvenlik problemine dönüĢtüğü anlaĢılmaktadır.
Göçle birlikte geleneksel toplumsal düzenin bozulması, ekonomik sorunların sosyal
değerlerin unutulmasına yol açacak kadar artması ve kent ortamının suç iĢlemek için uygun
olması göç edenler arasında suç iĢleme oranını artırmıĢtır denilebilir.
4.3.3. Eğitim Problemleri
1990‟lı yıllarda yaĢanan göç esnasında bölgedeki okulların önemli bir bölümü kapalı
durumda bulunmaktadır. Göç edenlerin önemli bir bölümünün çocukları göç öncesinde eğitim
öğretimine devam edememektedir.
Göçün eğitime olumlu ve olumsuz etkilerinden bahsedilebilir. Siirt‟ten Kocaeli‟nin
Darıca ilçesinin Göldere Mahallesi‟ne göç eden A. YaĢar, “Köyde sadece ilkokul vardı.
Ortaokul için bile çocuklarımızı Yatılı Bölge Okulu’na göndermek zorundaydık. Ancak köyde
gönderen hiç kimse yoktu. Ben, Darıca’ya yerleşince çocuklarımı okuttum, bir oğlum Fen
Lisesini bitirdikten sonra Tıp Fakültesini kazandı, şu anda bir hastanede başhekim, diğer
oğlum da Amerika’da gemicilik eğitim aldı, şu anda bir gemide kaptanlık yapıyor. Köyde
kalsaydık onlar da çobanlık yapacak veya birkaç dönüm araziyi ekip biçmekle uğraşacaktı”
ifadelerini kullanmıĢtır.
Diyarbakır‟da 2013 yılında, okul idarecileriyle yapılan görüĢmeler doğrultusunda göçün
eğitim ve öğretime etkisini belirlemeyi amaçlayan bir araĢtırmada Ģu tespitlere yer
verilmektedir: Göç eden aileler bakımından olaya olumlu bakmak mümkündür. Çünkü kırsal
kesimde yaĢayan ailelerde ilköğretim sonrası çocuklarını okutma Ģansı ya kısıtlıydı ya da hiç
yoktu. Bu sebeple kentlere göç eden aileler çocuklarını temel eğitim sonrası da okutma
Ģansını elde etmiĢlerdir. Bunun yanı sıra göçlerin olumsuz sonuçları da oldukça fazladır. Bu
olumsuz sonuçlar noktasında okul idarecilerinin;
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-Göçle gelen aileler ve okul çağındaki çocuklarının fazla olması nedeniyle yerleĢtikleri
mahallelerin okullarında öğrenci sayısını artırdıkları, kalabalık okul ve sınıfların idareyi ve
öğretmenleri zor durumda bıraktığı,
-Geçim derdine düĢen velilerin öğrenci problemleriyle ilgilenmediği ve okula
çağrıldığında “para isteyecekler” kaygısıyla okula gelmedikleri,
- Geçim derdine düĢen velilerin öğrenciye ve okula zaman ayıramadığı,
-Ailelerin uyum sorunları yaĢadığı, kendilerini ezik hissettikleri, öğrencilerde de
uygunsuz ve agresif tavırlar gözlemlendiği,
-Göçle gelen öğrencilerin çoğunluğu gerekli bilgi beceriye sahip olmadığı ve okulun
baĢarısını olumsuz etkilediği, bu yüzden okulların ülke içindeki baĢarı düzeyinin düĢük
göründüğü,
-Öğrencilerin, alıĢtıkları mekân, okul ve arkadaĢlarından ayrılıp yeni, farklı fiziki
özelliklere sahip bir okula gelmelerinden dolayı uyum sağlamakta zorlandıkları gibi
hususlarda Ģikâyetlerde bulundukları anlaĢılmaktadır.58
Göç edenler için eğitim, öncelikli sorun olarak görünmemektedir. AraĢtırmaya
katılanların hiç biri çocukların eğitimini öncelikli sorun görmemektedir. Onlar için önemli
olan ekonomik ihtiyaçlardır. Çoğunluğu kırsal kesimden göç ile gelen ailelerin Türkçe
bilmemesi veya etkili iletiĢim kuramaması da aileden kaynaklanan problemler arasındadır.
Öğrencilerin dil konusunda yaĢadıkları sıkıntılara bağlı olarak iletiĢim sorunları yaĢadıkları,
öğretmenlerini anlamakta güçlük çektikleri, iletiĢim sorunlarının öğrencileri içine kapanık
yaptığı ve baĢarılarını düĢürdüğü söylenebilir.”59
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4.3.4. MarjinalleĢme
Marjinallik, azınlığı, farklı olmayı, bütünleĢmemeyi, toplumun genel yapısının dıĢında
kalmayı ifade eder. MarjinalleĢme ise, toplum bütünlüğü içinde yer alırken ondan
uzaklaĢmayı, topluma yabancılaĢmayı anlatır.
H. Musa TaĢdelen‟e göre marjinallik, toplumsal ve mekânsal olmak üzere iki temel
kavramsal çerçeve ile açıklanabilir. “Toplumsal çerçeve, fert ve grupların kaynaklara
eriĢimiyle bağlantılı olarak nüfus yapısı, din, kültür, sosyal yapı (kast, hiyerarĢi, sınıf, etniklik
ve cinsiyet), ekonomi ve siyaset gibi insani boyutları içerir. Bu bağlamda, halkın mekânsal
ayrımcılık, sosyal adaletsizlik, eĢitsizlik, dıĢlanma gibi süreçlere maruz kalmasıyla yakından
ilgilidir. Marjinalliğin mekânsal boyutu söz konusu edildiğinde, sistemin kenarında bulunmak
ya da son derece zayıf bir Ģekilde bütünleĢme sağlayabilmek açılarından geliĢimin
merkezlerinden fiziki mesafe içeren bir konumda bulunmak durumuyla karĢı karĢıya
kalınmasıdır.”60
Daha açık bir ifadeyle marjinallik üç boyutta ele alınabilir: Kültürel, sosyal ve yapısal
olarak marjinallik.
Kültürel Açıdan Marjinallik: Ferdin içinde bulunduğu her iki kültürün de hiyerarĢik
olarak değer birimlerinin belirlendiği, karĢılaĢtırıldığı dolayısıyla bunların arasında kabul
edilecek veya reddedilecek tanımların tartıĢıldığı kültürlerarası iletiĢim ve asimilasyon
sürecidir.
Sosyal Açıdan Marjinallik: Hâlihazırda var olan bir sosyal statüye, konuma veya sınıfa
dâhil olamama baĢarısızlığından kaynaklanan bir dıĢlanma durumudur.
Yapısal Açıdan Marjinallik: Toplum içinde yer alan siyasi, sosyal ve iktisadi olarak
daha dezavantajlı ve güçsüz durumda bulunan bazı kesimlerin dıĢlanmıĢlık durumudur.61
1990‟lı yıllarda güvenlik sebebiyle Türkiye‟nin Doğu illerinden Batı illerine göç
edenler,
1. Farklı dil ve lehçeleri konuĢtuklarından ve farklı bir mezhebe bağlı olduklarından
kültürel,
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2. Kent kültüründen yoksun olduklarından sosyal,
3. Gelir düzeyleri düĢük olduğundan ve sorunlu konutlara yerleĢtiklerinden yapısal,
mekânsal marjinalleĢmeyle yüz yüze kalmıĢlardır. Özellikle gecekondu semtlerinde yer yer
gettolaĢmaya varacak kadar toplum çoğunluğundan uzaklaĢma görülmektedir. Adana ve
Mersin‟in kimi semtleri neredeyse tamamen Doğu illerinden göç eden Kürtlerden oluĢmuĢ,
oralarda adeta “kent içinde kent” yapısı meydana gelmiĢtir.
Mehmet Barut‟un Göç Edenlerle Sosyal YardımlaĢma ve Kültür Derneği (Göç-Der) için
yaptığı araĢtırmaya göre, Ġstanbul‟a göç edenlerin yüzde 37,30‟unun TÜĠK verilerine göre
açlık ve yoksulluk sınırı altında yaĢadığı anlaĢılmaktadır. Yüzde 48,92‟si çalıĢmıyor-iĢsiz
konumuna

denk

gelmektedir.

Yüzde

51,49‟u

sağlık

kurumlarından

yeteri

kadar

yararlanamamaktan yakınmaktadır. Yüzde 25,58‟i karĢılaĢtığı sorunların etnik kökeninden ve
Türkçeyi iyi bilmemekten kaynaklandığına, ayrımcılığa uğradığına inanmaktadır. Yüzde
62,82‟si, göç öncesine ait kültürü, bu kültüre ait göstergeleri, özel törenleri gelenek ve
göreneklerine uygun olarak yaĢattığını iddia etmektedir. Yüzde 34,19‟u göç öncesine ait
kültürel gelenekleri, görenekleri ve törenlerinden dolayı göç sonrasında dıĢlanma, ayıplanma
ya da kınanma gibi durumlarla karĢılaĢtığını düĢünmektedir.62
Zorunlu iç göç mağdurlarının yedi boyutta yoksunlaĢmayla karĢı karĢıya olduklarını
belirtilebilir: Topraksızlık, evsizlik, iĢsizlik, marjinalleĢme, besin güvencesizliği, ölüm
oranlarında artıĢ ve toplumsal kopukluk. Bu yoksunlaĢmalardan marjinalleĢme ve toplumsal
kopukluğun, özellikle göç edenlerin belirgin bir etnik aidiyetleri söz konusu olması
durumunda daha yoğun yaĢandığı söylenebilir.63
Çorum‟un Ġskilip yöresinden kente göç edenlerle Doğu ve Güneydoğu illerinden kente
göç edenleri karĢılaĢtıran Melih Ersoy, Ġskilip‟ten Ankara‟ya göç edenlerin "toplumun
süprüntüsü" ya da "eğitimsiz iĢgücü havuzu" olmadığını belirtmektedir. Nitekim göç üzerine
yapılan alan çalıĢmalarının çoğunda, göç ile eğitim arasında doğrusal bir iliĢki olduğu, bir
baĢka deyiĢle, göç etme eğiliminin eğitim düzeyi ile doğru orantılı olarak arttığı
belirtilmektedir. Bu varsayıma koĢut olarak, görüĢülen kiĢilerin çok büyük bölümünün eğitim
düzeylerinin, ülke ve Ankara kent ortalamasının üzerinde olduğu anlaĢılmıĢtır. Ġskilipli göç
edenlerin % 55‟i, ortaokul ve üstünde eğitim görmüĢlerdir. Göç edenlerin kentte halen
yaptıkları iĢe bakıldığında, alan çalıĢmasına katılan hane halkı fertlerinin, uzmanlık isteyen
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Devlet Ġstatistik Enstitüsü (DĠE)‟nin “ilmi ve teknik elemanlar, serbest meslek sahipleri” ile
“müteĢebbisler, direktörler ve üst kademe yöneticileri” gruplarında % 24‟lük bir paya sahip
oldukları anlaĢılmaktadır. Bu oran Ġskilip ve Ankara kent ortalamalarından yüksektir. Ersoy,
yukarıdaki bilgileri verdikten sonra, 1990-1995 yılları arasında Doğu ve Güneydoğu‟dan göç
edenlerle ilgili Ģu hususlara iĢaret etmektedir:
“YaklaĢık 10 yıldır kentlerde yaĢamak zorunda kalan deneklerin kent yaĢamı ile nasıl
eklemlendiğine iliĢkin bulgularımız, ilk bölümde Ġskilipli göçmenler için ulaĢtığımız
sonuçlardan oldukça büyük farklılık göstermektedir. Göçle birlikte bölge kentlerine iĢ gücü
talebi açısından hiçbir beceriye sahip olmayan, eğitimsiz, niteliksiz önemli bir nüfus akımı
olmuĢ ve yoksulluk daha da katlanılmaz boyutlara yükselmiĢtir. Göçmenlerin hiç geliri
olmayanlarla birlikte, % 80 i aĢan bir bölümünün kentte yaĢamlarını çok zor koĢullarda
sürdürmeye çalıĢtıklarını göstermektedir. Odak grup çalıĢmalarına katılan yurttaĢların
yaklaĢık yarısının hiçbir sosyal güvencesi yoktur. Geri kalan kesim içinde en önemli sosyal
güvence aracının (% 43.4) „yeĢil kart‟ olduğu anlaĢılmaktadır.
Söz konusu kesimler, tarımsal üretim yapan köylü olma özelliklerini büyük ölçüde
yitirirken, kentli yurttaĢlar olma özelliğini kazanmaktan da uzak görünmektedirler. Mutlak
olarak yoksullaĢmıĢ bir kitle durumundadırlar. Gerek kentlerdeki iĢ olanaklarının kısıtlı oluĢu,
gerekse de kent yaĢamının gerekli kıldığı becerilerden yoksun olmaları, söz konusu kesimi
yaĢadıkları kentlerin en sorunlu kesimi haline getirmiĢtir.
Ortam, neden ve koĢulları bakımından büyük farklılık gösteren iki göç hareketinin
özneleri olan göçmenlerin kentsel yaĢamla eklemlenme biçimleri büyük farklılık
göstermektedir. Ġskilip ilçe merkezinden Ankara‟ya göç eden ve eğitim ve gelir düzeyi görece
yüksek olan göçmenler kentsel bütünleĢme açısından oldukça baĢarılı bir tablo
sergilemelerine karĢın, zorunlu göç ile Doğu ve Güneydoğu illerine yerleĢmek zorunda kalan
göçmenler için durum bunun tersi olmuĢtur. Benzer biçimde, Bağımlılık Okulunun göçmenler
için savladığı „marjinalleĢmiĢ kitleler‟ öngörüsü zorunlu göç ile yerlerinden edilen göçmenler
için geçerli bir betimleme olarak görülse bile, Ġskilipli göçmenler için bunu söylemek oldukça
güçtür.”64
Kemal H. Karpat‟a göre ise, 1990‟lı yıllarda Türkiye‟nin Doğu illerinden Batı illerine
göç edenlerin çoğu, geri dönüĢ özlemi içindeyken Türkiye‟nin Karadeniz yöresinden
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Ġstanbul‟a göç eden erkeklerin yüzde 90‟ı, kadınların yüzde 92‟si Ġstanbul‟da bulunmaktan
memnundur.65
4.3.5. Dil ve Mezhep Farkındalığının Arttırılması
1990‟lı yıllarda Türkiye‟nin Doğu illerinden Batı illerine göç edenlerin bir bölümü
Arapça; tamamına yakını ise Kürtçe konuĢmaktadır. Mehmet Barut‟un araĢtırmasına göre göç
edenlere “Ev içi iliĢkilerinde hangi dili konuĢuyorsunuz?” sorusunu, kadınların yüzde 11‟i
cevapsız bırakmıĢ; yüzde 0,3‟ü Türkçe, yüzde 0,1‟i Arapça, yüzde 2,7‟si Türkçe-Kürtçe,
yüzde 85,9‟u Kürtçe cevabını vermiĢ, erkeklerde ise cevap vermeme oranı biraz artarak yüzde
15,4, Türkçe konuĢma oranı da aynı Ģekilde artarak yüzde 0,5, Arapça konuĢma oranı
değiĢmezken Kürtçe diyenler yüzde 81,7 olarak belirlenmiĢtir. 66
HÜNEE de, Nisan-Temmuz 2005‟te gerçekleĢtirip sonuçlarını 2006‟da yayımladığı
araĢtırmasında, dil zorlukları nedeniyle, 70 derinlemesine görüĢmeden 43‟ünü Kürtçe, 3‟ünü
de Türkçe-Kürtçe olarak gerçekleĢtirmek durumunda kalmıĢtır.67
Mezhep ve dini ibadetler konusunda ise araĢtırmada herhangi bir soru yöneltilmemiĢtir.
Ancak en çok göç veren on dört ilden Tunceli‟de Alevi ağırlığı vardır; Bingöl‟ün bazı ilçeleri
Alevidir. Adıyaman, Ağrı, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Mardin, MuĢ, Siirt,
ġırnak ve Van‟ın ise tamamına yakını ġafii mezhebindendir.
1950‟li yıllardan 1980‟li yılların baĢına kadar çoğunlukla iĢ bulma talebiyle Türkiye‟nin
Doğu illerinden Batı illerine göç edenler, yüz yüze görüĢmelerde neredeyse dil-mezhep farkı
probleminden hiç söz etmemektedirler. Onların, göç sonrasına dair anılarında önce muhtaç bir
misafir, sonra iyi bir komĢu olarak ağırlanmaları vardır. 1990‟lı yıllarda güvenlik nedeniyle
göç edenler ise her iki farkı gündeme getirmekte, bunun günlük iletiĢimlerini zorlaĢtırdığını,
kendilerine yönelik ayrımcılığa yol açtığını, ibadetlerini de camide gerçekleĢtirmeye engel
teĢkil ettiğini belirtmektedir.
Mehmet Barut‟un araĢtırmasında etnik kimliği/kültürel farklılığı nedeniyle ayrımcılığa
uğradığını belirtenlerin oranı Ġstanbul‟da yüzde 64.48‟i bulmuĢtur. Aynı oran Mersin‟de de
yüzde 54.88‟dir.68
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1970‟lı yıllarda Siirt‟ten Kocaeli‟nin Darıca ilçesine göç eden A. YaĢar, “Cami
hepimizindir. Bize merakla bakanlar olduysa da cami imamı bizi hep sıcak karşıladı, ben de
camiye ve caminin Kur’an Kursu’na çok yardımda bulundum.” Derken; 1990‟lı yıllarda
Mardin‟in Dargeçit ilçesinden Ġstanbul TarlabaĢı‟na yerleĢen baĢka bir göç eden, “Memlekette
camiye düzenli giderdim. Buraya yerleştikten sonra cuma namazı dışında cami yüzü görmem.
Cami imamı Hanefi mezhebine mensuptu, namazı da bana garip geliyordu. Ben de Şafii
mezhebine mensuptum. Cami cemaati de bana garip bakıyordu.” demiĢtir.
Ancak, bir yandan Batı illerinde yerleĢik olanların göçle kentlerine gelenlere yönelik
ötekileĢtirici yaklaĢımları, diğer yandan PKK‟nin kendi ideolojik çıkarları açısından 1990‟lı
yıllarda göç edenlerin yerleĢtikleri semtlerde dil ve mezhep farkındalığını arttırdığı da
bilinmektedir. DüĢünsel olarak dinsel inançtan ve yaĢamdan rahatsız olan örgüt mensupları,
göç eden Alevilere “Siz Alevisiniz, Aleviliğinizi sürdürün” , ġafii mezhebi mensuplarına da
“Camideki imam, sizin imamınız değil, onun arkasında namazınız olmaz” demiĢlerdir.
Darıca‟nın Salı Pazarı mevkiinde akĢam iĢ çıkıĢı kahvehaneye gelen erkeklerin tamamına
yakını “Camiye daha önce gidiyordunuz? ġimdi niye gitmiyorsunuz?” sorusuna karĢılık “Bu
cami, bizim camimiz değil” cevabını vermiĢlerdir.

5. GÖÇ EDENLERĠN KENTE UYUM SAĞLAMA SORUNU
Ġstemli ya da zorunlu hangi koĢullar altında yapılmıĢ olursa olsun, uzun süreli göç
olayında, yaĢamın sürekliliğinden kaynaklanan büyük kopuĢlar olmaktadır. Ruhbilimsel
yönden göç olgusunun asıl belirleyici yanını bu büyük kopuĢlar ve yeniden bağlanamayıĢlar
oluĢturmaktadır. Göç edenin içine girdiği yeni toplumda, etnik ve ekonomik farklılıkları
nedeniyle sürekli olarak dıĢlanması, yok sayılması ve kuĢkuyla karĢılanması, kendisine karĢı
olan güven duygusunun hızla çözülmesine neden olabilmekte ve yoğun bir kimlik krizi ortaya
çıkarabilmektedir. Bu krizi azaltmak için göç edenler göç edilen yerlerde ortak mahalleler
kurmakta geldikleri

yerdeki

değerlerle farklı

bir coğrafyada

yaĢama mücadelesi

vermektedirler. Kent yoksulları, iĢsizler, göç edenler kentlileĢemeyen insan grupları içinde
değerlendirilmektedir.69
KentleĢme, dar anlamda, kent sayısının ve kentlerde yaĢayan nüfusun artmasını anlatır.
“KentlileĢme” ise, kentleĢmeden ayrı bir mefhumdur. KentlileĢmek; kenti sevmeyi, kentte
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daha iyi yaĢam koĢullarına kavuĢmayı, kent kültürü hakkında bilgi sahibi olmayı ve kent
kültürünü özümseyecek kadar kentte kalmayı gerektirmektedir. “Kente taĢınma, fiziki (maddi)
bir değiĢikliği ifade ederken, kentlileĢme kültürel (manevi) bir değiĢmeyi ifade eder. Kültürel
değiĢme, fiziki değiĢmeye göre geç gerçekleĢir. Kente taĢınan insan, artık kentin nüfusuna
dâhildir. Ancak onun kent kültürünü edinerek kent insanıyla bütünleĢmesi, kendi istek ve
çabası kadar kent kültürünün onunla iletiĢim kurmadaki baĢarısına bağlıdır. Böyle bir iletiĢim,
formal olmasa da bir eğitim gerektirdiği gibi bazı aracı (tampon) kurumları da
gerektirebilir.”70
Kırsal alanda yaĢayanlar daha farklı toplumsal iliĢkilere, ekonomik ve sosyal kültürel
yaĢam biçimlerine sahiptir. Sosyal iliĢkiler kentlere oranla aile, akrabalık ve komĢuluk üzerine
kurulmuĢ, karĢılıklı iĢbirliği ve yardımlaĢmaya dayalı bir ekonomik hayat sürdürülmektedir.
Bireysel kararlardan çok aile içi alınan kararlar doğrultusunda hareket edilmektedir. Kırsal
alanda yaĢayan kiĢiler kendi inanç ve değerleri dıĢındaki yaĢam tarzlarına karĢı daha az
müsamahakâr yapıdadır. Ali Güler, kırsal alandan kente göçün neticesinde yaĢanan
değiĢimleri Ģöyle dile getirmektedir: “Özgür Ġken Bağımlı”, “Sadık Ġken Asi”, “Tok Ġken Aç”,
“YaĢamsever Ġken Ölümsever” “Sakin Ġken ġiddetten Yana”.71
Sürekli göç alan kentlerde yapısal değiĢme, yabancılaĢmayı yeniden üreterek
gerçekleĢir. YabancılaĢma sürecinde birey kitle içinde yalnızlaĢır, ürettiği nesnelere
ulaĢmama, iletiĢim araçlarının pompaladığı tüketim bombardımanında alım gücünün
yetersizliği nedeniyle çaresizdir, seçmen olarak seçtiklerini kutsallaĢtırır.72 “Kırdan kente
büyük beklentilerle gelen yığınların, beklentilerine cevap verecek hizmeti bulamaması ya da
eğitim, sağlık, iĢ güvenliği gibi hizmetlerin yetersizliği, bu insanları özellikle gençleri yani
ikinci üçüncü kuĢağı yasal olmayan örgütlerle karĢı karĢıya getirir.”73
KentlileĢme sürecinin gerçekleĢmesi için gerekli aĢamalar vardır. En baĢta kente gelen
nüfusun, o kentte karar kılmasıdır. Kentte kalıcı olmayan kiĢi kentli davranıĢ kalıplarını
öğrenmek zorunluluğu da hissetmez. Ancak geleceğinin yerleĢtiği kentte olduğuna inanan
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kiĢi, o kentle bütünleĢir, kentlileĢmeye açık hale gelir. Aksi halde “kentlileĢemez” ve kente
uyum noktasında ciddi sorunların ortaya çıkması kaçınılmaz olur.
Göç edenlerin kentlileĢememelerinin sebeplerini üç ana baĢlık altında açıklayabiliriz:
1. Sosyo-psikolojik sebepler:
-Özellikle birinci kuĢak göçmenlerin çocukluk yıllarını geçirdikleri yerlere özlem
duymaları.
-Birinci kuĢak bazı yaĢlıların geride kalan ömürlerini doğdukları yerlerde geçirmek
istemeleri.
-Kentte kendisini yabancı hisseden göçmen, kendisine yol gösterecek olan kamu
yönetiminin otoriter yapısı karĢısında ondan uzaklaĢmakta, yalnızlığı tercih etmekte ve
kendini Ģehirliden soyutlama psikolojisi içine girmektedir.
2. Sosyo-kültürel sebepler:
Kentlilerin göçmenlere adap-erkân bilmeyen taĢralılar gözü ile bakmaları onların kentin
yerlileri ile sağlıklı temas kurmalarını engellemektedir ve böylece de kentlileĢmeleri
gecikmektedir.
-Göçmenlerin genellikle eğitim düzeyleri düĢük olduğundan kentteki kültür değerlerine
de bir anlam atfetmemektedirler.74
-Ulusal ve yerel ölçekte bir göç ve iskân politikası uygulanmadığından, hızlı ve çarpık
ĢehirleĢme nedeniyle kentin yerlileri, göçmenlere kent kültürünü aktaracak bir ortamı
bulamadıkları gibi göçmenler de bu kültürü alacakları ortamı bulamamaktadırlar.
3. Sosyo-ekonomik sebepler:
-Göçmenler, henüz kentte kendilerini özellikle ekonomik açıdan yeterince güvende
hissetmedikleri için kente tam olarak bağlanamamakta ve sürekli olarak kendilerini kentte
misafir görmektedirler.
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-BüyükĢehirlerde kontrolün sağlanmadığını gören bazı göçmenler, kayıt dıĢı bir sosyoekonomik hayatı tercih ederek kendilerini Ģehre ait hissetmemektedirler.75
1990‟lı yıllarda güvenlik nedeniyle Türkiye‟nin Doğu illerinden Batı illerine göç
edenlerin önemli bir bölümü, göç ile oluĢmuĢ mahallelerde oturmaktadırlar ve kentte
yaĢamakla beraber kent yaĢamıyla bütünleĢmedikleri kısıtlı bir çevre içinde yaĢamlarını
sürdürmektedirler. Göç edenlerin sahip oldukları temel özellikleri onların kentsel çevreye
kolaylıkla uyum sağlamalarını kolaylaĢtıracak nitelikte değildir. Göç edenlerin pek çoğunun
zihnindeki izlenim, geride kalanın daha iyi olduğu yönündedir. Bunun nedeni olarak
saydıkları noktalar, köyde maddi olarak sahip olduklarından daha çok, kentte sosyal ve
psikolojik açıdan umduklarını bulamadıklarıdır. Metropol, onlar için bilinmedik ve
güvenilmez bir yerdir. KarmaĢık bir toplum yapısı içine girmiĢ olmalarının tedirginliği
arasında çocuk yetiĢtirme de yer almaktadır. Kendi ifadeleri ile burada çocukları “temiz”
yetiĢtirmek mümkün değildir; burada, kendi bildikleri, alıĢtıkları çevrede değildirler.76
1990 öncesi dönemde bütünleĢtirici kentleĢme süreci mevcut iken, 1990 sonrası
dönemde yerini daha gergin ve dıĢlayıcı bir kentleĢme sürecine bırakmıĢtır. Bu zorunlu göç
sürecinin 1990‟ların kentlerinde silinmez izler bıraktığı ve kent içinde yaĢanan gerilimi
arttırıcı bir rol oynadığı rahatlıkla söylenebilir. Bu göç eden kitle, öncekilerin tersine kendi
isteği dıĢında göç etmek, kırsal kesimdeki tüm mal varlığını bırakmak zorunda kalmıĢtır. Bir
önceki dönemde kent ile bütünleĢmenin bir yolu olan hemĢerilik iliĢkileri ve bu iliĢkiler
üzerinde kurulan dayanıĢma ağları, bu kez tam tersi bir iĢlev görmekte ve kentlerde içe kapalı
cemaatlerin oluĢumunu hızlandırmaktadır. VaroĢlar, arka mahalle gibi terimlerle ifade edilen
kente küskün, hemen hiçbir gelecek umudu olmayan bu kitledir. Bu kutuplaĢmanın mekânsal
olmanın da ötesinde boyutlar kazandığı, kent içinde yaĢayan kesimlerin gündelik yaĢamlarının
hemen her aĢamasını birbirine dokunmayan ağlar türünde örgütledikleri, bu grupların örneğin
farklı ulaĢım araçlarını kullandıkları, farklı eğitim ve sağlık kurumlarından yararlandıkları,
kısacası birbirinden hızla kopmakta oldukları da gözlenmektedir.77
Ancak göç edenlerin kentle kaynaĢmamaları sadece kendilerinden kaynaklanan
nedenlerle ilgili değildir. Göç edenlerin Ģehrin yerli halkı ile kaynaĢmamasının en temel
sebebi, yerleĢik halkın kendileri hakkındaki olumsuz kanaatlere sahip olmalarını bilmiĢ
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olmalarıdır. BaĢka bir ifade ile kendilerini Ģehirli kabul edenlerin, göç edenleri iflah olmaz
köylüler olarak görmeleri ya da asla “kentlileĢemezler” önyargısına sahip olmalarıdır.
Yapılan gözlem ve araĢtırmalarda yerleĢik halk, göç edenleri, “yabancı, taĢralı, varoĢlu,
gettolu, köylü, iĢçi, amele” gibi sıfatların yanında aĢağılanmayı da içeren görgüsüz, kıro vb.”
sıfatlarla nitelendirmektedir. Bu durum göç edenleri yaralamaktadır. Oysa göç edenler, terk
ettikleri kendi ülkelerinde ya da köylerinde-Ģehirlerinde daha itibarlı konumlara ve statülere
sahiptirler. Bu durum karĢısında kendilerini savunamamaktadırlar ya da savunsalar da bir
anlam ifade edememektedir. Böylece kendi kabuğuna çekilen göç edenler, dıĢa kapalı bir
cemaat hayatını tercih etmektedirler.78
Göç edenlerin yerleĢik kesimler tarafından ötekileĢtirilmesi hakkında yapılan sınırlı
sayıdaki araĢtırmalardan biri de, Ġzmir, Aydın, Manisa, Ġçel, Adana ve Antalya‟da
yürütülmüĢtür. Bu araĢtırmada yerli nüfusun yeni gelenleri potansiyel bir tehlike olarak
değerlendirme oranı oldukça yüksek görünmektedir. GörüĢülenlerin yüzde 21‟i „Kürtler
buradan gitmeli, kendi memleketlerinde yaĢamalıdır‟, yüzde 6.9‟u „Burası bizim
memleketimiz, rahatsız etmeye hakları yok‟ yanıtını vermiĢlerdir. Somut sorulara verilen
yanıtlar ise çok daha yüksek bir gerilim potansiyeli içermektedir. Aynı araĢtırmaya göre, yerli
halkın yüzde 86.7'si Kürtlerin geliĢiyle iĢsizliğin arttığını, yüzde 92.5‟i yeni gecekondu
bölgelerinin ortaya çıktığını, yüzde 90.9‟u altyapının yetersiz kaldığını, yüzde 82.3‟ü mevcut
doğal kaynakların tahrip olduğunu, yüzde 90.4‟ü suç oranının her geçen gün arttığını, bu
durumun da sokakları ve diğer satıĢ merkezlerini olumsuz yönde etkilediğini düĢünmektedir.
Yerli nüfus içinde araĢtırmaya katılanların yüzde 55.1‟i kızı ya da oğlunun bir Kürt ile
evlenmesine karĢı olduğunu söylemekte, yüzde 45.2‟si onları „çok kaba ve saldırgan‟
bulmakta, yüzde 57.3‟ü konuĢma ve davranıĢlarını anlamadığını belirtmekte, yüzde 28.4‟ü
onları „tehlikeli ve korkutucu‟ bulmakta, yüzde 10.6‟sı tümünün „terörist‟ olduğunu
düĢünmekte, yüzde 42.6‟sı çocuklarına kötü örnek olduklarını düĢünmektedir.”79
Yukarıda görüldüğü gibi, göç edenler göç ettikleri kentlerde ciddi bir uyum sorunuyla
karĢı karĢıya kalmıĢlardır ve sorun çok boyutlu bir karaktere sahiptir. Bu sorunun yakıcı
etkilerinin minimize edilmesi noktasında yapılması gereken bazı hususlar bulunmaktadır.
Sorumluluk ise, öncelikle göç alan kentlerin yerel yönetim mekanizmalarına düĢmektedir.
“Göçmenler geldikleri Ģehirde ya da ülkede bir kültür Ģoku yaĢamaktadır. Kırsal alandan
78
79

Ali Rıza ABAY, a.g.e., s.180-181.
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büyük Ģehirlere ya da baĢka ülkelere göçen milyonlarca kiĢinin bu geçiĢ dönemini sağlıklı bir
Ģekilde atlatabilmesi için bazı organizasyonlara ihtiyaç vardır. Geleneksel köy hayatından
Ģehir hayatına geçiĢi sağlamak amacı ile göçmenlere ya da Ģehirli adaylarına değiĢik
yöntemlerle Ģehir koĢullarını anlatacak mekanizmalar gerekir. Bunu en iyi Ģekilde yapacak
olanlar da halkın vekâletini almıĢ olan yerel yönetimlerdir.”80
Göç edenlerin rehabilitasyonu ve kente uyum süreçlerinin sağlıklı bir düzleme
sokulabilmesi için paradigma değiĢikliklerine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu bağlamda, Bilgi
Üniversitesi tarafından hazırlanan raporun öneriler bölümünde,
“Eğitim ve Sağlık Hizmetleri” baĢlığı altında;


Çocukların eğitimi,



Kadınların Türkçe dil becerilerinin geliĢtirilmesi,



Siyasal katılım konularında yerel aktörlerin, yerel yönetimlerin, sivil toplum
örgütlerinin ve merkezi yönetimin eĢgüdüm içerisinde çalıĢma alıĢkanlıklarını
sağlayacak ortak inisiyatiflerinin geliĢtirilmesi,

“Psikolojik Destek Hizmet Birimleri” baĢlığı altında;


Yerinden edilmiĢ insanların yoğun olarak yaĢadıkları yerlerde ivedilikle ihtiyaç
duyulan sağlık ve psikolojik destek ihtiyacını karĢılayacak nitelikte çalıĢmaların
yapılması,

“Sivil Toplum Kurumlarının Desteklenmesi” baĢlığı altında;


Yerinden edilmiĢ insanların bulunduğu bölgelerde hizmet üreten sivil toplum
kuruluĢlarının sağlık, eğitim, istihdam, psikolojik destek gibi faaliyetlerini daha etkin
kılabilmek için

yerel

yönetimlerin insan kaynağı

takviyesinde bulunması”
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önerilmiĢtir.
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Mehmet Barut ise, yaptığı araĢtırmanın sonunda Ģu önerilerin uygulanmasına dikkat
çekmektedir82:


Göç edenlerin mahallelerinin çevre, içme suyu ve alt yapı eksiklerinin giderilerek
çağdaĢ bir kent haline getirilmesi



Bu mahallelerde sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi



Göç edenlerin yeni yaĢadığı yerleĢim alanlarında yaĢadığı yalnızlık, psikolojik korku
ve tedirginliklerin giderilmesi için kadın ve çocuklar için “psikolojik-sosyal
danıĢmanlık” ve “psikolojik rehabilitasyon” projelerinin hayata geçirilmesi



Kent yerinde icra edecek bir meslekten yoksun olmalarından dolayı göç sonrasında
üretimden kopan kiĢilere yönelik mesleki eğitimin verilmesi



Kamu yönetimi, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluĢları ortaklığıyla gençlere
yönelik danıĢma merkezleri ve gençlik kültür evlerinin açılması önerilmiĢtir.

82

Mehmet BARUT, a.g.e. s.151.
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SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME
1990‟lı yıllarda Türkiye‟nin Doğu illerinden Batı illerine doğru yaĢanan büyük göç
dalgası, bölgedeki çatıĢma atmosferinden kaynaklı bir güvenlik göçüdür. Bu göç, göç
edenlerin kendi isteği dıĢında ani ve hazırlıksız gerçekleĢmiĢtir. Söz konusu göçün yönünün
belirlenmesinde mevsimlik iĢçi göçlerinin ve bu göçler üzerinden Batı illerine yerleĢen
akrabaların etkisi varsa da, göç edenlerin çoğu nasıl bir yere göç ettiklerini tam olarak
bilmemektedir. Göç edenler, birincil iliĢkilerin hâkim olduğu kırsal alanda doğup
büyümüĢlerdir. Dolayısıyla, kentten, kent yaĢamı ve kent kültüründen habersizdirler. Göç
öncesinde hayvancılık ve çiftçilikle geçinmektedirler. Kentte icra edilecek bir meslekten
yoksundurlar. Önemli bir bölümünün okuma yazması yoktur. Geri dönmeyi istemekte ancak
bunun mümkün olmadığını düĢünmektedirler. Göç edenlerin kent kültürüne geçiĢte yeterli
düzeyde aracı kurumlardan da mahrum olmaları, kente olan uyum sorununu sürekli hale
getirmiĢtir.
Göç edenlerin yerleĢtikleri yerler ve yaĢam koĢulları, kenti sevmelerini ve kendilerini
kente ait görmelerini sağlayacak koĢullardan oldukça uzaktır. Göç edenler, fiziki mekânlarını
değiĢtirmiĢler ancak sosyal mekânlarını değiĢtirme konusunda tereddüt içinde bulunmuĢlardır.
Kırsal yaĢamla kent yaĢamı arasında yetersiz de olsa bir ara saha iĢlevi gören gecekondu
semtleri, onlar için diğer olumsuz yerleĢim alanlarına göre en tercih edilen yerleĢim
alanlarıdır. Gecekondu semtleri fiziki olumsuzluklar içinde olsa da, sosyal mekân olarak
belirli ölçülerde köyü andırdığından daha kabul edilebilir görülmektedir. Planlı semtlerin
apartman bodrum katları, fiziken sağlıksız Ģartlara sahipken; slumlar ise, manen yıpratıcı
özellikler taĢımaktadır.
Göç edenler, geldikleri kentlerde düzensiz kentleĢmeye, eğitim kurumlarında sorunlara,
iĢsizliğe ve suçların artmasına yol açmıĢlardır. Zira kentler kitlesel göç dalgalarını
kaldırabilecek düzeyde bir konut yapısına müsait bulunmamaktadır. Bu durum, resmi
olmayan, denetimsiz ve kentleĢme açısından çarpık yerleĢim alanlarının inĢa edilmesine
sebebiyet vermiĢtir. Benzer Ģekilde, eğitim kurumlarının derslik, öğretmen ve materyal
kapasiteleri de yoğun göçlerin ortaya çıkardığı ihtiyaçları karĢılamakta yetersiz kalmıĢtır.
Ayrıca göç edenlerin meslekî yetersizlikleri ve kentin mevcut iĢ potansiyeli de iĢsizliğin
artmasına ve doğal olarak yoksulluğun yaygınlaĢmasına neden olmuĢtur. Göç edenlerin
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geldikleri kentlerde hırsızlık ve benzeri suçlar çok az yaĢanırken, göçün yöneldiği kentlerde
iĢsizlik ve yoksulluğun doğal bir uzantısı olarak bu tür suçlarda da artıĢ olmuĢtur.
Göçün kente getirdiği sosyo-ekonomik/kültürel yük ve uyumsuzluk, kent sakinlerinin
göç edenlere bakıĢını etkilemektedir. Kent sakinleri, göç edenleri artan iĢsizliğin, hırsızlığın,
yasadıĢı faaliyetlerin, çevre kirliliğinin, çarpık kentleĢmenin ve kent kültürünün tahrip
edilmesinin sorumluları olarak görmektedirler. Göç edenlere yönelik söz konusu ötekileĢtirme
yaklaĢımları ise, göç edenlerin daha fazla içe kapanmasına, kent kültürünü içselleĢtirmedeki
baĢarısızlıklarına, marjinalleĢmelerine ve suça meyilli gruplaĢmalara yönelmelerine sebebiyet
vermektedir. Bunun sonucunda, daha önce, “misafirperver, dindar” gibi olumlu sıfatlarla
anılan Doğu insanı, olumsuz sıfatlarla anılmaya baĢlanmıĢtır. Bu imaj, bölgede Ģiddet olayları
arttığında daha da olumsuzlaĢmıĢ ve bölgeden gelen herkesi kapsayacak bir olumsuz
genellemeye yol açmıĢtır.
1990‟lı yıllarda yaĢanan göç dalgalarının olumsuz sonuçları hâlâ etkilerini
sürdürmekteyken, Haziran 2015 itibariyle bölgedeki Ģehir ve ilçe merkezlerinde yaĢanan
yoğun çatıĢmalar sonucunda bölge halkı, geçmiĢte olduğu gibi yine güvenlik endiĢesiyle
Silvan, Cizre ve Nusaybin gibi yerleĢim yerlerinden kitlesel bir Ģekilde göç etmeye
baĢlamıĢtır. ÇatıĢmalardan kaynaklı güvenlik sorunu çözülmediği takdirde göçlerin artarak
devam etmesi beklenmektedir. 1990‟lı yıllarda olduğu gibi yaĢanacak göçlere yeterli düzeyde
ön hazırlık yapılmaz ise, çalıĢmamızda değinilen problemlerin tekrar ortaya çıkması
kaçınılmazdır.
Sonuç olarak, gerek 1990‟lı yıllarda, gerek günümüzde gerçekleĢtirilen göçlerin ortaya
çıkardığı sorunlara kalıcı çözümler üretilmesi gerekmektedir. Göçün olumsuz sonuçlarını
önlemenin en isabetli yolu, ani ve hazırlıksız yaĢanan göçlere neden olan unsurları ortadan
kaldırmak ve dolayısıyla göçün önüne geçmektir. Bu bağlamda, Kürt sorunu, bütün
boyutlarıyla çözülmediği takdirde Doğu illerinden Batı illerine yönelik güvenlik göçü devam
edecektir. Söz konusu göçlerin toplumsal yapıya olumsuz etkilerini engellemenin yolu da,
buna yol açan sorunu gidermek, Kürt sorununu bütün boyutları ile çözmektir.
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