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Sosyal bilimlerde son yıllarda çalışılan bir alan olarak söylem analizi, bilgi ve 

gerçekliğin üretimi noktasında iktidar ilişkileri ile bağlantılıdır. Günümüzde iktidarın 

elinde bulundurduğu söylem gücü yoluyla sosyo-ekonomik, kültürel ve siyasal 

ilişkilerin üretimi ve tekrar üretimi mümkündür. Son yıllarda Suriye İç Savaşı’ndan 

kaçarak Türkiye’ye sığınan mültecilerin siyasi arenada gerek parti programları gerekse 

seçim propagandaları yoluyla özneleştirildiği gözlemlenmektedir. Bu çalışmanın odak 

noktasını Suriyeli mülteciler üzerine üretilmiş siyasal söylemler oluşturmuş olup bu 

çalışmada multidisipliner bir tez olarak dilbilimsel bir söylem analizinden çok söylem 

ve pratiğin uyumunun irdelenmesi ön planda tutulmaktadır. Bu bağlamda daha çok 

Foucauldian analizden yararlanılarak, siyasal aktörlerin kullandıkları söylem öznesi 

ile pratikte Suriyeli mültecilerin özneleşme sürecinin birbiri ile paralelliği 

incelenmektedir. 

Tez içerisinde ileri sürülen tartışmalar üç aşamada şekillenmektedir: ilk aşama; 

söylem ve söylem analizi hakkında kavramsal çerçevenin, kullanılan terimlerin 

kuramsal altyapı ile kurgulanması; ikinci aşama; Suriyeli mültecilerin göç etme 

sürecini kavrama açısından Suriye İç Savaşı’nın kısa tarihsel arka planı akabinde, 

Suriyeli mültecilere yönelik sosyal ve hukuki düzenlemelerin ortaya
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konulması; son aşamada ise bu çalışmanın siyasal söylem üzerine analiz kısmını 

oluşturan hâlihazırda politikalarını icra etme gücü olan partilerin öncelikle 

milletvekilleri ile yapılan mülakatlara, devamında parti programlarına, seçim 

propagandalarına, TBMM tutanaklarına, medyada verilen konu hakkındaki 

demeçlerine yer verilmesi ve pratikteki özne konumlarının incelenmesi şeklindedir. 

Genel olarak bu tez üç ana fikir üzerine yoğunlaşmıştır. Birincisi, bilgi-iktidar ilişkileri 

söylemlerle güçlendirilir ve tekrar tekrar üretilerek yerleşmiş pratikler olarak 

karşımıza çıkmaktadır. İkinci olarak, son yıllarda Suriyeli mülteciler siyasal 

söylemlerle yoğun bir şekilde özneleştirilmektedirler. Son olarak, Suriyeli mülteciler 

üzerine yapılacak bir söylem analizi, pratiklerin ve siyasal söylemin 

paralelliklerinin/karşıtlıklarının incelenmesi şeklinde kurgulanmalıdır. 

 

Anahtar Kelimeler: Söylem, Göç, Söylem Analizi, Suriyeli Mülteciler 
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ABSTRACT 

 

SYRIAN REFUGEES IN POLITICAL DISCOURSE  

(2011-2016) : THE TURKISH CASE  

 

ÇİM, Ece 

Master Degree - 2017 

Department of International Relations  

 

Advisor: Asst. Prof. Burcu TOĞRAL KOCA 

Discourse analysis as one of the most studied issues of social sciences these 

days is related to power relations in terms of production of information. The production 

and the reproduction of the socio-economic, cultural and political relations are possible 

today through political leaders’ power of discourse. Over the last few years Syrians 

taking refugee in Turkey are used as subjects in political parties’ programs and 

electoral campaigns. Then, the present multi-disciplinary study concerns political 

discourses produced in Turkey regarding Syrian refugees. It focuses on the coherence 

between parties’ rhetoric and practice instead of a linguistic analysis of political 

discourses. We used particularly Foucauldian analysis in order to understand the 

connection between the rhetoric used for the subject by political figures and the 

subjectivity process of Syrian refugees.  

For this purpose, we firstly set up the conceptual framework on discourse and 

discourse analysis by taking into consideration the theoretical bases of used terms. 

Secondly, following the description of the historical background of the Syrian civil 

war, social and legal regulations regarding Syrian refugees in Turkey were introduced 

to understand Syrian migration process. At last, the statements of political parties in 

the Assembly and speeches of their leaders, having the power and the ability to 
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produce politics were examined to view the “subject” Syrian refugee in their agenda, 

elections campaigns, Parliamentary minutes, and in politics press releases.  

Briefly, this study focuses on three main points: Firstly, information-power 

relationships can be strengthened through discourses that produce and reproduce these 

relationships as established practices. Secondly, the subjectivity process of Syrian 

refugees emerges through political discourse. Finally, the discourse analysis about 

Syrian refugees can be realized by examining convergence and divergence between 

political discourses and practice. 

Key Words: Discourse, Migration, Discourse Analysis, Syrian Refugees 
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ÖNSÖZ 

 

Söylem yoluyla bireylere tahakküm edilişinin farkındalığını yaratma amacıyla 

ele alınan bu çalışma, söylemin kuşatıcı etkisine ne yazık ki zaman zaman tutsak 

olmuştur. Tıpkı söylemin Foucault’u sarmaladığı gibi… Bilginin her an üretilebilir 

olması sebebiyle çalışmada eksiklikler elbette bulunabilir. Güncel bir konuya Foucault 

gözünden bakılmaya çalışılmıştır.  

Zevkle yapılan bu çalışmanın yanında yüksek lisansa başladığım zamanki 

“acabalarımı” aydınlatan ilk güneş, değerli danışmanım Yrd. Doç. Dr. Burcu 

TOĞRAL KOCA’ya ne kadar teşekkür etsem azdır.  Söylemleri ve davranışları bu 

kadar uyumlu olan bir insan örneği olarak, bana yeni ufuklar açmıştır. Her zaman 

desteğini üzerimden eksik etmeyerek, “tecrübelerinden” ziyade “önerilerini” sunarak, 

öğrenciden çok birey olduğumu hissettirmiş ve hayatımın önemli anlarında yanımda 

olmuştur. Bu şansa sahip olabilmem ESOGÜ Uluslararası İlişkiler Biriminde 

çalışmama fırsat verilmesi ile olmuştur. Bir diğer şansımın ESOGÜ Uluslararası 

İlişkiler Birimi ailesine katılmak olduğunu ve çalışanlarının her birine sonsuz 

teşekkürlerimi sunduğumu söylemek isterim. Ayrıca fikirlerinden her zaman 

yararlandığım, desteğini hep hissettiğim sayın Doç. Dr. Cengiz DİNÇ hocama çok 

teşekkür ederim. Yapıcı fikirleriyle tezime katkıda bulunan sevgili Yrd. Doç. Dr. Ali 

Onur ÖZÇELİK, Yrd. Doç. Dr. Rukiye TINAS ve Yrd. Doç. Dr. Erhan AKDEMİR 

hocalarıma sonsuz şükranlarımı sunarım. 

Bu çalışma sırasında sayısız STK, GİGM çalışanı, mülteci ve akademisyenle 

tanışma fırsatı buldum, benimle sonsuz samimiyetle bilgilerini paylaşan başta Mülteci-

Der Yönetim Kurulundan ve Ankara Üniversitesi’nin değerli hocası Dr. Cavidan 

SOYKAN, Uluslararası Af Örgütü Mülteci Hakları Koordinatörü Volkan 

GÖRENDAĞ, Koç Üniversitesi Araştırmaları Merkezi hocası Dr. Doğuş ŞİMŞEK 

olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. 

Mecliste mülakatlar yapabilmeme vesile olan ve her aradığımda beni sabırla 

dinleyen Bilecik Milletvekili Sayın Yaşar TÜZÜN ve ekibine ayrıca şükranlarımı 

sunarım. Kendisi mülakata dâhil olmadığı için bu şekilde ismini verebiliyorum. 
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Hayatımda güzel insanlar biriktirdiğime inanıyorum. Bu çalışmada emeği 

geçen başta Aylin UZUN ve Safiye ARSLAN olmak üzere tüm dostlarımın, 

akrabalarım, herkesin hayatımdaki varlığına çok teşekkürler.   

Zor zamanlarda yapılan bu çalışmada en büyük destek, hiç kuşkusuz ailemdir. 

Bütün yılgınlıklarımı sabırla dinleyip, hayatıma yön veren değerli fikirleriyle babam 

Ali ÇİM’e, beni sonsuz sevgiye boğan ve fedakârlıklarıyla her zaman saygı duyduğum 

annem Seyhan ÇİM’e ve zaman zaman kavgalarımızla stres atmama zaman zaman ise 

bilgece konuşmalarıyla aydınlanmama sebep olan, en değerli varlığım kardeşim Efe 

ÇİM’e binlerce kez teşekkür ederim. 
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GİRİŞ 

 

Göç olgusu yüzyıllardır devam etmesine rağmen, literatüre hukuksal, 

sosyolojik ve ekonomik boyutlarda katkı sağlaması açısından özellikle Türkiye’de 

görece yeni çalışılan bir alandır (Körükmez ve Südaş, 2015: 10-13).  

Türkiye’de, 90’larda dikkat çeken bir alan olarak göç konusunda 2000’li yıllar 

sonrasında artan bir ivme ile çalışılarak ürünler ortaya konulmaktadır (Yüksek 

Öğretim Kurulu (YÖK), 29 Aralık 2016). Bunun sebebi, Türkiye’nin aynı yıllarda 

artan oranda transit ülke* ve devamında hedef ülke** konumuna gelmesidir (Göç 

İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM), 29 Aralık 2015). Yıllarca göç literatüründe “transit 

ülke” olarak adlandırılan Türkiye’nin, Suriye İç Savaşı’nın patlak vermesi ve 

Suriyelilerin “açık kapı politikası” ile Türkiye’ye geçişleri, artık “transit ülke” 

kimliğinin yanı sıra “hedef ülke” kimliğini de beraberinde taşıdığını daha belirgin bir 

hale getirmiştir (Oktay ve Es, 2015: 383). Bu örnek ile göç literatüründe kaynak 

ülke***, hedef ülke ve transit ülke tanımlarının konjonktüre bağlı olarak değişebilir 

olduğu anlaşılmaktadır. Bu kavramların iç içe geçmişliğinin yanında literatürde sıkça 

sığınmacı ve mülteci terimlerinin de birbirinin yerine kullanıldığı görülmektedir. 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) için kurucu niteliği 

olan 1951 Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Sözleşme**** (MHSİS), bir mülteciyi, 

şu şekilde tanımlar: 

“ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi 

düşünceleri yüzünden zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı 

olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da 

söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen her şahıs” (United Nations High 

Commissioner for Refugees (UNHCR), 31 Aralık 016). 

                                                           
* Göç hareketlerinin (düzenli ya da düzensiz) içinden geçtiği ülke (Uluslararası Göç Örgütü, 29 Aralık 

2016). 
** Göç hareketleri (düzenli ya da düzensiz) için varılacak hedef konumundaki ülke (Uluslararası Göç 

Örgütü, 29 Aralık 2016). 
*** Göç hareketleri (düzenli ya da düzensiz) için başladığı kaynak konumundaki ülke. 
**** “Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 

1950 tarihinde kabul edilmiş, 28 Temmuz 1951 tarihinde imzalanmış ve 22 Nisan 1954 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. Türkiye Sözleşmeyi 29 Ağustos 1961 tarihinde, 359 sayılı kanunla 

onaylamıştır”(GİGM). 
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Suriye İç Savaşı’ndan sonra Türkiye’nin coğrafya olarak bölgeye yakınlığı 

sebebiyle Türkiye’ye yönelen göç hareketliliği sadece akademi alanını değil, aynı 

zamanda hukuki alanı da etkilemiştir. Türk Hukukunda yeni düzenlemeler 

yapılmasına neden olmuştur. Türk Hukuk Sistemi incelendiğinde, mülteci hukuku 

alanındaki uygulamaların görece yeni olduğu söylenebilir. Mevcut hukukta, 1951 

MHSİS’ye konulan coğrafi çekince sebebiyle mülteci ifadesinin ve beraberinde 

getirdiği hakların “sadece” Avrupa’dan gelen kişilere uygulanabildiği görülmektedir 

(Barkın, 2014: 332).  

Türkiye’de mülteci hukuku açısından en önemli değişim, İçişleri Bakanlığı 

bünyesinde GİGM kurulması olmuştur. Ayrıca İçişleri Bakanlığı’nın hazırlamış 

olduğu “Yabancılar ve Uluslararası Koruma” hakkındaki kanun tasarısı, 04.04.2013 

tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edilmiştir. 

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK) 10.04.2013 

tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmış ve 11.04.2013 tarih ve 28615 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanmıştır (Başbakanlık, 30 Eylül 2016). Bu kanunla (2013) 

Suriye’den gelenlere “geçici koruma” statüsü verilmiştir.  

Bu çalışmada tanımlama hususunda temel olarak kullanılan ölçüt 1951 

MHSİS’de yer alan “mülteci” tanımı olup, Türkiye’nin koyduğu coğrafi çekince 

nezdinde Suriyeli mülteciler yasal olarak “mülteci” statüsüne sahip olmasalar bile, 

“Suriyeli Mülteciler” ifadesine yer verilmiştir.  

Suriye İç Savaşının başlamasının ardından, Türkiye’ye sığınma talebiyle gelen 

Suriyeli sayısı her geçen gün artmıştır. Artan nüfus beraberinde araçsallaştırılmayı 

getirmiş olup, hem iç hem dış siyasal arenada Suriyeliler söylemlerde sıkça 

kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada geniş bir şekilde ele alınan “söylem” konusu 

iktidar-özne ilişkileri temelinde Suriyeli mültecilerin nasıl resmedildiğine 

odaklanmaktadır. Çözümlemelere değinmeden önce söylemin boyutlarının iyi 

irdelenmesi gerekmektedir. Söylem, “bir iletinin tüm boyutlarını, sadece iletinin 

içeriğini değil, onu dile getireni (kim söylüyor), otoritesini (neye dayanarak), 

dinleyiciyi (kime söylüyor?) ve amacını (söyleyenler söyledikleri ile neyi başarmak 

istiyor) kapsar. Söylem belirli bir zaman dilimi içinde belli insan grupları arasında olan 

ve diğer insan grupları ile ilişkili olarak geliştirilen fikirleri, ifadeleri ve bilgileri içerir. 

İktidarın uygulanması böyle bir bilginin kullanımına bağlıdır” (Çelik ve Ekşi, 2008: 

2). 
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Söylem ve Suriyeli Mülteciler konularının birleşim noktasında ilk olarak 

“misafir” ifadesi göze çarpmaktadır. “Misafir” bir söylem olarak üretilmiş ve tekrar 

tekrar üretilmektedir. Suriyeli Mültecilerin, misafir olarak tanımlanması ve bu 

durumun pratikteki yansımaları ardından gelen diğer söylemler ve bu söylemlerin 

siyasal aktörler tarafından ortaya çıkarılması ve şekillendirilmesi süreci geniş bir 

söylem analizi çalışmasını gerektirmektedir. (Biner ve Soykan, 2016: 1-5) 

 Genel olarak literatür taramasında “söylem analizleri” olarak karşımıza çıkan 

bu alan çok disiplinli oluşuyla göze çarpmaktadır. Bu çalışmada, söylem ifadesiyle 

genellikle siyasal söylem anlatılmaya çalışılmış olup, ağırlıklı olarak Foucauldian 

söylem analizinden olmak üzere (Jørgensen ve Phillips, 2002: 1-3), buna ek olarak 

eleştirel söylem analizinden de yararlanılmaktadır. 

 

ARAŞTIRMANIN KONUSU 

 

Araştırmanın konusu kısa bir ifadeyle, Türkiye’de yaşayan Suriyeli mülteciler 

ve siyasal söylemlere konu ediliş şekilleridir. Söylemler birinci basamak olarak 

incelenmekte olup, bu siyasal söylemlerin pratiklerle uyumunu irdelemek adına 

Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin sosyo-ekonomik ve hukuki haklarının pratikteki 

izdüşümleri ayrıca göçün güvenlikleştirme çalışmaları (sınırların korunmasının 

artması, duvarlar örülmesi vb.) ve reelde yer alan bu pratiklerin söylemlerle ne derece 

uyum içinde olduğu araştırmanın asıl konusunu oluşturmaktadır.  

Bu bağlamda, reeldeki pratiklerin incelenmesinde hukuki kaynaklar, yazılı ve 

görsel basındaki haberler kullanılmakta olup, siyasal söylemlerin belirlenmesinde 

TBMM’de yapılmış mülakatlar, Meclis Tutanakları, Parti Programları, partilerin 

Seçim Propagandaları ve parti üyelerinin demeçlerine yer verilmektedir. Bu iki alanın 

karşılaştırmalı bir analizle birbirleri içerisinde uyumu irdelenmektedir. 

 

ARAŞTIRMANIN AMACI 

 

Bu tez araştırmasının amacı, siyasal aktörlerin yasama organındaki özellikle 

sınır güvenliği ve Türkiye’de yaşayan Suriyeli mültecilere yönelik sosyal yardım gibi 
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konulardaki kararları ve reel pratikler ile Suriyeli mültecilere yönelik siyasal 

söylemlerinin uyuşup uyuşmadığını, uyuşmuyor ise hangi noktalarda hangi 

gerekçelerle farklılaştığını inceleyerek, ortaya koymaktır.  

 

ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 

 

Genellikle söylem analizi konusu dil bilim merkeze alınarak Edebiyat ve 

İletişim Fakülteleri tarafından işlenmektedir. Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler gibi 

Sosyal Bilimlerinin diğer alanlarını aslında yakından ilgilendiren “söylemin” son 

yıllarda Türkiye’de az da olsa çalışılmakla beraber, Van Dijk perspektifli bir eleştirel 

söylem analizinden yararlanıldığı görülmektedir (YÖK, 18 Ekim 2016). Bu araştırma 

kullandığı temel argüman noktasında, diğer söylem analizleriyle farklılaşması 

açısından önemlidir. Çünkü Suriyeli mülteciler konusunda pratiğin ve söylemin 

harmanlanmış bir analizi ortaya konulmaya çalışılmakta olup, bu yeniliği sebebiyle 

literatüre katkı sağlama amacı ile önem arz etmektedir. 

 

ARAŞTIRMANIN SORULARI 

 

 Bu çalışma kapsamında oluşturulan kuramsal ve analitik çerçeve ile aşağıdaki 

iki temel soru ve bu soruları destekleyen alt sorular şu şekildedir:  

1. Siyasal söylemlerde Suriyeli mülteciler nasıl resmedilmektedir? 

2. Siyasal söylemler ve uygulamalar birbirini ne derecede tamamlamaktadır? 

 Suriyeli mülteciler siyasal söylemlerde niçin yer almaya başlamışlardır? 

 Siyasi partilerin ideolojileri Suriyeli mültecilere yönelik siyasal söylemlerine 

ne şekilde yön vermektedir? 

 Göç konusunda özellikle Suriyeli mülteciler hakkında parti programlarında 

Ulusal Hukuk, Uluslararası Hukuk ve AB Hukuku ne derece etkilidir? 

 Parti programlarında ve seçim kampanyalarında Suriyeli mülteciler konusu 

nasıl yer almaktadır? 
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 Buna ek olarak bu çalışmada milletvekillerine yöneltilen sorular başlıca şu 

şekildedir: 

 Türkiye’deki Suriyelileri nasıl tanımlıyorsunuz? 

 Türkiye’nin Suriye politikasını/açık kapı politikasını değerlendirebilir 

misiniz? 

 Cenevre Sözleşmesi’ne koyulan coğrafi çekince hakkında ne 

düşünüyorsunuz? 

 Türkiye’nin göç rejimi hakkındaki fikirleriniz neler? 

 Partinizin Suriyeli mülteciler hakkındaki politikalarına tamamen katılır 

mısınız? 

 Partinizin Suriyeli mültecilere bakış açısı hak/yardım temelli mi? 

 Seçmen kitlenizin Suriyelilere bakış açısı ne şekildedir? 

 

ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE SINIRLILIKLARI 

 

Araştırmanın kapsamını konu bakımından, Suriyeli mülteciler ile ilgili siyasal 

söylemler, yer bakımından Türkiye ve zaman bakımından 2011-2016 yılları aralığı 

oluşturmaktadır. Bu zaman aralığının seçilmesi Suriye İç Savaşı ve devamında göç 

hareketliliğinin incelenmesi bakımından anlamlıdır. Kişiler bakımından araştırmanın 

kapsamı özneleştirilme sürecinin aktörleri Türkiye’ye göç eden Suriyeliler ve siyasal 

partiler olarak belirlenmiştir. Konunun ölçülebilmesini sağlamak adına devletin 

yasama erkinde söz sahibi olmuş ve farklı siyasi eğilimlere sahip dört parti örneklem 

grubu olarak seçilmiştir. Fakat bu çalışmanın araştırma evreninde aynı zamanda sivil 

toplum kuruluşları (STK), görsel ve yazılı medya haberleri, akademik yazınlar, alan 

çalışmaları ve bireylerin ürettiği söylemler de yer almaktadır.  

Foucault’nun (2015c) iktidarın her yerdeliği kavramından yola çıkarak bu alanı 

genişletmek mümkündür. Ancak kısıtlı süre içerisinde ölçülebilir bir bilgiye ulaşmak 

ve siyasal söylemin büyük çoğunlukla uygulama alanı olan TBMM içerisinde bulunan 

partiler araştırmanın örneklemi olarak seçilmiştir. 
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ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 

 

 Araştırmanın metodolojisini genel olarak “nasıl, niçin, ne şekilde, ne derece” 

sorularına yanıt arayan nitel araştırma yöntemi oluşturmaktadır. Ancak ikincil 

araştırma verileri olarak kullanılmakta olan sayısal veriler kısmında nicel araştırma 

tekniklerinden “sıklık dağılımı*” kullanılmıştır. Bu çalışmada, Van Dijk temelli 

dilbilimsel bir analizden çok, Foucauldian analizden yararlanılmıştır. Dil bilimsel 

analizlerden de örnekler verilmekle birlikte, daha çok Foucauldian (2008) bir bakışla 

egemen klasik iktidarın yerine alternatif ve yeni bir kavram olarak ortaya çıkan 

“biyopolitika” temelli incelemeler yapılmıştır. Bu metodun seçilmesinin sebebi, 

görece daha derin bir analizin amaçlanmasıdır. Suriyeli mülteciler ile ilgili pratikteki 

güvenlikleştirme çalışmaları ve Suriyelilerin hukuki, sosyo-ekonomik haklarına ilişkin 

düzenlemeler ile genellikle Suriyeli mültecilerle ilgili araştırma yapan komisyonlarda 

görev almış ve yasama erkinde bilfiil bulunan siyasal aktörlerle gerçekleştiren yarı 

yapılandırılmış mülakatlar, TBMM Meclis Tutanakları, Parti Programları, Seçim 

Propagandaları ve aktörlerin demeçlerinin karşılaştırmalı analizi ile söylem ve pratiğin 

uyumu/uyumsuzluğu araştırılmaktadır. 

 

VERİ TOPLAMA VE ANALİZ TEKNİĞİ 

 

Siyasal söyleme ilişkin verilerin toplanması için belirlenen tarihten itibaren 

medya kuruluşlarının arşivleri, meclis tutanakları, soru önergeleri, seçim programları, 

siyasi aktörlerin medyaya verdikleri demeçler, ilgili sivil toplum örgütlerinin arşivleri 

incelenmiştir. Buna ek olarak ilgili konu hakkında akademik literatür İstanbul, Ankara, 

İzmir ve Eskişehir’deki üniversite kütüphanelerinde ve internet üzerinden taranmıştır. 

Ayrıca mecliste milletvekilleri olan partilerle yarı yapılandırılmış mülakat tekniği 

kullanılmıştır. Araştırmacının standart bir görüşme formunu izleyerek görüşmecilere 

önceden belirlenmiş temel soruları yüz yüze sorduğu ve devamında görüşmenin 

akışına göre son soruların şekillendiği görüşme türü olan yarı yapılandırılmış 

görüşmenin veri toplama tekniği olarak seçilmesindeki neden esnekliğin temel 

                                                           
* Siyasal partilerin TBMM Genel Kurul Tutanaklarında “Suriyeli”, “mülteci”, “sığınmacı” kelimelerini 

kullanmalarına yönelik sıklık dağılımı yapılmıştır. 
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alınmasıdır. Bu noktada anahtar sorular ile yanıtların karşılaştırılabilirliği ve 

güvenilirliği esas alınmıştır. Ancak bu teknikte bilimsel araştırmacının kimliğinin 

önemli özelliklerinden biri olan objektiflik ön planda tutulmakta olup karşılaştırmalı 

analiz tekniğinin bilimselliğine gölge düşürecek önyargılardan uzak durulmuştur. 

Ayrıca yarı yapılandırılmış mülakatlarda örneklemlerin yazıya aktarım ve analiz 

sürecinde anonim olarak belirtilmesine dikkat edilmiştir. Ek olarak, bu çalışmada 

“data çeşitlendirmesi” kullanılarak, çalışmanın güvenilirliğini arttırmak 

amaçlanmıştır. 

Örneklem seçiminde büyüklüğe oranlı olasılıkla seçim yöntemi kullanılmış ve 

her partinin temsil yüzdesi kadar milletvekili sayısı ana kütleyi oluşturmuştur. 2011-

2016 aralığı çerçevesinde TBMM’de yer alan milletvekili sayıları oranlanarak 

örneklem sayıları belirlenmiştir. Üç seçim dönemi geçirilen bu süreçte 2011 Genel 

Seçimlerinde ilk olarak Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) 327, Cumhuriyet Halk 

Partisi (CHP) 135, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 53, Bağımsızlar 35 şeklinde 

(Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 20 Aralık 2016); ikinci olarak 7 Haziran 2015 Genel 

Seçimlerinde AKP 258, CHP 132, MHP 80, HDP (Halkların Demokratik Partisi) 80 

(YSK, 20 Aralık 2016) şeklindedir. Son olarak 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde AKP 

317, CHP 133, HDP 59, MHP 40 ve Bağımsızlar 2 şeklinde bir dağılım bulunmaktadır 

(YSK, 20 Aralık 2016). Verilerin sağlıklı, örneklem grubunun ana kütleyi temsilinin 

en üst düzeyde olabilmesi için bu üç seçim döneminin ortalama dağılımı 

hesaplanmıştır. Bu hesaplama yapılırken, 2011 Genel Seçimlerinde Bağımsız olan 

sonradan HDP üyesi olan milletvekillerinin HDP’yi temsil ettiği varsayılmıştır. 

Böylece AKP 301, CHP 134, HDP 56, MHP 56 şeklinde ortalama dağılım 

bulunmuştur. Bu dağılımdan hareketle, AKP 6, CHP 3, HDP 1, MHP 1 oranı elde 

edilmiştir. Tüm örneklem seçimlerinde bu oran gözetilmiştir. Milletvekilleriyle 

yapılan yarı yapılandırılmış mülakatların sayısal temelini de bu oran oluşturmaktadır. 

Çalışmanın niceliksel metodunu grupların büyüklüklerindeki dalgalanmalar ve farkları 

telafi etmesi sebebiyle “büyüklüğe oranlı olasılıkla seçim” yöntemi oluşturmaktadır. 

Bu yöntemle büyük gruplardan daha fazla, küçük gruplardan daha az örnek seçilerek 

gruplar arası eşit temsiliyet sağlanabilmektedir (TOBB, 2013: 34-35).  

Mülakat yapılan kişilere, kişisel görüşlerinden ziyade temsil ettikleri partilerin 

görüşlerini hedef alan sorular sorulmuştur. Ayrıca bu mülakatlardan elde edilen 

verilerin güvenilirliği de mülakat verilerinin diğer ikincil kaynaklarla karşılaştırılması 
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yapılarak sağlanmıştır. Mülakat öncesinde vekillerden randevu alınması ve TBMM’ye 

giriş ile ilgili bazı sıkıntılar yaşanmıştır. Bu nedenle, AKP(6) ve MHP(1)’de 

amaçlanan sayıda vekille görüşülememiştir. Ayrıca ses kaydının alınmasını istemeyen 

vekiller bulunmaktadır. 

 

ARAŞTIRMANIN UYGULANMASI 

 

Araştırmanın uygulanma süreci temel olarak üç aşamada 

gerçekleştirilmektedir. Birinci aşama, literatür taraması aşaması olup bu taramanın 

sonucunda araştırmanın ikinci bölümünde söylem hakkında kavramsal-kuramsal 

çerçeve ve üçüncü bölümde Suriye ve Suriyeli mülteciler hakkında hukuki ve tarihsel 

arka plan ortaya konulmaktadır. Araştırmanın iki boyutlu olması ilgili literatürün de 

iki perspektiften taranmasını gerekli kılmaktadır. Bunlardan biri Suriyeli mülteciler, 

göç konusu; diğeri söylem ve söylem analizidir. 

İkinci aşama ise mülakatların yer verildiği veri toplama sürecidir. Bu aşamada 

yarı yapılandırılmış mülakat tekniği ile örneklem grubuna araştırmayı ölçücü sorular 

yöneltilmiştir. 

Son aşama, elde edilen iki veri grubunun Foucauldian analiz ile incelenmesi 

şeklindedir. Bu aşamada, karşılaştırmalı ve eleştirel bir analiz yöntemiyle bilimsel bir 

sonuç ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. 
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Tablo 1: Mülakat Yapılan Milletvekillerine Dair Kodlama 

Mülakat Yapılan Kişi Mülakat Yapılan Yer Mülakat Tarihi 

AKP1 TBMM 17 Şubat 2016 

AKP2 TBMM 17 Şubat 2016 

AKP3 TBMM 2 Mayıs 2016 

AKP4 TBMM 2 Mayıs 2016 

CHP1 TBMM 17 Şubat 2016 

CHP2 TBMM 17 Şubat 2016 

CHP3 TBMM 17 Şubat 2016 

HDP1 TBMM 21 Ağustos 2015 
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1. BÖLÜM 

KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE 

 

Bu bölümde, çalışmanın kavramsal ve kuramsal çerçevesi ele alınmıştır. Gerek 

dil bilimsel gerek Kopenhag Okulu perspektiflerinin söylem analizi konusunda mevcut 

pratikleri ve bu pratiklerin sonuçlarını açıklamada yetersiz kalması sebebiyle 

Foucauldian söylem analizi kullanılmış olsa da söylem kavramı ve buna bağlı 

parametreler açıklanarak, Foucaultcu bakış açısına giden süreç temelleri ve 

karşıtlıklarıyla ele alınmış, sonrasında Foucaultcu bakış açısı yansıtılmaya 

çalışılmıştır. 

 

1.1. SÖYLEM KAVRAMI 

 

Söylem kavramı etimolojik olarak incelendiğinde; anlamsal olarak söylem 

kavramının kökeninde “discursus” sözcüğünün bulunduğu görülmektedir (Kocaman, 

2009: 1). Bu sözcük ise tartışma, konuşma ve koşuşturma anlamlarına gelmektedir. 

Ayrıca “Latince ‘discurrere’ (oraya buraya koşuşturma, gidiş gelişler) kelimesinden 

türeyen ve Ortaçağ Latincesinde ‘discursus’ (hararetli tartışma, karşılıklı iletişim, 

görüşme) olarak kullanılan söylem terimi, mecazi anlamda da ‘özneyle ilgili olarak 

uzun uzadıya konuşma’, ‘bir şey hakkında iletişim’ anlamlarında” kullanılmaktadır 

(Sözen, 1999: 19-20). 

Söylem kavramının Türkçede kullanımı oldukça yeni olduğundan, söylem 

kavramının sözcük anlamı Batı dilleri üzerinden yapılan bir araştırma aracılığıyla 

oluşturulmuştur. “Batı dillerinde discourse (İng.), discours (Fra.), diskurs (Alm.) 

biçiminde ifade edilen sözcüğün Türkçede söylem olarak kullanımı ilk kez Türkçe 

Sözlüğün genişletilmiş 7. Baskısında (Türk Dil Kurumu (TDK), 1983) yer almıştır. Bu 

sözlükte ve bundan sonraki basımlarda söylem sözcüğünün anlamı (a) söyleyiş 

(telafuz), söyleniş, (b) söz, laf, (c) söylev şeklinde açıklanmıştır” (TDK, 2011). 

Dilbilim terimi olarak söylem kavramına ilk kez “tümce sınırlarını aşan, tümcelerin 

birbirine bağlanması açısından ele alınan sözce” olarak yer verilmiştir (Vardar, 

1980). 
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TDK internet sitesindeki Güncel Türkçe Sözlükte söylem kelimesinin anlamı 

ile ilgili şu bilgilere yer verilmektedir: 

“1. Söyleyiş, söyleniş, sesletim, telaffuz  

 2. Kalıplaşmış, klişeleşmiş söz, ifade 

3. Bir veya birçok cümleden oluşan, başı ve sonu olan bildiri, tez” (TDK, 8 

Ekim 2016). 

Kelimenin etimolojik kökeni uzun bir zamana dayanmasa da felsefi anlamı 

Aquinalı Thomas’a dayanmaktadır (Tepe, 2003: 31-48). Thomas’a göre doğruluk 

öncelikle zihinde olduğu için doğruluğu, zihin ile şeyin uygunluğu olarak ifade etmiştir 

ve doğruluk ancak bu uygunluğun bilinmesi halinde bilinebilmektedir. Foucault’nun 

(2000) bireyleri kuşatan yeni bir söylem olan “akıl hastalığının” yer aldığı “Deliliğinin 

Tarihi” adlı eserinde de benzer bir durum olduğu söylenebilir. Foucault’ya (2016) göre 

iktidarın söylemlerinin bireyleri kuşatması ile özneleşme süreçleri başlamıştır. İktidar 

biçimleri bireyleri kategorize ederek; ona hem başkalarının hem kendisinin tanımak 

zorunda olduğu bir “hakikat yasası” dayatmakta ve gündelik yaşama doğrudan 

müdahale etmektedir. Thomas’a göre yapılan doğruluk tanımındaki “zihin ve şeyin 

uygunluğu” kısmındaki “uygunluğun”, akıl hastalığının sorunsallaştırılarak bir 

kurumsal alana dâhil edilmesi ile aynı doğrultuda olduğu söylenebilir (Akgündüz, 

2013: 4-5).  

“Bir meta-eylem olarak söylem; ideoloji, bilgi, diyalog, anlatım, beyan tarzı, 

müzakere, güç ve gücün mübadelesiyle eyleme dönüşen dil pratiklerine ilişkin süreç 

ya da süreçlerin tamamıdır. Söylem sosyal, siyasi, kültürel, ekonomik alanlar gibi, 

sosyal hayatın tüm yönleri ile ilişkilidir” (Sözen, 1999: 21). 

Farklı yaklaşımlar aracılığıyla farklı açıklamalar getirilmesi mümkün olan bir 

kavram olan söylem, bazı araştırmacılar tarafından bütün konuşma ve yazma eylemleri 

olarak ele alınırken bazı araştırmacılar tarafından ise sadece konuşma ağı türevlerinden 

oluşan uygulamalar biçiminde ele alınmaktadır. Foucault ise söylemi daha genel, tarihi 

ve gelişmekte olan dil uygulamaları olarak görmektedir. (Çelik ve Ekşi, 2008).  

Foucault’ya (1969) göre “her birey farklıdır ve bu farklılık, bireylerin 

söylemlerinin de farklı olmasına neden olmaktadır. Farklı tarihsel zaman dilimlerine 

bakıldığında bireylerin birbirlerinden farklı kendilik maskeleri kullandığı 

görülmektedir. Buna bağlı olarak her bireyin söylemi, gerek tarihsel açıdan gerekse 
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içinde bulunulan zaman açısından birbirine kıyasla farklılık göstermektedir. Söylem, 

belirli kurallar, terminoloji ve konuşmaların oluşturduğu sistematik dilsel düzenleri 

betimlemek amacıyla kullanılan bir kavram şeklinde kategorize edilmektedir. Sadece 

iletinin içeriğini değil, onun bütün boyutlarını yani onu dile getireni, otoritesini, 

dinleyiciyi ve amacını da kapsayan söylem, belirli bir zaman diliminde yer alan belirli 

topluluklar arasında olan ve diğer topluluklar ile ilişkili olarak üretilip geliştirilen fikir, 

ifade ve bilgileri içermektedir. İktidarın uygulanması da böyle bir bilginin 

kullanılmasına bağlıdır” (Çelik ve Ekşi, 2008).  

“Saussure’un yapısalcı dilbilimi, Levi Strausse’un akrabalık sistemleri, 

Barthes’in mit açıklamaları, Lacan’ın öznenin kurgulanması olarak söylemi ele 

alışıyla söylem bir inceleme nesnesi haline gelmiştir. Ancak, söylemi; iktidar, ideoloji, 

toplumsal sınıflar benzeri kavramlarla birlikte düşünerek orijinal bir kuram haline 

dönüştüren Michel Foucault olmuştur” (Kete, 2009: 223-224). 

Foucault’ya göre (2016), toplumsal pratiklerin oluşturduğu söylem kavramı 

“dilin anlam yaratma ve düzenleme işlevi sayesinde kapatmacı toplumsal kurumların 

bireyleri sarmalayarak, onları üretken ve itaatkâr bedenler haline nasıl getirdiğini 

açıklamaya” çalışmaktadır. Foucault (2016), söylemin tüm dünyayı ve insanları 

şekillendirdiğini, ancak sınırları belirlenebilecek olan fikir, inanış, yargı, değer, 

sembol, sözcük, harf, kurum, norm, gelenek ve dilden oluştuğunu, ayrıca “içerisinde 

birçok hiyerarşik yapıyı ve güç ilişkisini bulunduran dev bir organizma” olduğunu ileri 

sürmektedir. İktidarın hem yaratıcı hem de bastırıcı vasfından bahsederken, bu etkileri 

yaratan söylem kavramından hatta Foucaultcu (2015b: 19) anlamda “kışkırtan söylem” 

den de bahsedilebilir. Bu doğrultuda dil, söylemleri türeten bir araçtır. Dolayısıyla 

söylem, dil ile de yakından ilgilidir. 

Dev bir organizma olarak tasvir edilen söylemin bir duruma ait oluşu “bağlam” 

ile ilişkisini ortaya çıkarmaktadır. Söylem bağlamsallığı nedeniyle mekanik değildir. 

Van Dijk’e göre (2003), konuşmacı ve dinleyiciler arasındaki toplumsal ilişkilerle 

birlikte zaman, mekân gibi iletişim unsurlarının değişmesi, bağlamların sürekli 

güncellenmesine yol açmaktadır. Bağlamın dinamik karakteri nedeniyle konuşan 

bireyler, dile getirdiklerini karşısındaki bireylerin zaten bildiklerini düşündükleri 

“şeye” uygun hale getirebilmektedir. Böylece kendi söylem anlamlarını inşa 

edebilmektedirler.  
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Foucault (2016) ise, konuşmacıların bağlamların dinamikliği vasıtasıyla yeni 

anlamlar inşa etmesinden çok konuşan nesne ile ilgilenir. Ayrıcalıklılık vurgusu 

yaparak, “Her şeyi söyleme hakkı yoktur, her şeyden her koşulda söz edilmez nihayet 

herkes her şeyi konuşamaz. Nesnenin tabuluğu, koşuldaki ayinsellik, konuşan 

nesnenin ayrıcalıklılık veya salt ona özgü bir hakkı söz konusudur” demektedir 

(Foucault, 2016). Konuşanın ayrıcalıklılığı iktidara atıf yapmaktadır. Foucault’ya göre 

(2016) “iktidar belirli birtakım kavramları içeren ve üretilen doğrularla ifade bulan 

söylemsel normlar ve söylemsel olmayan pratikler üzerinden işleyen bir alandır”. Bu 

iktidar alanı tarafından belirlenen doğru ya da yanlış kodlamalarıyla birey kendisini ve 

ötekini tanımlamaktadır. Dolayısıyla sorunsal hale getirilen bir nesne ve iktidar alanı 

tarafından belirlenen doğru-yanlış oyunu söz konusudur. Sorunsallaştırma, bir 

düşünce nesnesi olarak söylemsel olmayan pratikler bütünü olarak karşımıza 

çıkmaktadır (Akgündüz, 2013). 

Foucauldian söylem kavramının anlaşılması için sadece cümle üzerinden bir 

yorumlamadan daha fazlası gerekmektedir. Örneğin, cümle içermeyen sessizlik de bir 

söylemdir. Siyasi ya da kültürel anlamda baskılanmış topluluklarda, baskı var oldukça 

sessizlik de var olur, ancak bu durum onların var olmadığını anlatmamaktadır (Sözen, 

1999: 14). Ayrıca söylemsel olmayan pratikler, tarihi iktidarlarda doğruluk tasviriyle 

hayatlarımıza girerek belirli bir normalleştirme süreci sonunda varlık bulmaktadırlar. 

Söylemsel olmayan ancak söylemlere yön veren pratiklerin incelenmesi Foucauldian 

söylem analizinin özünü oluşturmaktadır.  

 

1.2. SİYASAL SÖYLEM KAVRAMI 

 

Söylem kavramının “meta-eylem olduğu; ideoloji, bilgi, diyalog, anlatım, 

beyan tarzı, müzakere, güç ve gücün mübadelesiyle eyleme dönüşen dil pratiklerine 

ilişkin süreç ya da süreçlerin tamamı” olarak tanımlanabileceği önceki bölümde 

ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır (Sözen, 1999). 

Siyasal söylem ise, siyasi aktörlerin siyasi arenada kullandıkları dili kapsayan 

yapıdır. Siyasal söylemin tanımı, liderlerin “ben” ve “biz” zamirlerini nasıl 

kullandıklarına, ele aldıkları gündem konularının çeşitliliğine ve ikna için 
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kullandıkları metodlara ek olarak liderlerin konuşma sırasında kullandıkları kelime 

hazinesinin zenginliğini de kapsamaktadır (Güngör, 2014: 71-72). 

Söylem, anlaşılırlığı açısından tek başına yetersizdir; söylemin anlaşılır 

kılınabilmesi, söylemi üreten ve onun istikrarını sağlayan iktidar ve kurumlar 

vasıtasıyla mümkündür (Güneş, 2013: 57). Yani diğer bir deyişle, siyasal söylemin 

oluşmasında güç, siyaset, ideoloji ve ideolojik aygıtların kullanımını elinde 

bulunduran iktidar oldukça kritik bir rol oynamaktadır.  

Foucault’nun iktidar kavramından önce, iktidar ve iktidar ilişkileri ile bağlantılı 

olan temel kavramların söylemle ilişkisi ortaya konulmaktadır. Bu sebeple ilk olarak 

ideolojinin söylemle ilişkisi açıklanmaktadır. İdeoloji, bire bir dilsel bir kavram 

olmaktan ziyade söylem ile ilgilidir. İdeolojinin, kimin kime hangi amaçlarla ne 

söylediğine ilişkin boyutu söylemle olan bağını ortaya çıkarmak açısından önem 

taşımaktadır (Eagleton, 2006: 32). 

İdeolojinin söylemle beraber incelenmesinde önemli rol oynayan, hem 

Marksist kuramı hem de yapısalcı modelleri eleştiren Foucault’nun (2012) temel tezi, 

bireylerin itaatkâr ve uysal öznelere dönüştürülebilmesi için belirli kurumların 

üretildiğidir. Dolayısıyla öznenin oluşumu ve iktidar-bilgi üretim süreci birbirinden 

ayrı süreçler değildir. Asıl sorun, iktidarın ve öznenin yanlış tanımlanmasından 

kaynaklanmaktadır (Foucault, 2012). 

Foucault’ya göre (2016), iktidardan bahsederken bizatihi söylem 

vurgulanmaktadır. Çünkü iktidar ne devlet iktidarı ne de sınıfsal bir iktidardır. İktidar, 

bir söylem olarak bireyler ulaşarak onları özneleştirmektedir. Ayrıca ideoloji 

kavramını ciddi bir şekilde eleştiren Foucault (2016), üç noktaya dikkat çekmektedir; 

bunlardan ilki ideolojinin doğrunun karşıtı olarak kullanıldığı, ancak söylemin bilgiye 

doğru derse doğru olduğu, bu bağlamda söylemin nasıl üretildiğinin daha önemli 

olduğudur. İkincisi, ideolojinin önceden üretilmiş bir özneye vurgu yapması, söylem 

kavramının ise öznenin toplumsal ve dilsel pratiklerle üretildiğidir. Son olarak da, 

ideoloji kavramının dışsal bir belirleyeni olarak iktidarın, söylem ile birlikte 

oluştuğudur. Bu sebeple Foucault, toplumsal pratikleri anlamak için ideoloji yerine 

söylem çözümlemesinin kullanılması fikrini savunmaktadır (Örs, 2010: 35-39). 

Söylemi üretme gücü ve iktidar gücü arasında bir bağlantı vardır. İktidar 

gücünü elinde bulunduran söylemin üreticisidir ve söylemin tekrar tekrar 
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üretilmesinde de yetkindir. Dolayısıyla söylem gücü, güç iktidarı, iktidar ise söylemin 

üretimini beraberinde getireceği ve birbirinden ayrı düşünülemeyecekleri için 

aralarında ayrılmaz parça-bütün ilişkisi vardır (Güneş, 2013: 61).  

Foucault (2016), söylemin teorik bir oluşum olmasının yanı sıra düzenlenmiş 

toplumsal bir pratik olduğunu, bilgiyi ilgilendirdiği kadar iktidarı da ilgilendirdiğini 

ve hem bilgiyi hem de iktidarı ürettiğini belirtir. İktidar, söylem aracılığıyla elde 

edilmek istenen güçtür. Foucault’ya göre söylem sahibi kimse, söylemi iktidarla hiç 

buluşmamış olanın değil, aksine söylemini üretip yaygınlaştıran iktidarın sahibidir 

(Güneş, 2013). 

Söylem ve iktidar ilişkileri anlaşılması açısından önemli olan diğer bir kavram 

ise hegemonyadır. Hegemonya kavramını inceleyen Gramsci için, “hegemonya 

yönetici gücün egemenliğinin hükmettiği bireylerin rızasına dayanması anlamını taşır. 

Bu bağlamda hegemonya kavramı içerisinde rıza üretme mekanizmasını da 

bulundurur” (Eagleton, 2006: 164). Gramsci direkt olarak ideoloji ve hegemonya ile 

söylem ve dil arasında bir bağ olduğuna vurgu yapmamıştır. Ancak Foucault (2006), 

zamanla iktidarın cezalandırmadan disiplin altına alma anlayışına dönüştüğünü ve 

insan bedeninin zorunluluklar ve yasaklar sistemine girerek özgürlükten mahrum 

edildiğini belirtmektedir. Bu noktada Gramsci’nin hegemonya kavramının 

incelenmesi, iktidarın söylemsel olan/olmayanı üretimi sırasında, kullandığı “rıza 

gösterme, ikna ve zorlama” süreçleri ve üst yapının belirleyiciliğine olan vurgusu 

açısından önemlidir (Çetin, 2003: 64).  

“Rıza gösterme” kavramının başlı başına ideolojinin temelini oluşturduğu 

fikrine karşı çıkan Hall (1996: 26) ise, rızayı ideolojinin tamamlayıcı bir unsuru olarak 

görür. Bu tamamlanma ile karşımıza çıkması muhtemel olan “ideoloji alanı”ndan 

bahseden Hall, bu alanı “toplumsal pratiklerin, bilinçlerin, kimliklerin ve öznelliklerin 

yerleştiği anlamlar örüntüsü, söylemler, yan anlamlar zincirleri ve onların temsiliyet 

araçları” olarak tanımlar (Çiler, 2001: 37).  

Foucault’ya (2006) göre günümüz toplumlarında da işleyen bir sistem olan 

“disipline edici söylem, bedeni cezalandırmak yerine, ruha yönelerek, kalp, düşünce 

ve ruhsal durum üzerine derinlemesine etki etmektedir”. Bu etkiyi gözetim 

mekanizmaları yoluyla gerçekleştirmektedir. Herkes her yerde her zaman iktidarın 

gözetimi altındadır ve iktidar böylece bedenler üzerinde söylemi yaygınlaştırmak 
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amacıyla “ruhu” sürekli üretmekte ve kullanmaktadır. Gözetlenen bireylerin 

verimliliklerinin arttırılması da bir diğer amaçtır. 

İdeolojinin bireyleri özneye dönüştürmesine dikkat çeken Althusser, 

ideolojinin devlet tarafından nasıl kullanıldığını incelemiştir. Bu noktada ulaştığı 

temel argüman, ideolojinin devletin ideolojik aygıtları (DİA) tarafından üretilerek 

yayılmakta olduğudur. DİA’nın asıl işlevi, hâkim sınıfın ideolojisini diğer sınıflara 

ulaştırmak ve bu ideolojinin yeniden üretimini sağlamaktır (Vergin, 2008: 94-95). 

Althusser (2003), DİA’ların nasıl işlediğine geçmeden önce, altyapı-üstyapı 

ilişkisinin bu aygıtların, üst yapıya ait oldukları için, Devletin Baskı Aygıtlarının 

(DBA) koruması ve yardımı sayesinde üretim ilişkilerinin yeniden üretimini sağladığı 

analizini yapmaktadır. Althusser’e göre (2003) alt-yapıya egemen olan üretim ilişkileri 

sadece üretim ilişkileri değil, aynı zamanda sömürü ilişkileridir. Üst-yapı ise tümüyle 

devletin çevresinde toplanır. İktidardaki sınıf, DİA-ki DİA iktidara hizmet etmektedir- 

ile baskı aygıtını kapsamaktadır. Devlet aygıtlarının temsilcisi boyutunda olan üst-

yapının temel rolü, üretim ilişkileriyle birlikte proleterlerin ve diğer ücretli emekçilerin 

sömürülmesinin sürdürülmesini yani yeniden-üretilmesini sağlamaktır (Althusser, 

2003:120).  

“Üst-yapı ile alt-yapı en başta DİA içerisinde belirgin bir şekilde iç içe 

geçmektedir. DİA’lar DBA ile aynı şeyler değildir. DBA’ları oluşturan kurumlara 

örnek olarak hükümet, ordu, polis, mahkemeleri verilebilir. Burada baskı sözcüğünün 

anlamı “zor kullanmadır”. DİA’lara örnek olarak ise; Dinsel DİA, Öğrenimsel DİA, 

Hukuki DİA, Siyasal DİA, Sendikal DİA, Haberleşme DİA’sı ve Kültürel DİA 

verilmektedir. DİA’lar DBA’dan şu temel farkla ayrılırlar. DBA “zor kullanarak” 

işlerken DİA’lar ideoloji kullanarak işlemektedirler. Ancak DBA sadece fiziki açıdan 

zor kullanmayı kapsamaz, aynı zamanda ideolojiyi de kullanmayı kapsamaktadır. Aynı 

biçimde, DİA’nın da öncelikle ideolojiye ağırlık vererek işlediği, ikincil anlamda da 

uç durumda, ancak bir tek uç durumda, çok hafifletilmiş, gizlenmiş, hatta 

simgeselleşmiş bile olsa, baskı kullanarak işlediğini söylemek gerekmektedir” 

(Althusser, 2003: 171-172). 

Sonuç olarak Althusser’in (2003) ideoloji kuramı, ideolojilerin üretilmesi, 

bireyi nasıl çağırdığı ve nasıl işlediği konusunda yanıtlar vermektedir. Althusser 

(2003), DİA ve DBA tanımlamalarını yaparak, hem bu aygıtların birbirinden farkını 
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ortaya koymakta hem de ideolojinin nasıl işlediğini, bu aygıtların birbirleriyle alt-yapı 

üst-yapı ilişkileri aracılığıyla birbirlerinin varlıklarını sağladıklarını göstermektedir. 

DİA’lar toplumda ideolojiyi oluşturan yayan ve yeniden üreten kurumlar olmakla 

beraber, Althusser bunların içinde özellikle öğrenimsel DİA’nın* kapitalist 

toplumlarda başat DİA olduğundan bahseder (Althusser, 2003: 172). Öğrenimsel DİA, 

tıpkı söylem kavramının felsefik temelindeki gibi “sonradan öğrenilmiş doğrular” 

gibidir. Bu araçlar sayesinde, Foucault’nun (2006) temel aldığı kuşatma biçimleri 

bireylere uygulanabilmekte ve sorunsallaştırmalar yaratılmaktadır. Bu açıdan, 

Foucault’nun Althusser ile paralel bir düşüncede olduğu söylenebilir. Ancak Foucault, 

Althusser’den bir noktada ayrılmaktadır. Althusser ideolojinin kuşatıcı özelliği 

sebebiyle, özneleri pasifize ederken, Foucault (2015a) özneleri aktif olarak tanımlar. 

Foucault’nun nüfus politikası olarak ortaya sunduğu “biyoiktidar” kavramında da 

öznelerin yeniden yerleştirilmesi ile yürütülmektedir. 

 

1.3. FOUCAULDIAN SÖYLEM ANALİZİ VE BİYOPOLİTİKA KAVRAMI 

 

Foucauldian söylem analizi yapabilmek için öncelikle Foucault’nun söylem 

kavramını nasıl tanımladığının incelenmesi gerekmektedir. O’na göre (2015a) “17. ve 

18. yüzyıllarda sosyal bilimlerin araştırma nesnesi olmayan insan nosyonunun 

incelenmeye başlanması, modern episteme yani bilginin üretimi ve bilgi oluşturma 

koşulları ve anlayışının değişmesi ile mümkün olabildi; böylece salt matematiksel 

bilginin yerini insana dair olan yaşam, emek, dil gibi olgusal kavramlar aldı” (Sözen, 

1999: 64).  

Bilginin üretiminin değişimi, söylem incelemelerinin ilerlemesine, hatta 

söylem tanımının karmaşıklaşarak, yenilenmesine neden olmaktadır. Foucault da bu 

yenilenmede önemli rol oynamaktadır. Söylem, Foucaultcu (2011) düşüncede bilgiyi, 

gerçeği ve gücü düzenlemesiyle ön plana çıkmaktadır.  

                                                           
* Öğrenimsel DİA, “haberleşme DİA’sı ve kültürel DİA yoluyla işleyişini sürdürmekte ve işlevini 

gerçekleştirmektedir. Yani kapitalist formasyonun üretim ilişkileri, “yani sömürülenlerin sömürenlerle, 

sömürenlerinde sömürülenlerle olan ilişkilerinin büyük bir bölümünün yeniden üretimi, egemen sınıf 

ideolojisinin kitlesel biçimde “kafalara yerleştirilmesi” ile kaplanmış birkaç becerinin öğrenilmesi ile 

sağlanır” (Althusser, 2003: 171-172). 
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Foucault (2011), söylem kuramında tarih ile ilişki kurmaktadır. Söylemsel 

alana vurgu yapan Foucault’yu (2011) tarih araştırmalarına yönelten ana neden, onun 

söylem analizi kavramına bir temel oluşturma kaygısıdır. Ancak bu tarih anlayışı 

geleneksel tarih anlayışından farklıdır. Çalışmasına bütünselliği ve sürekliliği ön 

planda tutan geleneksel tarih anlayışının yerine genel tarih anlayışını dâhil etmiştir. 

Bütünselliği tamamen reddetmeden olgular arasındaki ilişkileri ve etkileşimleri kabul 

eder; ancak bu olguların birbirine bu nedensellik bağı ile bağlı olmadığını 

savunmaktadır (Foucault, 2011). Geleneksel tarih anlayışından genel tarih anlayışına 

geçişte savunduğu temel düşünce, söylemlerin analizinde geleneksel tarih 

yaklaşımının yetersiz olduğu, söylemi kendi öznellikleriyle incelemek gerektiğidir. 

Ona göre tarih, yeniden oluşan yapısal tesirlerdeki pratikler/kurallar, 

görünen/görünmeyenler, bilgi/güç sınırında çalışmaktadır. Söylemlerin içine gömülü 

olan bilgi, varlığını ancak söylem içerisinde devam ettirebilir. Bilgi/gücün 

görünürlüğü muğlaktır; ancak bilgi, düzenleyici olma niteliği vasıtasıyla güç 

görünenin teamülüne tekabül etmektedir. Foucault’ya (2016) göre iktidar ilişkilerinin 

üretilip yerleşmesi için söylem, üretilmesi, birikmesi ve dolaşımı bakımından olmazsa 

olmazdır. 

Foucault’nun (2015a) buradaki iktidar ilişkileri kavramı sınırlayıcı geleneksel 

bir iktidardan ziyade, “düzenleyici” yeni bir iktidar anlayışını, “biyo-iktidarı” 

resmetmektedir. Ona göre, yeni iktidar biçimi bedenlerin uysallaştırılarak verimli 

kılınmasının amaçlandığı ve bazı düzenleyici unsurlarla nüfusun kontrol altına alındığı 

bir alandır. Çoklu bedenler itaatkar ve verimli hale getirilirken; diğer yandan toplu 

konut, hijyen ve demografik düzenlemelerle denetim altında tutulmaktadır (Aras, 

2014). Ayrıca bu iktidar yaşama dair bütün olguları normal-normal olmayan şeklinde 

kategorize ederek, “ıslah etmeye” çalışmaktadır. “Böylece iktidarın belirlediği 

bireysel mutluluğun güvencesi olan yaşam tarzına erişilmektedir. Bireyler de bu 

söyleme dayanarak, kendi denetimlerini kendileri sağlayarak, yaşamlarının 

belirleyicisi olma hissini duyumsarlar. Dolayısıyla iktidarın nüfus üzerindeki etkisi, 

görünmez bir etki altında gerçekleşmiş ve bedenler tahrip edilmiş olmaktadır” 

(Akgündüz, 2013). 

İktidar, özne ve söylem birbirine görünmez bir şekilde bağlıdır. İktidar, 

öznenin ilişki alanlarından oluşurken; özne, söylemsel ilişkiler ağınca belirlenmiş özne 

konumlarından bağımsız değildir. Foucault (2014), kendi kültürü içerisinde yaşayan 
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insanların özneye evirilme biçimlerinin tarihinin, söylem hareketlerinin dışında 

gerçekleşmediğini öne sürmektedir. “Söylem, belirginlik ve haklılığını insanlar, 

kurumlar üzerindeki baskısını gizlice üreterek sağlamıştır. Söylemin kurduğu baskı, 

söylenmeyenin zorunluluğu neticesinde oluşmuştur; söylem söylemediği şeyin 

zorunluluğuyla birlikte etkisini tüm söyleme genişletmiştir. Böylece söylemin hilesi 

veya doğası şeklinde yorumlanabilecek, insanlığın her dönemini içeren ‘sonsuz 

süreklilik’ düşüncesi doğmuştur” (Foucault, 2014: 248-249). 

Sonsuz sürekliliği içerdiği savunulan söylemin, “kimin konuştuğu”, 

“meşruiyet dayanağı” ve “söylemi kullanan öznenin pozisyonu” önem teşkil 

etmektedir. Ancak sınırlama otoritelerinin söylemi “nasıl” kurguladığı ve kullandığı 

Foucault’nun asıl önemsediği noktadır. Foucault (2014), söylemin dile getirildiği 

ortamı ve onu dile getiren kişiyi önemser; ona göre bütün bunlar bir ilişkiler ağına 

bağlıdır. Söylemin kavramları oluşturma gücü olduğunu, kavramların kendiliğinden 

var olmadığını, aksine söylemin içinden çıktığını dile getirmektedir (Çelik ve Ekşi, 

2008: 100). Burada asıl dikkat edilmesi gereken nokta söz konusu sınırlama 

otoritelerinin kamu nezdinde meşruiyet kazanmış olmasıdır (Foucault, 2016). 

Foucaldian analizin “düzenleyici” sınırlama otoriteleri bazı “meşru” denetim 

mekanizmaları aracılığıyla nüfusun biyopolitikasını yönetmektedir. Denetleme 

mekanizmalarına örnek olarak akıl hastanesi ve buraya kapatılan akıl hastalarının 

neden burada oldukları üzerine araştırma yapan bilim adamları, kapatılmayı olumsuz 

olarak karşılamış olsalar dahi, hapsetmeyi meşrulaştırmış, yaygınlaştırmış ve aynı 

şekilde olmasa da yeni kapatma mekânlarının üretilmesine neden olmuşlardır (Güneş, 

2013: 57). 

Foucault (2016), görünenin söyleme dönüştürme yani ifade birlikleri 

doğrultusunda bilindiğini, görünen ve söylenen arasında egemenlik yarışı olduğunu 

belirtmektedir. Ancak özleri açısından birbirinden ayrı olan ve söylemsel oluşumda 

beraber yer alan nesne ve ifade kavramı arasında ilişkiden ziyade ilişkisizlik söz 

konusudur (Urhan, 2000: 14). Bunun için verilebilecek en iyi örnek ise yine deliliktir. 

Foucault’ya göre “delilik nesnenin birliğinin ve ifadenin bütününün tespitini ve 

aralarında betimlenebilir aynı zamanda süreklilik taşıyan bir ilişki oluşturma olanağı 

sağlamaz” (2011: 46). Bunun temel nedeni nesnenin bütünlüğünün ifadenin 

bütünlüğünü göstermemesi, asıl önemli olanın nesne ve ifade arasında bulunan 

bütünlük veya aynılık değil, aralarındaki bağıntı ve bağıntının şekli olmasıdır. Yani 
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nesne ve ifade arasında süreksizliğe dayanan bir ilişkisizlik vardır. Foucault’ya göre 

(2011), delilik nesnesinden yola çıkarak onunla ilgili söylenen şeyleri istemek, ayrıca 

ifadelerin tamamının nesneye ait olmadığını, onları muhafaza etmediğini söylemek de 

yanlıştır. Neticede nesneler söylem için gerekli olmakla birlikte tek koşul olmayıp, 

söylem de nesneler çokluğuna indirgenememektedir (Foucault, 2011: 47-48). 

Bu çalışmada da temel alınan nokta Foucault’nun dikkat çektiği gibi sadece 

söylemler değil, aynı zamanda bilginin üretilme süreci, reel pratikler ve onların 

birbiriyle ilişki ağı çerçevesinde bir analizdir. Çünkü Foucauldian söylem analizinde, 

bu ilişkiler ağı söylemin unsurlarını bir arada tutan çimento gibidir (Foucault, 2011). 

Kuramsal çerçevenin ele alındığı bu bölümün devamında, söylemlerin 

bağlamsal boyutunu anlamak adına, Suriye İç Savaşı’nın kısa tarihçesine ve 

Suriye’den Türkiye’ye geçişlerin başlangıcına değinilmektedir.  
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2. BÖLÜM 

TARİHSEL ARKA PLAN VE HUKUKSAL ÇERÇEVE 

 

Bu bölümde öncelikle Suriyeli mültecilerin Türkiye’ye geliş sürecini ortaya 

koymak adına Suriye İç Savaşı’nın başlangıcı ve Türkiye’nin tutumu/konumu ele 

alınmıştır. Ardından Türkiye’de mülteci hukukunun gelişim ve göç rejiminin dönüşüm 

süreçlerini incelemek adına Türkiye tarafından çoğu noktada benimsenen özellikle AB 

Mülteci Hukuku ve 1951 Sözleşmesi’ne yer verilmiştir. 

 

2.1. SURİYE İÇ SAVAŞI: TARİHSEL ARKA PLAN 

 

Baskıcı rejimlere karşı yapılan ayaklanmaların görüldüğü Arap Baharı 

Suriye’ye de ulaşmış ve 2011 yılında Suriye’de de isyan süreci başlamıştır (Deniz, 

2013: 315-330). Ancak Arap Baharı Suriye’de diğer Arap ülkelerinde olduğu gibi hızlı 

bir şekilde sonuçlanmamıştır. Bunun ana sebeplerinden biri ordu ve bürokrasinin 

önemli noktalarında Esad’ın mezhebinden olan Nusayrilerin yer alması ve ona sadık 

bir şekilde Baas rejiminin güvenliğini sağlamasıdır. Diğer bir sebep ise istihbarat 

sisteminde yer alan kadronun da direkt olarak Esad ile bağlantılı olmasıdır. 

Gösterilerin önlenememesi üzerine Arap Bahar’ının palazlandırdığı Suriye isyanlarına 

Suriye ordusu tarafından Beşar Esad’ın emriyle sert bir şekilde müdahale edilmiştir. 

Bu da ayaklanmaları kızıştırmış ve isyancıların silahlanmasına yol açmıştır (Yılmaz, 

2011: 15-23). Güvenlik güçlerinin toplumsal olaylara müdahale konusunda tecrübeli 

olmamaları da göstericilere orantısız güç uygulanmasında etkili olmuştur. Basın ve 

yayın organları da devlet başkanının denetiminde olduğu için medya aracılığıyla 

isyanların ilk birkaç ayında Suriye’de ordunun halledebileceği ufak problemler olduğu 

imajı çizilmiştir.  

Beşar Esad, ayaklanmaların halkın talepleri doğrultusunda oluştuğunu değil, 

dış güçler veya aşırı köktendinciler tarafından kurulan komplo olduğunu öne 

sürmüştür. Beşar Esad, isyanlarla birlikte sınananın toplumsal bağlılık olduğuna dikkat 

çekerken bir türlü gerçekleştirmeyen reformların gecikmesini de bu olaylara 

bağlanmıştır (Levent, 2012: 30-43). 
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2.1.1. Suriye’den Ayrılış Süreci ve Suriye İç Savaşında Türkiye’nin Tutumu: 

“Açık Kapı Politikası” 

 

 Türkiye’nin Ortadoğu politikası 2002’den itibaren değişmeye başlamış ve daha 

çok çözüm odaklı hale gelmiştir*, diplomatik dili de bu doğrultuda geliştirilmiş ve 

böylece Türkiye, Arap ülkelerindeki sorunların çözülmesinde ve arabuluculuk 

noktasında önemli bir özne haline gelmiştir. Bu politikasının devamı olarak Türkiye, 

Batı’dan alabileceği tepkilere rağmen Suriye’nin yanında olmuş ve iki ülke arasında 

güven bağı oluşmuştur. Türkiye, güvenliğini ve iktisadi gelişmesini güvenceye almak 

hususunda komşu ülkelerle iyi ilişkiler içerisinde olmanın yanı sıra komşu ülkelerde 

de düzen ve barışın hâkim olması fikrini benimsediği için yakın çevresi olan Arap 

ülkelerinin ilişkileriyle daha yakından ilgilenmeye başlamıştır (Şahin, 2010: 15-18). 

Bu durum “Komşu Ülkelerle Sıfır Sorun Politikası**” olarak tanımlanmaktadır. Bu 

politika sürecinde Türkiye-Suriye arasında imzalanan “vize muafiyetini” içeren bir 

Milletlerarası Anlaşma (2009) bulunmaktadır. Bu anlaşmaya (2009) göre, Suriye’den 

Türkiye’ye gelenler 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaf 

tutulmuşlardır.*** 

Türkiye, çevre ülkelerde etkisi görülen Arap Baharı dolayısıyla “komşularla 

sıfır sorun politikasını” yeniden değerlendirmiş ve ilgisini Ortadoğu ülkeleri üzerine 

yoğunlaştırmıştır (Oğuzlu, 2011: 8-16). Türkiye’den Arap Baharı ayaklanmalarında 

halkın özgürlük ve demokrasi taleplerini destekleyici açıklamalar yapıldığı 

söylenebilir (Akıllı, 2012: 43-45). Türkiye, Arap Bahar’ının Suriye’deki tezahürü ile 

de yakından ilgilenmiştir (Çankara ve Dirgin, 2016: 158-166). Suriye İç Savaşı 

karşısında Esad rejiminin gerekli demokratik reformları gerçekleştirmemesi ve dahası 

                                                           
*Bu tarihte gerçekleşen AB-İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) Ortak Forumu Ortadoğu’da barış, 

demokrasi ortamı için oldukça önemlidir. Burada kastedilen AKP dış politikasından daha önceki 

dönemdir.    
**“Türkiye’nin çevresinin istikrarsızlık ve kaos üreten bir yer olmaktan çıkartılması ve Türkiye’nin 

temel ilgi ve enerjisini ülke içi gelişmelere ayırabilmesi gereğidir. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin 

kendi iç sorunlarını çözmesi için bölgesel gelişmelerin olası negatif etkilerinin minimize edilmesi esas 

olmuştur. İstikrarın ve barışın olmadığı bir bölgede Türkiye çevresel sorunlarla daha fazla uğraşmak 

zorunda kalacak, bölgesel gelişmelerden daha fazla etkilenebilecek ve bu sayede ülke içindeki 

sorunların halledilmesi gecikecektir. Çevresel istikrarın üretilmesi Türk dış politikasının en önemli 

amacı olmuştur” (Oğuzlu, 2012). 
***Ancak bölgedeki gelişen son olaylar sebebiyle anlaşma tek taraflı feshedilmiştir. GİGM Resmi 

internet sitesinden yapılan duyuruyla hava ve deniz yolundan gelen Suriyelilere vize şartının 

uygulanacağını, ancak açık kapı politikası nedeniyle karadan gelen Suriyelilerin bu uygulamadan 

muaf tutulacağı belirtilmiştir (GİGM, 2016). 
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muhaliflerin isyanlarını bastırmak için orantısız güç kullanması üzerine Türkiye, Esad 

rejimi karşısında yer alan muhalifleri desteklemeye başlamıştır. Bu süreçte Suriye ile 

Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler bozulmuş ve Türkiye, Esad iktidarının 

devrilmesinden yana olmuştur. Bu doğrultuda Suriye rejimine karşı muhaliflerden 

oluşan Suriye Ulusal Konseyi’nin toplanmasına yardım etmiş ve Özgür Suriye Ordusu 

(ÖSO)’na askeri açıdan destekte bulunmuştur (Yeşiltaş, 2015: 11-13). Aynı zamanda 

Esad’ın karşısında yer alacak bir uluslararası koalisyon oluşturmaya çalışmış ve 

Suriye’den kaçan mültecileri ‘açık kapı politikası’ uygulayarak ülkesine kabul etmiştir 

(Yeşiltaş, 2015: 11-13).  

Açık kapı politikası Nisan 2011’de ilk kez fiili olarak uygulanmıştır. Suriye 

sınırında yer alan Hatay’ın Yayladağı ilçesine 29.11.2011’de 252 Suriyeli sığınarak, 

Suriye’den Türkiye’ye geçişi başlatmıştır (Ortadoğu Stratejik Araştırma Merkezi 

(ORSAM), 2014). UNHCR’nin verileriyle bu sayı 22 Aralık 2016 itibariyle 

2.814.631e ulaşmıştır (UNHCR, 2016). Bu sayının kayıt altına alınmış Suriyeli 

mültecileri temsil ettiği düşüldüğünde, toplam Suriyeli mülteci sayısının 3 milyon 

civarlarında olduğu varsayımı yapılabilir. Bugün hala açık kapı politikasının işlerliği 

hükümet yetkililerince vurgulanmakta, ancak STK raporlarının tam tersini ileri 

sürüyor olması, bu durumun gerçekliğini sorgulamaya sebep olmaktadır.  

 Bundan sonraki bölümlerde öncelikle, Türkiye’nin mülteci hukukunun tarihsel 

arka planı ve son dönemde onu şekillendiren AB hukukundan bahsedilmektedir. 

Sonrasında Suriyelilere yönelik politikalar ele alınmaktadır. 

 

2.2. HUKUKSAL ÇERÇEVE: TÜRKİYE’DE MÜLTECİ HUKUKUNUN 

GELİŞİMİ 

2.2.1. Uluslararası Mülteci Hukuku ve Cenevre Sözleşmesi 

 

 Uluslararası Mülteci Hukuku’nun tarihsel gelişimi 1920’lere dayanmaktadır. 

Milletler Cemiyeti döneminde, Mülteci Hukuku alanındaki ilk adım Almanya’dan 

gelmiştir. Göç eden kişilere yardımcı olmak amacıyla Hükümetler arası Mülteciler 

Komitesi’ni (Inter-govermental Committee on Refugees)  kurmuştur (Ergüven ve 

Özturanlı, 2013). Ancak bu girişim devletlerin ortak bir mülteci tanımında 

uzlaşamamalarından dolayı tam olarak başarılı olamamıştır. İlerleyen yıllarda, Birinci 
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Dünya Savaşı sonucunda yaşanan yoğun nüfus hareketlerinin de etkisiyle normatif 

kurallar çerçevesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyaçlar çerçevesinde ve Hükümetler 

arası Mülteciler Komitesi’nin kuruluş deneyimlerden, tanımlar üzerinde tam uzlaşma 

sağlanmasa da Uluslararası Mülteci Hukuku için önemli metinler olan “Uluslararası 

Mülteci Örgütü Anayasası”, “BMMYK Tüzüğü” ve nihayet “1951 tarihli MHSİS’de 

(UNHCR, 31 Aralık 2016)” yararlanılmıştır.  

İkinci Dünya Savaşı sırasındaki ve sonrasındaki hak ihlalleri de Uluslararası 

Mülteci Hukuku alanını düzenleme ihtiyacını beraberinde getirmiştir. Bu dönemde, 

Milletler Cemiyeti’nin Birleşmiş Milletlere dönüşmüş ve iki yıl sonra mülteci hukuku 

için önemli olan bir belge imzalanmıştır. “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi” 

olarak isimlendirilen bu hukuki belge insan hakları alanını düzenlemekte ve bu 

haklardan mülteci hukuku için önemli olan “sığınma hakkına” yer vermektedir. Bu 

çabaların İkinci Dünya Savaşı sonrasında çıkan hak ihlallerine yeterli cevabı 

verememesi, BM’nin bu alanla ilgilenecek özel bir komite kurmasına sebep olmuştur. 

Bu bağlamda BMMYK kurulmuştur. BMMYK’nın çalışmalarına devam ettiği 28 

Temmuz 1951 tarihinde, BM Genel Kurulu’nda, Cenevre’de, MHSİS, yirmi altı devlet 

tarafından kabul edilmiş ve 22 Nisan 1954’te ise yürürlüğe girmiştir (UNHCR, 31 

Aralık 2016). 

MHSİS’nin (UNHCR, 31 Aralık 2016) 1. Maddesinde yer alan “1 Ocak 

1951’den önce meydana gelen olaylar”, “Avrupa’da meydana gelen olaylar” ve 

“Avrupa’da veya başka bir yerde meydana gelen olaylar” ifadeleri bu metnin 

sınırlamalar içerdiğini göstermektedir. Bu sınırlamalar, taraf devletlere söz konusu 

sınırlamalar doğrultusunda çekince koyma inisiyatifi vermektedir. Devamındaki 

maddelerde ise bu çekinceleri kaldırmaya yönelik beyanda bulunarak, yükümlülük 

alanını genişletmeleri güvence altına alınmıştır (UNHCR, 31 Aralık 2016). 

Taraf devletlerin fazla sorumluluktan kaçınmak istemeleri sebebiyle bu tarz 

sınırlamalar konulmuştur. Bu noktada Foucauldian (2015a) analizin temel noktası olan 

biyo-politika temelli sınırlamalar yapıldığından bahsedilebilir. Hukuki metinler 

vasıtasıyla, taraf devletler nüfusun kontrolünü elinde tutmak istemektedirler. Ancak 

zamanla nüfus hareketlerinin artması ve yeni gelişmeler, yükümlülüklerin gözden 

geçirilmesine neden olmuştur. Bu bağlamda, 1967 Protokolü imzalanarak tarihsel 

kısıtlama tamamen, coğrafi kısıtlama da yeni taraf olacak ülkelere yönelik olarak 

kaldırılmıştır. Ancak 1951 MHSİS’ye (UNHCR, 31 Aralık 2016), 1967 
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Protokolü’nden önce coğrafi çekince koyan taraf ülkeler bu kapsama alınmadığı için 

ikili yapı sebebiyle bugün uluslararası alanda sorunlar olabilmektedir.  

Uluslararası metinlerin güvence altına aldığı Mülteci Hukuku bakımından 

önemli ilkeler şu şekildedir; “ülke dışında bulunma, zulme uğramaktan haklı nedenle 

korku, geri göndermeme” (Ergüven ve Özturanlı, 2013). Mültecilik statüsünün temel 

ilkelerinden ülke dışında bulunma ve zulme uğramaktan haklı nedenle korku, 

MHSİS’nin birinci maddesinde yer almaktadır; 

“Mülteci: ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi 

düşünceleri yüzünden, zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı 

olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan, ya da 

söz konusu korku nedeniyle, yararlanmak istemeyen yahut tabiiyeti yoksa ve bu tür 

olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen 

veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen her şahıstır” (UNHCR, 31 Aralık 

2016). 

Mülteci Hukuku açısından önemli olan bir diğer ilke “geri göndermemedir”. 

Bu ilkenin Uluslararası Mülteci Hukuku bakımından tamamlayıcılık özelliği 

bulunmaktadır. MHSİS’te 33. maddede “geri göndermeme” ilkesi şu şekilde güvence 

altına alınmaktadır; 

“Sığınma talebinde bulunan kişi, yaşam ve özgürlüğünün tehlike altında 

olacağı varsayılan bir ülkeye geri gönderilemez. İlgili kişi, dönmek zorunda 

bırakıldığı ülkede zulüm ile karşı karşıya ise, sınırdaki devlet görevlileri için 

reddetmeme yükümlülüğü de, geri göndermeme ilkesinin önemli bir parçasını 

oluşturur” (UNHCR, 31 Aralık 2016). 

Özellikle 1967 Protokolü’nde yeni taraf ülkelere uygulanan coğrafi sınırlama 

yasağı ve öncesinde kabul eden taraf ülkelerin hâlihazırda bu durumu devam 

ettirmeleri, ikilemlere ve çeşitli sorunlara yol açsa da MHSİS günümüzde mülteci 

statüsünü düzenleyen en önemli belge özelliğine sahiptir.  

Bu bölümde, Türkiye’de Mülteci Hukuku’nun bugün geldiği noktayı 

anlayabilmek için temel uluslararası metinler ele alınmıştır. Bu uluslararası metinlerin 

Türkiye’deki uygulama kısmı Türkiye’nin Mülteci Hukuku başlığında ayrıntılı ele 

alınmaktadır. 
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2.2.2. Avrupa Birliği Mülteci Hukuku 

 

 Türkiye’nin mülteci hukukunu anlayabilmek için Uluslararası metinlerin 

yanında bir diğer önemli alan AB Mülteci Hukuk sistemidir. Gerek AB üyeliği 

sürecinde Türkiye’den beklenenler çerçevesinde Türkiye’nin göç rejimini AB’ye 

uyumlaştırma çabaları, gerekse coğrafi bakımdan “Schengen alanına” sınır komşusu 

oluşu, AB Mülteci Hukuku’nu incelemeye değer kılmaktadır. 

 Liberal ekonomi kurallarının hâkim olduğu bir yapıya sahip olan Avrupa 

Birliğinde (AB) adalet, eşitlik ve insan hakları gibi evrensel değerler ön plana 

çıkmaktadır. Dolayısıyla,  demokrasinin, insan haklarının ve güvenliğinin, iktisadi 

gelişme vb.nin sağlanamadığı veya problemli olduğu ülkelerde yaşayan vatandaşlar 

için AB’ye üye olan ülkelere göç etmek iyi bir seçenek olarak görülmektedir. Avrupa, 

geçmişten beri yoğun göç hareketlerine tanıklık etmiştir. Ancak Avrupa’ya göç 

hareketi, özellikle Soğuk Savaş’tan sonra hız kazanmıştır (Coşkun ve Çim, 2015: 290).  

AB’nin geliştirdiği göç politikalarında konjonktürel etkiler belirleyici 

olmuştur. Bu etkiler Birliğin, AB ülkelerine yapılan göç hareketine olumlu bakmaktan 

vize politikalarının katılaştırıldığı “Kale Avrupası” (Kaya, 2013: 103) tanımlamasını 

destekler nitelikteki uygulamalarına kadar birçok tutum ve karar üzerinde kendini 

göstermiştir. Göç karşısında AB üyesi ülkeler, kendi çıkarlarıyla uyuşacak şekilde 

tutum sergilemiş ve bu doğrultuda ortak göç politikaları karşısındaki konumlarını 

belirlemiştir. Ancak göç ve mülteci politikalarını belirleyen bazı kırılma noktaları 

yaşanmıştır.  

İlk olarak birliğe doğru yaşanan ilk kitlesel göç hareketi İkinci Dünya 

Savaşı’nın hemen ardından gerçekleşmiştir. Savaş neticesince azalan ekonomik 

üretime katılımın telafisi için iş gücü Avrupa dışındaki ülkelerden yapılan iş gücü 

sözleşmesi karşılığında işçi getirilmesiyle sağlanmıştır (Samur, 2008: 3). Bu göç 

hareketi ile birlikte Yunanistan, İspanya, İtalya, Türkiye ve Portekiz gibi Akdeniz 

ülkelerinden, Doğu Almanya ve Polonya gibi Doğu Bloğu ülkelerinden ve Cezayir, 

Fas, Hindistan, Pakistan gibi gelişmekte olan ülkelerden işçi göçü gerçekleşmiştir. 

Yeniden yapılanma sürecinde anahtar rolü olan iş gücü göçü ile birlikte Avrupa 

ekonomik açından kalkınmaya başlamıştır. Öncelik ekonominin geliştirilmesine 

verildiği için düşük ücretlerle çalıştırılan ve bu dönemde misafir işçi olarak görülen 
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göçmen işçilerin yaşadığı problemler göz ardı edilmiştir (Özerim, 2014: 23). Bu ilk 

göç hareketi, Max Frisch’in “İşgücü bekliyorduk, insan geldi.” (Başkurt, 2012: 93) 

ifadesinde de vurguladığı gibi göçmen işçilerin yalnızca işçi sıfatlarının dışında, 

bulundukları ülkede vatandaşların sahip olduğu sosyal harcamalardan ve haklardan 

yararlanmaları gerekliliğini açığa çıkarmıştır. Bu doğrultuda da sosyal harcamaların 

arttığı görülmüştür. 

1973’te yaşanan Petrol Krizi’nden sonra durgunlaşan ekonomi ve artan işsizlik 

ile birlikte iş gücü politikası ihtiyaçları karşılayamamıştır. AB üyeleri mevcut sosyo-

ekonomik politikalarını tahlil etmiş ve sosyal harcamalarını azaltmaya karar vermiştir. 

Bu durum göç politikalarının daha sınırlayıcı nitelikte olmasına neden olmuştur. 

Zimmerman (2005) bu dönemi “sınırlandırılmış göç dönemi” olarak adlandırmaktadır.  

Aynı dönemde “aile birleşmesi” kavramıyla göçün bir başka boyutu ön plana 

çıkmış ve böylece ikinci göç hareketi filizlenmiştir. AB ülkelerine aile birleşimi için 

veya siyasi mülteci olmak için gerçekleştirilen göçlerin ön planda olduğu bu dönemde 

işgücü göçü durgunlaşmıştır (Zimmermann, 2005: 4). Sınırlandırmalar ile göçün 

önüne geçilemeyeceği de yine bu dönemde anlaşılmıştır.  

Göçün kontrolüne dair yapılan ilk düzenleme Fransa’da 1972 yılında yapılmış 

olup sonradan İsveç, Hollanda ve İngiltere de bu konuda düzenlemeler yapma yoluna 

gitmiştir. “Dokuz Avrupa ülkesinde 1960-1970 yılları arasında bulunan yabancı 

işçilerin sayısı 2,5 milyondan 5,4 milyona çıkarken, 1973’te 6,3 milyona çıkmış ve 

1987’ye gelinceye kadar ise 5,8 milyona gerilemiştir” (Gençler, 2005: 177). Göçün 

kontrol altına alınması noktasında daha etkili olabilmek açısından Birlik ülkeleri 

arasında “ortak göç politikası” fikri geliştirilmiştir. 

Böylece, Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun (AET) oy birliği metodundan 

nitelikli oy çokluğu metoduna geçmesiyle meydana gelen ve “malların, hizmetlerin, 

sermayenin ve insanların pazar içerisinde serbest dolaşımını” gözeten 1986 Avrupa 

Tek Senedinin  (European Union (EU), 31 Aralık 2016) serbest dolaşım uygulaması 

bir süre sonra gerçekleşmiştir. Bazı ülkeler hem sınır kontrollerine devam etmiş hem 

de kendi sınırlarında yaşayan üçüncü ülke vatandaşlarının serbest dolaşımına izin 

vermemiştir. İç sınırlar 31 Aralık 1992 tarihine kadar kademeli olarak kaldırılmıştır.  

Diğer yandan 1985 yılında Belçika, Fransa, Almanya, Hollanda, Lüksemburg 

tarafından iç sınırların kaldırılması için Schengen Anlaşması (EU, 31 Aralık 2016), 
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ardından Schengen Uygulama Anlaşması (EU, 31 Aralık 2016) imzalanması, iç 

sınırların kalkmasıyla güvenlik tedbirlerinin ve uygulamalarının dış sınırlar üzerine 

yoğunlaştırılmasını kapsaması açısından “göçün güvenlikleştirilmesi” ile ilgili önemli 

bir adım olarak görülebilir. 

Schengen Anlaşması (EU, 31 Aralık 2016) ile Schengen bölgesi dışındaki 

ülkelerden bu bölgeye gerçekleştirilecek insan hareketliliği için üç aylık bir izni 

kapsayan vize uygulamasına ilaveten belirli şartlar belirlenmiştir. Bu şartların başında, 

Schengen bölgesine girme amacının, kalınacak sürenin, yeterli maddi gelirinin 

olduğunun yer aldığı belgelerin ibrazı gelmektedir. Bunlara ilaveten güvenliğin 

sağlanması için kişilerin bilgilerinin depolandığı ortak bir ağ olan Schengen Bilgi 

Sisteminde, giriş yasağına neden olacak bir verisinin bulunmaması, akit taraflarca 

güvenlik için bir tehdit olarak nitelendirilmemiş olması gerekmektedir.  

Üçüncü dünya ülkeleri Birlik tarafından “Kara Liste” ve “Ak Liste” şeklinde 

sınıflandırılmış olup “Kara Liste” içerisinde yer alan ülke vatandaşlarına mümkün 

mertebe vize verilmezken “Ak Liste” içerisinde bulunan ülke vatandaşları için vize 

alımını kolaylaştıracak bir politika güdülmüştür. Bu ayrım, BMMYK tarafından “Kara 

Liste” olarak sınıflandırılan ülkelerde yaşayan insanların, insan hakları ihlaline daha 

fazla maruz kaldığı ve dolayısıyla sığınmaya daha çok ihtiyaç duyduğu gerekçesiyle 

eleştirilmiştir. “Kale Avrupası” (Kaya, 2013: 103) tanımı, tam da bu noktada Schengen 

Bölgesi’nin yaratılması üzerine geliştirilmiştir ve Avrupa’nın yükselen dış sınırlarla 

bir kale gibi izole edilerek korunduğunu vurgulamaktadır.  

Huysman (2000), bu dönemle birlikte göçün güvenlikleştirilmesi söyleminin 

ortaya çıktığını, göç politikalarında esas alınanın “hoşgörü”den “kontrol”e kaydığını 

belirtir. İlk göç hareketinin başlamasında etkili olan misafir işçi programlarının yanı 

sıra göçe kaynaklık eden unsurların da sonlandırılması gündeme gelmiştir. Buna 

ilaveten yasadışı göçlerin engellenmesi için ulusal göç mevzuatları geliştirilmiştir 

(Huysmans, 2000: 754). Maastricht Antlaşması (EU, 31 Aralık 2016), Birliğe üye olan 

ülkelerin ulusal çıkarları ile çatıştığı durumların neticesinde 1993 yılında yürürlüğe 

girmiştir. Göç, sığınma, vize gibi konular “ortak çıkarlar” olarak kabul görmesine 

rağmen Birliğe ait kurumlarca değil; hükümetler arası bir bakış açısını kapsayacak 

şekilde adalet ve içişleri çerçevesinde (üçüncü sütun) yasallaştırılmıştır. Bu durum, 

ulusal çıkarların gözetildiğinin işaretidir. 1997’de yürürlüğe giren Amsterdam 

Antlaşmasının (EU, 31 Aralık 2016) akabinde göç, sığınma ve sınır denetimiyle ilgili 
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düzenlemeler geleneksel Birlik politikalarının bulunduğu birinci sütunda yer almaya 

başlamıştır (Samur, 2008: 3). Avrupa Parlamentosu’nun sınırlı yetkilere sahip 

olmasının yanı sıra kararların oylanacağı Konseyde hükümetler arası yapı faaliyetini 

sürdürmesi ortak bir politika oluşturulmasını engellemiştir. Komisyona ek olarak, üye 

ülkeler de göç ve mülteci politikaları üzerine yapılacak düzenlemelerle ilgili, aynı 

sütunun kapsadığı konulardaki karar alma biçiminden farklı olarak, söz hakkına sahip 

olmuştur.  

Bu hususta AB üyesi ülkelerin uygulamada ayrışmasının nedeni güvenlik 

kaygısı olduğundan bu kaygının giderilmesi açısından güvenlikle ilgili düzenlemeler 

yapılmaya başlanmıştır. Göç Geçici Grubu, AET üyesi ülkelerde göç ve sığınma ile 

ilgili konulardan sorumlu olan yetkili kişiler tarafından 1986’da kurulmuş olup 1990 

yılında bu Grup tarafından daha çok hükümetler arası geçerliliği olan “İltica 

Başvurularının Değerlendirilmesinden Sorumlu Devletleri Belirleyen Sözleşme” yani 

diğer adıyla Dublin Sözleşmesi (EU, 31 Aralık 2016) imzalanmıştır. 

 Kontrol odaklı politikaların sebeplerine genel olarak bakıldığında, 1990’larda 

Yugoslavya’da yaşanan iç savaş, Fransa’yı oldukça fazla bir göç hareketiyle karşı 

karşıya bırakan Cezayir’deki iç savaş ve Kuzey Afrika ve Ortadoğu’daki diğer 

çatışmalar, AB’nin genişleme dalgaları, 11 Eylül terör saldırıları ve akabinde 

Avrupa’da yaşanan terör olayları önemli dönüm noktaları olmuştur (Özerim, 2014). 

Bu dönüm noktalarıyla birlikte göç veren ülkelerin yanı sıra hedef ülkelerde de 

değişiklik olmuştur. Hedef ülke olarak AB ülkeleri arasında Batı Avrupa ön plana 

çıkarken AB ülkeleri dışında Doğu Avrupa ön plana çıkmıştır. AB ülkelerine yapılan 

yoğun göç hareketleri Birlik tarafından dış işleri problemi olarak ele alınmıştır. Doğu 

Avrupa ülkelerinden diğer Birlik ülkelerine yapılan göçlerin yoğunlaşması ile birlikte 

bu göç hareketleri aynı zamanda iç işleri problemi olarak da ele alınmaya başlanmıştır. 

 Göç hareketlerinin Avrupa üzerinde yoğunlaşması iki önemli sorunu gündeme 

getirmiştir. Öncelikle insan hareketliliğinin her zaman düzenli yollarla 

gerçekleşmemesiyle birlikte insan kaçakçılığı artarken, ikinci olarak yoğun göç alan 

yerlerde artan terör saldırıları yüzünden AB göç politikalarının eleştirilmiş, bazı 

mülteci gruplarına karşı ırkçı söylemler geliştirilmiştir.  

Geddes’e göre, insan hareketliliğinde yaşanan bu değişimler göç literatürünü 

de kavramsal açıdan genişletmiştir (aktaran Özerim, 2014: 27). Bu açıdan bakıldığında 
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“ulus-üstü” politikalar ön plana çıkmaktadır. Ulus-üstü politika kavramı, yasadışı 

göçlerin önlenmesi için Birlik üyelerinin iş birliği yapmalarına dayanmakta olup, 

ülkelerin vatandaşlık politikalarının farklılığı sebebiyle bu husustaki öneriler de 

ülkeler arasında farklılaşmaktadır (Özerim, 2014). “Almanya gibi bazı Avrupa 

ülkelerinde ‘Jus Sanguinis’ (kan bağı) prensibi çerçevesinde vatandaşlık bağı 

kurulurken, Fransa ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerinde ‘Jus Soli’ ilkesi kapsamında 

ülkede doğanların hepsine toprak esasına göre vatandaşlık verilmektedir” 

(Zimmermann, 2005: 3). Zimmerman’ın (2005) bu açıklaması, ülkelerin izlediği 

vatandaşlık politikalarının farklılığını örneklemektedir. Fakat sonuç olarak, AB 

sınırları içinde var olan ‘hareket serbestisi’ ve sınır gevşekliği kaynaklı olarak AB 

ülkesi olmayan ülkelerden gerçekleşecek göç hareketleri yalnızca göç alacak ülke 

tarafından değil tüm Birlik üyesi ülkeler tarafından problem olarak görülmektedir. 

Son dönemde, AB’nin sadece kendisine yönelen göç hareketlerini değil, aynı 

zamanda Türkiye’ye yönelen göç hareketlerini de önemsediği gözlemlenmektedir. 

Bunun sebebi Türkiye’ye yönelen göç hareketlerinin AB ve sınırları için tehdit 

olabileceği kaygısıdır. Dolayısıyla AB, üye olmak için bekleyen Türkiye’nin yasal 

çerçevesini AB’ye uyumlaştırmasını ve Türkiye’de sınır kontrollerinin arttırılmasını 

istemektedir. Suriyeli mülteciler ile ilgili olarak kaygısının ilk somut örneği AB ile 

Türkiye arasında son dönemde yapılan Geri Kabul Anlaşması (EU, 1 Ocak 2017) 

olduğu söylenebilir.  

Bu Anlaşmaya göre (2014), “bir ülkede veya sınırları belirlenmiş bir grup 

ülkede yasadışı olarak bulunan kişilerin, anlaşma yapılmış kaynak ülkeye veya en son 

transit geçiş yaptıkları ülkeye geri gönderilmesi” gerekmektedir. Bu bağlamda AB 

sınırları içerisinde bulunan Suriyelilerin Türkiye’ye geri gönderilmesi sağlanmaya 

çalışılmaktadır(EU, 1 Ocak 2017). “Geri Kabul Anlaşması ile beraber AB açısından 

göç ve güvenlik riski yaratan ülkelerin vatandaşlarına sınırda vize uygulamasına son 

verilmesi, vize konusunda AB ile daha fazla uyuma ve yasal mevzuatın uygulanmasına 

öncelik verilmesi, 1951 MHSİS’nin 1967 Protokolünde Türkiye’nin koyduğu coğrafi 

kısıtlamanın kaldırılması, BMMYK’nin Türkiye’de kısıtlama olmadan tüm yetkilerini 

kullanabilmesi ve mülteci statüsü alabilenlerin kamu hizmetlerinden 

yararlandırılmaları istenmektedir” (Goularas ve Sunata, 2015).   

AB’nin uzun zamandır izlediği ‘dışsallaştırma’ siyasetinin, diğer bir deyişle 

göç kontrolünün, “Avrupa’nın sınırlarının dışında yapılması isteğinin bir parçası 
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olarak da sayılabilecek olan ve geri kabul anlaşmasının temelindeki maddeyi oluşturan 

coğrafi çekincenin kaldırılması ile birlikte, Avrupa’ya sığınmacı girişi engellenmeye 

çalışılacaktır” (Goularas ve Sunata, 2015).  

Bu çalışmada incelenmekte olan “nüfusun yönetimi” açısından AB 

politikalarının “ihtiyaçlara” göre yönetildiği görülmektedir. İşgücü ihtiyacı olan 

dönemde göçü kolaylaştırmaya yönelik uygulamalar, nüfusun sosyal harcamalarının 

fazlalaştığı dönemlerde kısıtlayıcı politikalar izlenmiştir.  Son Geri Kabul Anlaşması 

da nüfusu kontrol altında tutmak isteyen “düzenleyici” iktidar AB’nin bir başka 

örneğidir. 

 

2.2.3. Türkiye’de Mülteci Hukuku 

 

Suriyelileri ilgilendiren YUKK kabul edilene kadarki üç önemli belge 

öncelikle ele alınmaktadır. İlk hukuki düzenleme 1934 İskân Kanunu olup, bu kanun 

“Türk ırkından/kültüründen gelenlere” özel statüler verilmiştir. Cumhuriyet sonrası 

dönemde böyle bir kanunun kabul edilmesi, ulus inşa etme projesine de hizmet 

etmektedir. Bu kanun halen uygulanmakta olup, Türkiye’ye kimin sığınabileceği, 

mültecilik statüsünü kimlerin alabileceği noktasında Türk kökenli bireylere öncelik 

verilmektedir.  

İkinci önemli belge olan MHSİS (1951) önceki bölümlerde ayrıntılı olarak ele 

alındığı için burada MHSİS’in sadece Türkiye boyutuna değinilmiştir. Türkiye, 

mülteci haklarının düzenlendiği MHSİS (UNHCR, 31 Aralık 2016) ve bu 

Konvansiyona ek 1967 Protokolü coğrafi sınırlama koyarak kabul etmiştir. Halen 

coğrafi sınırlama nedeniyle Türkiye “sadece” Avrupa ülkelerinden gelenlere mülteci 

statüsü vermektedir. “AB’nin Türkiye’nin coğrafi çekinceyi kaldırması baskısı 

sonucunda Türkiye’nin siyasi karmaşaların yoğun olduğu bölge ülkeleriyle Avrupa 

arasında bir ‘tampon bölge’ haline geleceği ve yoğun bir sığınma hareketiyle karşı 

karşıya kalacağı endişesiyle, Türkiye’deki yetkili kurumlar bu sınırlamanın 

kaldırılmasına karşı çıkmaktadır” (İçduygu, Erder ve Gençkaya, 2009).  

Nuray Ekşi’ye göre (2014: 10), Türkiye uluslararası düzeyde etkin yük 

paylaşımının gerçekleşmesi, Asya, Afrika ve Orta Doğu ülkeleriyle Geri Kabul 
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Anlaşmalarının yapılması ve Türkiye’nin AB’ye katılım görüşmelerindeki gelişmelere 

bağlı olarak coğrafi sınırlamayı kaldırabilir.  

Üçüncü önemli belge ise 1994 Yönetmeliği’dir. BMMYK’den mülteci 

statüsünü belirlemek için yetkiyi devralmak üzere, 1994 yılında Avrupa dışından 

Türkiye’ye sığınan kişilerle ilgili takip edilecek esas ve usulleri içeren yeni bir 

düzenleme getirilmiştir (Kirişçi, 1996). Bu Yönetmeliği mülteci hukuku bakımından 

önemli bir dönüm noktası olsa da devletin otoritesinin ve gücünün arttığını 

göstermiştir (İçduygu, Erder ve Gençkaya, 2009). 

Türkiye, coğrafi konumu sebebiyle göç güzergâhı üzerinde olmasına rağmen 

göç rejimini düzenlememesi sebebiyle sık sık eleştirilmektedir. 2011’de başlayan 

Suriye İç Savaşı’ndan sonra Türkiye’ye büyük sayıda sığınan olması ve karşılığında 

hukuki düzenlemenin olmayışı (hukuki boşluk) ve bu sebepten sorunların ortaya 

çıkması düşündürücüdür.  

 

2.2.3.1. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 

 

AB’nin 2005 Türkiye İlerleme Raporunda (AB Komisyonu, 1 Ocak 2017) 

ifade edildiği üzere Türkiye’nin iltica ve göç idaresi kurması ve idarenin geliştirilerek 

uzmanlığa dayalı bir kuruma ihtiyacı bulunmaktadır. Böylece “İçişleri Bakanlığı 

Müsteşarlık Makamına bağlı olarak görev yapan İltica ve Göç Mevzuatı ve İdari 

Kapasitesini Geliştirme ve Uygulama Bürosu 15 Ekim 2008 tarihli Bakanlık Onayı ile 

kurulmuştur. Gerekli hukuki ve kurumsal yapının oluşturulmasına yönelik çalışmaları 

yürütmek, AB'ye uyum sürecinde ilgili strateji belgeleri ve ulusal belgeler ışığında 

ifade edilen gereksinimlerin karşılanıp karşılanmadığı hususlarını belirlemek ve bu 

çerçevede somut adımların atılmasını sağlamak, iltica ve göç konusu ile ilgili 

yürütülmekte olan AB projelerini izlemek ve koordinasyonu sağlama gibi görevleri 

yürüten Büro zamanında, AB ile müzakerelerin devamı ve özellikle 24. Fasıl’ın tekrar 

gündeme gelebilmesi amacıyla Bakanlık bünyesinde Mevzuat Çalışma Grupları ve 

göç ve iltica sahasında çalışan akademisyenlerinin katılımıyla ‘Danışma Kurulu’ 

oluşturulmuştur”(GİGM, 1 Ocak 2017).  YUKK’un hazırlanma sürecinde, ilgili 

Bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri 

alınmıştır (GİGM, 1 Ocak 2017). Taslak hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
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(AİHM) ve Avrupa Konseyi’nin ilgili diğer birimlerinin (Avrupa İşkencenin ve 

İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi gibi) 

görüşleri alınmıştır. Ayrıca AB Komisyonunun AB Müktesebatına uyum hususunda 

görüşleri alınmıştır (GİGM, 1 Ocak 2017). 

 

2.2.3.2. Suriyeli Mültecilerin Türkiye’deki Hukuki Statüsü 

 

Suriye’den Türkiye’ye sığınan mültecilerin hukuki statüleri uzun bir süre 

muğlak olmuştur. Başlangıçta Türkiye’nin göç rejimi yeterli düzenlemeye sahip 

olmayışı hem de politik öngörüler çerçevesinde Suriyelilerin geri dönecekleri inancı 

bulunduğu için bu alana yönelik düzenleme yapılmayışı Suriyelilerin hukuki haklarını 

sürüncemede bırakmıştır. Geri döneceklerine yönelik inancın somut örneği “misafir” 

tanımlamasıdır. Fakat 2013 yılına gelindiğinde Suriyelilerin hukuki statülerini 

belirlemek ve Türkiye’ye yönelik yoğun göç akışını yönetebilmek için 6458 Sayılı 

YUKK imzalanarak GİGM kurulmuştur (Başbakanlık, 30 Eylül 2016).  

YUKK’a (2013) göre Suriyeliler “geçici koruma” statüsüne alınmışlardır; 

“Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve 

geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı 

geçen yabancılara geçici koruma sağlanabilir. Bu kişilerin Türkiye’ye kabulü, 

Türkiye’de kalışı, hak ve yükümlülükleri, Türkiye’den çıkışlarında yapılacak işlemler, 

kitlesel hareketlere karşı alınacak tedbirlerle ulusal ve uluslararası kurum ve 

kuruluşlar arasındaki iş birliği ve koordinasyon, merkez ve taşrada görev alacak 

kurum ve kuruluşların görev ve yetkilerinin belirlenmesi, Bakanlar Kurulu tarafından 

çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir” (Başbakanlık, 30 Eylül 2016). 

“Bu hukuki statü kapsamında söz konusu kişilerin sınırdan giriş ve çıkışlarına 

izin verilmekte olup her türlü insani ihtiyaçları karşılanmakta ve güvenlikleri 

sağlanmaktadır. Geçici Koruma, ülkelerine dönemeyen üçüncü ülke kişilerinden 

kaynaklanan kitlesel bir akının meydana gelmesi ya da derhal meydana gelebilecek 

olması durumunda, özellikle söz konusu kişilerin ya da koruma gerektiren diğer 

kişilerin yararına olarak, bu kişilere acil ve geçici koruma sağlamak amacıyla 

sağlanan istisnai özellikteki prosedürdür” (IOM, 2009). 
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1990lı yılların başında Eski Yugoslavya’dan kaçarak, bazı Avrupa devletlerine 

sığınan insanlara uygulanmış statüdür. Türkiye’nin MHSİS’deki coğrafi çekincesi 

sebebiyle geçici koruma Türkiye’de önemli hale gelmiştir (TBMM İnsan Hakları 

İnceleme Komisyonu, 2012). “Geçici koruma statüsüne sahip olan kişilerin, sınırdan 

giriş ve çıkışlarına izin verilmekte, her türlü insani ihtiyaçları ve güvenlikleri, geçici 

koruma sağlayan devlet tarafından karşılanmaktadır. Mülteci ve sığınmacı statüsü 

dışında kalan bu kişilere geçici koruma sağlandığı zaman bu kişilerin, iltica etme veya 

üçüncü bir ülkeye sığınma başvurusunda bulunma hakları da ortadan kalkmaktadır. 

Türkiye’de ‘misafir’ statüsü olarak da adlandırılabilen bu statü, gerçekte sadece acil 

hallerde ve geçici olarak uygulanması gereken bir statüdür” (Goularas ve Sunata, 

2015). 

YUKK’un uygulama esaslarını açıklayan Geçici Koruma Yönetmeliği 

13.10.2014’te Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmıştır. Bu Yönetmelikte, geçici 

koruma statüsü sağlanan bireylerin sağlık, iş piyasasına erişim, eğitim, sosyal yardım, 

tercüman gibi hizmetlere nasıl ulaşacakları kapsamlı bir şekilde açıklanmaktadır. 

Ayrıca “iş piyasasına erişim” ile ilgili 2016’da yeni bir yönetmelik daha yürürlüğe 

girmiştir. “Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair 

Yönetmelik” iş piyasasına erişimin basamaklarını açıklamaktadır.  

Tüm bu hukuki düzenlemelere bakıldığında, Türkiye’nin Mülteci Hukuku 

alanında gelişmelerin olduğu söylenebilir. Ancak YUKK (2013) ve ilgili 

yönetmeliklerde önemli bir madde bulunmaktadır. Örneğin Geçici Koruma 

Yönetmeliğinin 16. Maddesine göre, geçici korumadan yararlanan kişilerin, bu süre 

içinde bireysel uluslararası koruma başvuruları dikkate alınmamaktadır. Dolayısıyla, 

Türkiye’de bulunan bir Suriyeli uluslararası koruma başvurusu yapamamaktadır. 

BMMYK de Türkiye’deki Suriyeliler için kayıt veya mülteci statüsü belirleme 

işlemlerini yürütmemektedir. Bu noktada Suriyeli mülteciler için sorunlu bir alan 

oluşmaktadır. Çünkü “geçici koruma” acil ve geçici olarak uygulanması gereken bir 

düzenleme iken, beş yıldır Türkiye’de bulunan Suriyelilere bu statünün 

uygulanmasının düşündürücü olduğu söylenebilir. Bir yandan Türkiye “geçici” 

vurgusu ile yasal düzenlemeler getirirken, diğer yandan BMMYK statü belirleme 

işlemleri kısıtlanarak, biyopolitika uygulamaktadır. Burada bedenlerin ve nüfusun 

yönetiminin hukuki alana geçişinden bahsedilebilir. “Misafir”, “geçici koruma” gibi 

statülerin inşası, biyopolitik alana hizmet eden özneleri vurgulamaktadır. 



35 
 

Foucault’nun vurguladığı, mutlak ölüm hakkına sahip iktidardan yeni iktidar kavramı 

olan düzenleyici, yönetici iktidara dönüşümün bu hukuki metinlerle somutlaştığı 

söylenebilir.  

“Düzenleyici” iktidarın hukuki metinlerin uygulanışları en az düzenlenmeleri 

kadar, belki de düzenlemelerinden daha çok önem taşımaktadır. Bu sebeple bir sonraki 

bölümde, Suriyelilerin yaşam standartları, barınma ihtiyaçlarının nasıl karşılandığı, 

şehir merkezlerinde sağlık, eğitim ve sosyo-kültürel alanda yaşadıkları sorunlar 

uluslararası raporlar ışığında ele alınmaktadır. 

 

2.3. SURİYELİLERİN YAŞAM ALANLARI: KAMPLAR VE ŞEHİR 

MERKEZLERİ 

 

Savaşın erken dönemlerinde Türkiye açık kapı politikasını izleyerek, 

Türkiye’ye Suriyeli mültecileri kabul etmiştir. Bu politika mültecilerin canlarının 

tehlikede olduğu ülkelerine geri gönderilmemesini garantilemiştir. Ancak açık kapı 

politikası ilk uygulandığında mülteciler “misafir” olarak nitelendirilmiştir. Bu durum, 

Türkiye’nin MHSİS’de mülteci kavramını Avrupa’dan gelmek ile sınırlandırmış 

olmasından kaynaklanmaktadır. Bu sebeple ülkesine dönemeyecek durumda olan 

mültecilere, bu durum gözetilerek “geçici koruma statüsü” verilmiştir (Koca, 2015). 

Bu politika sonucunda Suriyelilerin barınma ihtiyacını karşılamak için bugüne kadar 

10 şehirde 26 kamp kurulmuştur.  

Başbakanlığa bağlı ve kamplardan sorumlu olan Afet ve Acil Yönetimi 

Başkanlığının (AFAD) verilerine göre 12 Aralık 2016 itibariyle kamplardaki toplam 

Suriyeli Sayısı 258.333tür (AFAD, 2016). BMMYK verilerine göre ise Türkiye’de 22 

Aralık 2016 itibariyle, 2.814.631’dir. Bu tablo, Suriyeli mültecilerin, kamplarda %10, 

şehir merkezlerinde ise %90 oranda barındığını göstermektedir. Geçici Koruma 

Yönetmeliği (Başbakanlık, 3 Ocak 2017) ile “geçici koruma” statüsü sağlanan Suriyeli 

mültecilerin; iş piyasasına, sağlık hakkına, eğitim hakkına ve sosyal yardıma 

ulaşabilmeleri güvence altına alınmıştır. Ancak çeşitli STK raporları bu hukuki 

düzenlemenin uygulamalarında bazı sıkıntılar olduğunu açığa çıkarmaktadır.  

Örneğin güvence altına alınan eğitim hakkına erişim için “Yabancılara Yönelik 

Eğitme ve Öğretme Hizmetleri Genelgesi” düzenlenmiştir (Milli Eğitim Bakanlığı 
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(MEB), 3 Ocak 2017). Bu genelge (2014), Suriyeli ve resmi kayıt olmuş çocukların, 

MEB’e bağlı okullarda ya da Suriyelilere yönelik olarak oluşturulmuş Geçici Eğitim 

Merkezleri’nde eğitim alabileceklerini ifade etmektedir. Böylece Türkiye’deki 

Suriyeli çocuklar sadece Suriyeli öğrencilerin devam ettiği Suriye müfredatının 

uygulandığı Arapça eğitim veren Geçici Eğitim Merkezleri’ne veya Türkiye’deki 

devlet okullarına yasal olarak kayıt olma olanağı kazanmıştır (MEB, 3 Ocak 2017).  

Bu hukuki düzenlemeye rağmen, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu 

(UNICEF) verileri 1,5 milyon okul çağındaki çocuğun, 500 binden fazlasının okula 

kayıtlı olmadığını göstermektedir (UNICEF, 3 Ocak 2017). Buna ek olarak, 

mültecilerle mülakat yapan Soykan ve Biner’in çalışmasına göre (2016) Geçici Eğitim 

Merkezlerinin mevcut ihtiyacı karşılamadığı ve kayıtlı olan mülteci çocukların da 

okullarda bazı sorunlar yaşadığı belirtilmektedir: 

“Okullar mesela çok önemli bir konu. Mevcut okullar şu anki ihtiyacın %25’ini 

bile karşılamıyor. Bu çocuklar anadillerini unutmamalılar. Günün birinde vatanlarına 

geri döndüklerinde hayatın bir yerinden tutabilmeliler. Bunun için Suriye okullarına 

gidebilmeliler” (Biner ve Soykan, 2016). 

“Suriyelilerin hepsi gitmek istiyor orada durum düzelirse. Önünde sonunda 

dönecekler. Bu yüzden Arapçayı tercih ediyoruz. Özellikle birinci ve dördüncü sınıf 

arası Suriye okuluna gitmeleri daha iyi. Dillerini unutabilirler. Geçici hükümetten 

isteğimiz bu sınıflar arası yoğun Arapça, sonra Türk okuluna geçiş olabilir. Türk 

okuluna da göndermesine gönderirdik ama Türk çocuklar oturmuyor Suriyeli 

çocuklarla aynı sırada...” (Biner ve Soykan, 2016). 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Biriminin hazırladığı raporda 

(2015) ise ilçeler arası farklı uygulamalara, bürokratik engellere, Suriyelilere yeterli 

bilgilendirme yapılmamasına, okullarda görevli personelin ve Türkiyeli öğrencilerin 

velilerinin olumsuz tutumlarına yer verilmiştir. Ek olarak “dil engeli” karşısında 

yaşanan sorunlar belirtilmiştir. 

Bu raporlarda yer alan eksik noktaların dışında, Human Rights Watch’un 

yayınladığı “Türkiye'deki Suriyeli Mülteci Çocukların Eğitime Erişiminin Önündeki 

Engeller – Kayıp Nesil Olmalarını Önlemek” (2015) başlıklı raporunda, eğitim 

alanındaki gizli yükten bahseden veliler bulunmaktadır. Her ne kadar AFAD ve 

BMMYK ortaklığı ile eğitim giderlerinin karşılanacağı karara bağlanmış olsa da, 
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aileler okul araç-gereçleri vb. giderleri düşünerek çocuklarını okula göndermekten 

kaçınabiliyorlar (Human Rights Watch, 2015). Ayrıca çocukların sınıflara 

yerleştirilmesinde eğitim seviyesinden ziyade yaş temel alındığı için zorlanan ve okula 

gitmek istemeyen mülteci çocuklar bulunmaktadır (Human Rights Watch, 2015). 

MEB verileri, 2011’den bu yana Suriyeli mülteci çocukların okullaşma oranı 

arttığını gösterse de STK’ların raporlarına bakıldığında, okula gitmeyen Suriyeli 

mülteci çocuk sayısının fazla olduğu ve okullarda sorunlarla karşılaşıldığı sonuçları 

göze çarpmaktadır. 

YUKK ve Geçici Koruma Yönetmeliği ile güvence altına alınan bir diğer hak, 

sağlık hizmetlerine erişim hakkına erişebilmek için kayıt olmak şart koşulmaktadır. 

Başlangıçta sadece sınır illerindeki mültecilere sağlık hizmeti verilmekteydi. Ancak 

YUKK ile tüm iller bu uygulamaya dâhil oldu. Şuan Suriyeli mültecilerin kayıtlı 

olmaları şartıyla sağlık hizmetine erişimi yasal çerçevede bulunmaktadır. Fakat Türk 

Tabipler Birliğinin (TTB) “Savaş, Göç ve Sağlık” isimli raporunda (2016) bu hakkın 

kullanımında hem kamplarda hem de kamp dışında sorunlar yaşandığını 

göstermektedir. Bu rapora göre kamplarda yaşayan mülteciler sağlık hakkına erişimde 

şu şekilde sorunlar yaşamaktadır: 

“İlaç kullanması gerekenlerin 1/3’i ilaca erişmekte güçlük yaşamaktadır. 

AFAD kamplarında yaşayan Suriyeli sığınmacıların %27’si içme suyuna zor ulaştığını 

söylerken, sabun, bebek bezi, kadın sağlık malzemeleri ve diğer malzemelere erişimde 

daha az zorluk yaşadıklarını ifade etmektedirler. Hem Midyat hem de Harran 

kampında gastroenterit olgularının fazlalığı ve bit gibi paraziter hastalıkların 

yaygınlığı kişisel ve gıda hijyeni sorunlarını akla getirmektedir. Akçakale kampında 

ise gıda-su hijyeni ve kişisel hijyen olanakları yetersizdir” (TTB, 2016). 

Aynı rapora göre (TTB, 2016), kamp dışında, kamplara göre sağlık hizmetinin 

kullanımının daha az ve yaşam koşullarının (barınma, beslenme vb.) daha sağlıksız 

olduğu belirtilmektedir. Sağlık kurumlarında dil sıkıntısı belirtilen diğer bir sorundur. 

Hayata Destek Derneği’nin raporunda (2016), mültecilerin %25'inin sağlık 

hizmetlerine hiç erişimlerinin olmadığı, erişimi olan %75’lik kesimin de “kısmen” 

sağlık hizmetlerine ulaşabildiği belirtilmektedir. Ayrıca bazı Suriyelilerin sağlık 

hizmetlerinden yararlanmak için yapılması gereken bürokratik işlemler hakkında bilgi 
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sahibi olmadığı ifade edilmiştir. Alan çalışmasında sağlık hizmetlerine ulaşım ile ilgili 

çıkan bir diğer sonuç şu şekildedir: 

“Özel hizmet ve ilaç bedelleri mülteciler için diğer bir engeldir. Bunun nedeni, 

eczanelerin hükümetin mülteci ihtiyaçlarının karşılanması yönündeki çalışmalarının 

koordinasyonundan ve uygulanmasından sorumlu kuruluş olan AFAD'dan geri ödeme 

alımlarında yaşadıkları sıkıntılardır” (Hayata Destek Derneği, 2016). 

Bu rapora (2016) göre sağlık hizmetine ulaşmama/ulaşamama nedenleri: 

“sağlık çalışanlarına sağlık sorunlarını anlatacak kadar Türkçe bilmemeleri (%26), 

sağlık hizmetlerini karşılayacak maddi güce sahip olmamaları (%22) ve sağlık 

personelinin kendilerine bakmaya istekli olmadıklarını düşünmeleridir (%13). 

Mültecilerin ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerine erişimlerini kısıtlayan diğer bir 

faktör de sağlık merkezlerine uzak olmaktır (%9). İstanbul'daki mültecilerin yaklaşık 

beşte biri (%17) kayıt yaptırmayı denediği halde başarısız olmuş veya çok kısa bir süre 

önce gelmiş olduğundan henüz kayıt yaptırma girişiminde bulunmamıştır. Kayıtlı 

olmamak Türkiye'deki mülteciler için sağlık hizmetlerine ve diğer pek çok temel 

hizmete erişim dâhil olmak üzere genel koruma bakımından ciddi bir engel teşkil 

etmektedir (Hayata Destek Derneği, 2016). ” şeklinde belirtilmektedir. 

İş piyasasına erişim hakkına ilişkin yayınlanmış Yönetmelik (Başbakanlık, 3 

Ocak 2017) ile Suriyeli mültecilerin işverenlerinin onlar adına çalışma izni alarak, bazı 

kotalar konulmuş alanlarda çalışma hakkı güvence altına alınmıştır. Aynı yönetmelik, 

İçişleri Bakanlığının “sakıncalı” gördüğü hallerde çalışma iznini verdiği şehirlerde 

durdurulmasını da öngörmektedir. Ancak çalışma izni verilmesine ilişkin yasal 

düzenlemelerin pratikte ya hiç uygulanmadığı ya da oldukça az uygulandığı çeşitli 

raporlarda belirtilmektedir. 

Hayata Destek Derneği’nin raporuna (2016) göre, Suriyeli mülteciler ağırlıklı 

olarak kayıt dışı işgücü piyasasında, özellikle de tekstil atölyelerinde ve inşaat 

işlerinde çalışmaktadır. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile 

Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi’nin (HÜGO) 

yayımladığı rapor (2015) da, yaklaşık 400 bin Suriyeli göçmenin tekstilden inşaata, 

tarımdan ağır sanayiye birçok farklı sektörde “kayıt dışı ekonomi” çerçevesinde, yani 

asgari ücretin de altındaki ücretlerle ve sigortasız olarak çalıştığın ortaya koymuştur. 

İşverenlerin başvurma konusundaki isteksizlikleri, mültecilerin çaresiz kabul edişleri 
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ve en önemlisi de devletin denetim mekanizmasının yeterli olmayışı sonucu kayıt dışı 

ekonomide Suriyelilerin yeri Yönetmeliğe rağmen artmaktadır. 

Sosyal yardıma erişim konusunda YUKK’de “İhtiyaç sahibi olan 

sığınmacıların, sosyal yardım ve hizmetlere erişimleri sağlanabilir” denmektedir. 

“sağlanabilir” ifadesiyle doğrudan bir sorumluluk alınmamaktadır. Dolayısıyla her 

ilde sosyal yardım konusunda farklı uygulamalar yapılmaktadır. Belediye 

bünyelerinde ya da STK’lar aracılığıyla Suriyeli ailelere sosyal yardım 

sağlanmaktadır. Ancak bu yardımların sürekliliği ve yeterliliği tartışılabilir. 2016 

Eylül ayında sosyal yardıma dair bilgilendirme Kızılay tarafından yapılmıştır. 

Kızılay’ın bu girişimi anlamı olsa da belirttiği rakamın yeterliliği tartışılabilir: 

“Finansmanı AB tarafından sağlanan -Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum 

Yardım Programı- kapsamında, Türkiye'de kamp dışında şehirlerde yaşayan bir 

milyon Suriyeliye ‘Kızılay Kart’ ile her ay 100'er lira nakdi yardım yapılacak. 

Programın ilk etabında toplam 348 milyon Avro kaynak transferi sağlanacak.” (Türk 

Kızılayı, 2016).  

Sonuç olarak, kamplarda ya da kamp dışında eğitim, sağlık, çalışma ve sosyal 

yardım haklarına erişimde bazı sorunlar yaşanmaktadır. Kampların, kamp dışında 

yaşayanlara göre bu hizmetlere daha kolay ulaşabildiği belirlenmiştir. Ancak %90 

Suriyeli mültecinin kamp dışında yaşadığı düşünüldüğünde, YUKK ile güvence altına 

alınan hakların pratikte zorluklarla karşılaşmaktadır. Kamplara AFAD Yetkilileri 

dışında kimsenin alınmayışı, kamplardaki fiziki ve sosyal koşullar üzerine yorum 

yapmayı kısıtlamaktadır. Kampların “geçici” bir barınma çözümü olması gerekirken, 

bugün hala Suriyelilerin izole bir şekilde kamplarda yaşamaları “düzenleyici” iktidarın 

bedenler üzerindeki tahakkümünün resmi olduğu söylenebilir. Aynı düzlemde, ilgili 

hukuki metinler toplumsal alanı düzenlemekte ve sınırlamaktadırlar. Gerek çalışma 

izni konusundaki kotalar gerekse eğitim verecek kurumların sınırlarının çizilmiş 

olması biyopolitika alanını oluşturmaktadır. Biyoiktidar ile baskıdan çok hukuki 

düzenlemelerle sınırları çizilen ve kontrol altına alınan bireyler bulunmaktadır. 

Açık Kapı Politikası sonrasında kamplar ve şehir merkezlerine yerleşen 

Suriyeli mülteciler ile ilgili hukuksal ve yaşamsal pratiklerin ele alındığı bu bölümün 

devamında Suriyeli mültecilere ilişkin siyasal söylemler incelenmektedir. 
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3. BÖLÜM 

SURİYELİ MÜLTECİLERE YÖNELİK SİYASAL SÖYLEMLER VE 

ANALİZİ 

3.1. SÖYLEMDE ÖZNE POZİSYONLARI 

 

Suriyeli mültecilere yönelik, Türkiye’ye girişlerinden bugüne kadar oldukça 

fazla söylem üretilmiştir ve hala üretilmektedir. Ancak bu başlık altında Suriyeli 

mültecileri için daha kapsayıcı olduğu düşünülen üç özne pozisyonu seçilmiştir. 

Birincisi Suriyelilerin Türkiye’ye geldiklerinde ilk üretilen söylem olan “misafir”; 

ikincisi Suriyelilere yönelik tüm söylemleri kapsayan “biz-onlar”; üçüncüsü ise son 

dönemde başlayan, Suriyeli mültecilere yönelik “vatandaşlık” söylemidir. 

 

3.1.1. “Misafir” Olarak Suriyeli Mülteciler 

 

 Suri ye’de 15 Mart 2011’de başlayan ayaklanmaların iç savaşa dönüşmesiyle 

bu tarihten itibaren Suriyeliler komşu ülkelere doğru sığınma talepleriyle geçiş 

yapmaya başlamıştır. Türkiye de bilindiği üzere Suriyelilerin yoğun olarak sığınma 

talebinde bulunduğu ülkelerden biridir. Sürecin ilerleyişi incelendiğinde, bugün 

gelinen noktada “vatandaşlık” tartışmaları yapılsa da iç savaşın patlak verdiği 

zamanda söylemler “misafirlik” ile başlamıştır. Bu denli radikal bir dönüşümün birçok 

parametresi olmakla beraber en büyük etken olarak Suriye’deki iç savaş durumunun 

devam etmesi gösterilebilir.  

Misafir olarak tanımlanan Suriyeliler, hem kendilerine hem de Türkiye’de 

yaşayanlara “geçici” vurgusu yapılarak uzunca bir süre hem yazılı hem görsel 

haberlerde oldukça geniş yer bulmuştur. Burada “misafir” söyleminin seçilmesi ile iki 

kutuplu bir yapı oluşturulmaktadır. İktidar-özne ilişkilerinden yola çıkarak aslında 

misafir söyleminden “ev sahibinin iradesine” bağlılığı, bu bağlamda iktidarın yine 

söylemin yaratıcısı olan yasa koyucunun bunu kendi iktidarından kaynaklı gücü ile 

yönlendirebileceği anlamı çıkarılabilmektedir.  

Suriyelilere yönelik olarak misafir söylemi dönemin Başbakanı Recep Tayyip 

Erdoğan tarafından gerek basın gerekse medya aracılığıyla sıklıkla dile getirilmiştir. 
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05.10.2011 tarihli habere göre "…ve bu hafta sonu veya hafta başı ülkemize gelen 

Suriyeli, gelmiş olan Suriyeli kardeşlerimiz var. Bizde şu anda misafirler. Yaklaşık 7 

bin 500 civarında... Bizdeki şu anda hazırlanmış kamplarda kalıyorlar. Kendilerini 

ziyaret edeceğim, kendileriyle görüşeceğim, Türkiye olarak değerlendirmesini yapıp, 

bizler bir açıklamada bulunacağız. Zira Suriye'deki gelişmelere çok daha fazla seyirci 

kalamayız. Mağdur, mazlum, savunmasız insanlara karşı burada ciddi ölümler var. 

'Bunlar devam etsin' diyemeyiz. Bunlara karşı bizler, insani ve vicdani görevimizi 

yerine getirmek durumundayız. Hatay kampını ziyaretten sonra değerlendirmemizi 

yapıp ondan sonra da açıklamalarımızı yapacağız” (En Son Haber, 2011). 

“Bizde şuanda misafirler.” cümlesi ile hem Türkiye’de yaşayanlara hem de 

Suriyelilere yine aynı mesaj verilmeye çalışılmıştır. Geçicilik vurgusu ve bu geçicilik 

vurgusundan dolayı hukuki statü konusu üzerinde durulmamıştır. 

Söylemin bir iletinin tüm boyutlarını, “kimin, neye dayanarak, kime 

söylediğini ve söyleyenler söyledikleri ile neyi başarmak istiyor” şeklinde kapsadığı 

belirtilmişti. Bu bağlamda “bizde şuan misafirler” iletisi incelendiğinde, bu iletinin 

dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Suriyelilere söylendiği 

görülmektedir. “Dönemin başbakanı” ibaresi “neye dayanarak” bu söylemin 

üretildiğinin bir göstergesi olmakla beraber iktidar gücünü elinde bulundurmakta ve 

taraf olunan siyasi çatışmalarda (Esad-Erdoğan çatışması) bu iktidar gücünü, söylem 

yoluyla kullanmaktadır. Suriye İç Savaşı’nın sonucu hakkında daha sonra doğru 

olmadığı ortaya çıkacak olan varsayımlar da bu geçicilik vurgusunu kuvvetlendirdiği 

için “misafir” söylemine yer verilmiştir (Kirişçi, 2014: 13). Bu söylemin seçilme 

amacı, çift taraflı bir algı yönetiminin başarılmasıdır. Foucault’ya göre (2016) iktidar, 

eylem üzerinde bir eylem ve başkalarının davranışlarını etkileyebilen, yönlendiren bir 

eylem biçimidir. Geçicilik vurgusu ile Suriyelilere çatışma durumunun geçici olduğu 

ve geri dönecekleri, Türkiyelilere ise Suriyelilerin geçici bir süre misafir edilmesi 

devamında gidecekleri algısı işlenmeye çalışılmıştır.  

Foucault’nun (2016) iktidar algısı –ki bu iktidar kavramının tanımlanmasının 

zor olduğu ve iktidarın özünden çok, bu iktidarın fiili olarak toplum ve bireyler 

üzerinde nasıl uygulandığını içermekte- sadece baskıcı ve yasaklayıcı olmayıp aynı 

zamanda “üretici” bir nitelik taşımaktadır. Bu noktada, “misafir” söyleminin iktidarın 

söylem üretici pozisyonundan kaynaklandığı iddia edilebilir. Çünkü mülteci hukuk 

literatürü incelendiğinde, misafir teriminin herhangi bir hukuki karşılığı 
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bulunamamaktadır. Bu denli kitlesel hareketlerde kullanılacak terimler hukuki statü 

belirleyiciliği açısından önem arz etmektedir. Bu politikalarla nüfusun kontrolü 

sağlanmaya çalışılacaktır. 

 

3.1.2. “Biz-Onlar” Söylemi 

 

Bireylerin kimliklerinin oluşumunda ait oldukları toplumsal grupların etkisi 

söz konusudur. Farklı toplumsal kimlikleri benimseyen insan grupları arasında “biz” 

ve “onlar” ayrımı bulunmaktadır. Biz, üyelerinin ortak değer ve yaşam biçimlerini 

paylaştığı, aidiyet ve bağlılık hissettikleri gruba karşılık gelirken onlar, bir toplumsal 

grubun mensuplarının kendi topluluklarına rakip olarak gördüğü, kuşkuyla ve 

bilinmezlikten kaynaklanan korkuyla yaklaştığı karşıt gruplardır (Bauman, 2010). Biz 

ve onlar ayrımı toplumsal gruplar arasına sınırlar çizerek insanları yalnızca 

sınıflandırmakla kalmamakta, aynı zamanda bu toplumsal grupların birbirlerine karşı 

duruş ve tutumu üzerinde de belirleyici olmaktadır. Biz ve onlar ilişkisinde güç ve 

iktidarın rolü de etkilidir. Güçlü konumda olan bir toplumsal grup, “onlar” olarak 

gördüğü grupları daha zayıf olarak nitelendirerek öteki olarak dışlayabilmektedir. Biz 

ve onlar, birbirleri olmadan var olamayacak dikotomilerdir. Biz için esas olan üyelerin 

yapıp ettiklerinden ziyade ortak gelenek, milliyet, inanç gibi etrafında toplandıkları 

bağlayıcı unsurlar ve aidiyet hissidir. Bu bizlik duygusu kendiliğinden oluşan bir olgu 

olmaktan ziyade oluşturulmuş bir şeydir (Bauman, 2010). Bu durumun Foucault’nun 

(2015a) biyoiktidar ve bilgi üretme ilişkisine benzediği söylenebilir. Foucault’da 

(Deliliğin Tarihi, 2000) da düzenleme ya da bedenleri terbiye amaçlı söylemler yoluyla 

“üretilmiş bilgi” vardır. Daha önce de örneklerde değinildiği üzere delilik kavramının 

ortaya çıkışı da bu şekilde olmuştur. “Akıllı” kavramının ortaya çıkabilmesi “deli” 

kavramının somut/soyut doğuşuyla mümkün kılınmıştır. Biz ve onlar dikotomisi de 

buna benzemektedir. 

Bauman’a göre (2010), “bizlik” değerleri belirlenen ve ilişkileri sadakate 

dayanan toplumsal gruplar, “onlara” karşı düşmanlık beslemekte ve onlarla rekabet 

içerisinde olmaktadır. Bu tutumun bir üst boyutu “zenofobi” yani yabancı 

düşmanlığıdır. Bir örneklikten ve katı davranış kalıplarının benimsenmesinden yana 

olan bireyler, bu sistemin bozulmasını engellemesi için insanları denetim altında 
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tutacak güçlü bir iktidara yani otoriteye ihtiyaç duymaktadır (Bauman, 2010: 51-64). 

Bu noktada da, Foucault’nun biyopolitika kavramını anımsatan bir yapıdan söz 

edilebilir. Foucault’nun biyopolitikayı oluşturan denetleyici ve düzenleyici iki kutbu 

şu şekilde açıklamaktadır:  

“Kutuplardan biri, bir makine olarak ele alınan bedeni merkez almıştır: Bu 

bedenin terbiyesi, yeteneklerinin arttırılması, güçlerinin ortaya çıkarılması, 

yararlılığıyla itaatkârlığının koşut gelişmesi, etkili ve ekonomik denetim sistemleriyle 

bütünleşmesi, bütün bunlar disiplinleri şekillendiren iktidar yöntemleriyle 

sağlanmıştır: insan bedeninin anatomopolitikası. XVIII. yüzyılın ortasında oluşan 

ikinci kutup, tür bedeni, canlı varlığın mekaniğin etkisinde olan ve biyolojik süreçlerin 

dayanağını oluşturan bedeni merkez almıştır: Bollaşma, doğum ve ölüm oranları, 

sağlık düzeyi, yaşam süresi ve bunları etkileyebilecek tüm koşullar önem kazanmıştır; 

bunların sorumluluğunun yüklenilmesi bir dizi müdahale ve düzenleyici denetim 

yoluyla gerçekleşir: İşte bu da nüfusun biyo-politikasıdır. Beden disiplinleri ve nüfus 

düzenlemeleri, yaşam üzerindeki iktidarın çevrelerinde örgütlediği iki kutbu 

oluşturur” (Foucault, 2015b: 102-103). 

Dolayısıyla Foucault, bedenin politik bir kategori olarak sorunsallaştırılmasını 

yani, devamında da bu sorunları düzenlemek ve kontrol altına tutmak adına 

denetleyici-düzenleyici mekanizmaların üretildiğini savunmaktadır. Bu 

mekanizmalar, “biz”in korunması için üretilmektedir. 

Suriyeli mülteciler konusu ile biz-onlar dikotomisi birlikte ele alınabilir. 

Dilbilimci Van Dijk, “göç ve toplumsal sorunlara ırksal açıdan bakıldığını, 

göçmenlerin dışarıda tutulması gereken yabancılar olarak tanımlandığını ve sorunun 

bu yolla çok açık bir şekilde biz ve onlar karşıtlığı yaratılarak tartışıldığını 

söylemektedir” (Pandır, Efe ve Paksoy, 2015). Ayrıca Biz-Onlar söylemi Suriyelilere 

yönelik hem siyasal hem toplumsal arenada sıklıkla kullanılmaktadır. Pandır, Efe ve 

Paksoy’un “Türk Basınında Suriyeli Sığınmacı Temsili Üzerine Bir İçerik Analizi” 

başlıklı makalelerinde (2015) bu bağlamda açıklamalara yer verilmektedir. Bu 

makalede 2011-2015 arasından Türk basınında Suriyeli mültecilerin resmediliş 

şekilleri ile ilgili araştırmaları hakkında şu bilgilere yer verilmektedir: 

“Kimlik inşası sürecinin bir parçası olan “biz” ve “onlar” nosyonunun 

Suriyeli sığınmacı kimliği üzerinden hangi şekillerde yapılandırıldığı konusunda da 
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fikir sunmaktadır. Ancak önceki çalışmalar, medyada sığınmacı temsilleri üzerinden 

“biz” ve “onlar” nosyonu üretiminin sanılandan daha karmaşık ve zıt anlamlar 

ürettiğine işaret etmektedir” (Pandır, Efe ve Paksoy, 2015). 

Aynı çalışmada (2015), mültecilerin aynı özellikler üzerinden tanımlanması ve 

bu sebeple biz-onlar ayrımının sürekliliği üzerine şu şekilde açıklanmaktadır: 

“Sığınmacıların hep aynı özelliklerle temsil edilmesi ve aralarındaki farklı 

durumların gösterilmemesi, sığınmacı/toplum ya da biz/onlar ayrımının kırılmasını 

önlemektedir. Sığınmacı, “bizden” ayrı ve farklı olduğu sürece ve zorlu koşullar içinde 

olduğu sürece sığınmacı ve bizim yardımımıza layık görülmektedir. Böylece 

temsillerde sığınmacının özellikleri belirlenirken, aynı zamanda bizden farklılığı da 

belirlenmekte ve bu özellikler sayesinde toplum dışında tutulması sağlanmaktadır” 

(Pandır, Efe ve Paksoy, 2015). 

Biz-onlar dikotomisi TBMM konuşmalarında ve milletvekilleriyle yapılmış 

yarı yapılandırılmış mülakatlarda da sıklıkla yer almaktadır. Tüm partilerin ve 

Cumhurbaşkanının söylem analizlerinin yer aldığı 4. Bölümde “biz-onlar” 

kullanımları ayrıntılı bir şekilde ele alınmaktadır. 

 

3.1.3. Vatandaşlık Söylemi 

 

Son zamanlarda dile getirilen hukuki herhangi bir düzenleme henüz 

yapılmamış “vatandaşlık” söylemi, bu başlık altında incelemeye değer birçok özelliği 

içinde barındırmaktadır. Bu bölümde öncelikle ulus-devlet vatandaşlığının ulus ötesi 

vatandaşlığa dönüşümü sonra Suriyelilere yönelik (ulus-ötesi) vatandaşlık söylemi 

Foucauldian analiz ile ele alınmaktadır. 

İkinci Dünya Savaşından sonra gündeme gelen ulus-ötesi vatandaşlık kavramı, 

vatandaşlık ve vatandaşlık haklarının yeniden düzenlenmesi için farklı yaklaşımların 

geliştirildiğini vurgulamak için geliştirilmiştir (Soysal, 2011). Ulus-devlet tarafından 

yasalar nezdinde ulusal vatandaşlara verilen sosyal haklar, ulus-devlet tanımına göre 

ulus-devlet vatandaşı olmayan fakat o ulus-devlette kalıcı olarak yaşayan kişileri de 

kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Tarihsel süreçte her zaman devletle özdeşleştirilen 

vatandaşlık kurumu kısmi olarak devletin hükümranlığından bağımsız bir vatandaşlık 
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kurumuna doğru evrimleşme sürecine girmiştir (Soysal, 2011). Bu değişim nüfus 

politikaları üzerinde de etkili olmaktadır. Bu uluslararası gelişmelerin ve Türkiye’nin 

deneyimlediği göç hareketlerinin etkisiyle Türkiye’deki politikaların da değiştiği 

söylenebilir.  

Suriyeli mültecilere yönelik vatandaşlık kavramı ilk olarak, Cumhurbaşkanı 

Erdoğan tarafından Kilis'te Kızılay tarafından 7 Aralık Üniversitesinde düzenlenen 

programda dile getirilmiştir: “Kardeşlerimizin içerisinde inanıyorum ki Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaşı olmak isteyenler var. Bu kardeşlerimize, bu yardımı, bu desteği 

yaparak onlara vatandaşlık imkânını vereceğiz" (CNN, 4 Ocak 2017). 

Aynı şekilde ABD’de yapılan BM Mülteciler Zirvesinde de Cumhurbaşkanı 

Erdoğan tarafından şu şekilde ifade edilmiştir: "Herkese aynı duyarlılıkla yaklaştık. 

Suriyeli ve Iraklı sığınmacıların her türlü ihtiyacını karşılamaya devam ediyoruz. 

Mülteciler için harcamamız 12 milyar doları aşmış durumdayız. Tüm dünyadan 

aldığımız toplam destek sadece 512 milyon dolardır. Sığınmacıları kamp hayatına 

mahkûm etmek istemiyoruz. Çadır kentlerde bu süreci devam ettirmek istemiyoruz. 3 

milyonun içerisinden 300 bini çadır kentlerde misafir edilirken diğerleri de evlerde 

kalmaktadır. Kendi ayakları üzerine durabilmelerini sağlamak için çalışmalarına izin 

veriyoruz ve vatandaşlık süreçlerini de başlatmış vaziyetteyiz" (Sabah, 2016). 

Aynı dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın TBMM’de muhalefet partilerinin 

Suriyelilere vatandaşlık verilmesine ilişkin eleştirilerine cevaben yaptığı 

konuşmasında Suriyelilerin “nitelikli” kısmına vatandaşlık verileceği vurgusu 

bulunmaktadır:  

“…Türkiye, dosya dosya ele alıyor. Her bir vatandaşın ailesiyle birlikte 

dosyası ele alınarak, herhangi bir suça bulaşmamış olan, Türkiye için bir tehlike, 

tereddüt olmayan, kendileri için de bizim için de yararlı olacak olan yani toplumsal 

entegrasyonda da bir sorun olmayan, bizim de ensar anlayışımızı yansıtacak 

biçimde… Yani, sizler, tabii, eleştirebilirsiniz, biz, o eleştirileri ayrı politikalar olarak 

değerlendiririz; siz olursanız iktidarda, hiç almayabilirsiniz, ayrı politikalar 

üretebilirsiniz veya başka politikalar geliştirebilirsiniz. Bunları değerlendirecek olan, 

elbette milletimizin kendisidir ama biz, bu çerçevede, bu ensar anlayışıyla, bunu da 

yansıtacak biçimde ve ölçekte bir çalışma içerisindeyiz. 
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Tespit ettiğimiz -devletin birimleriyle beraber- alınmasında sakınca 

görmediğimiz, yarar gördüğümüz -hem kendi durumları itibarıyla hem Türkiye 

bakımından hem Suriye bakımından- aileleri Türk vatandaşlığına daha hızlı bir 

biçimde alacağız. Burada da zaten daha önce çalışmaları konusunda bir düzenleme 

yaptık…” (TBMM, 4 Ocak 2017). 

Bu açıklama, vatandaşlık kavramının biyopolitika ile nasıl iç içe geçtiğini 

göstermektedir. Bedenler üzerinde bir ayrıştırma gözeterek yapılması planlanan bu 

seçim Foucault’nun (2015a) biyopolitikasını işaret etmektedir. Devlet, sonucunda 

kazançlı çıkacağı kendi belirlediği “alandaki” mültecilere vatandaşlık vererek, kendi 

denetimini pekiştirmekte, aynı zamanda bu belirlenen alanı düzenleyerek vatandaşlık 

almayanlar üzerinde de düzenleyici iktidar görevini gerçekleştirmektedir.  

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un açıklaması da aynı düzlemde 

Suriyelilerin bedenleri üzerinden nasıl istifade edilebileceği ifadesiyle nüfus 

politikasını işaret etmektedir:  

“Biz bu Suriyeli kardeşlerimizi misafirlerimiz olarak ağırlıyoruz ama onlardan 

kalıcı olarak nasıl istifade ederiz, onların Türkiye'ye katkıları nasıl olur, Türkiye'nin 

ekonomik, toplumsal gelişmesine ne tür katkıları olur...” (Sabah, 4 Ocak 2017). 

Vatandaşlık kavramının, hukuki haklardan ziyade daha çok biyopolitika 

zemininden beslendiği görülmektedir. Hak temelli bir bakış açısı yerine nüfusun 

kontrol edildiği ve bu “kontrol” işleminin yaşamın yeniden üretilmesine hizmet ettiği 

söylenebilir. “Seçilmiş” bireyler vatandaşlığın getirdiği yasal çerçeve ile belli 

pratiklere tabi kılınarak iktidarın devamlılığını sağlamaktalardır. Bu devamlılığın 

sağlanması sürecini Foucault (2016) “nesneleşerek özneleşme” olarak 

tanımlamaktadır. 

 

3.2. SİYASAL SÖYLEMLER 

 

Suriyeli mültecilere yönelik siyasal söylemler, Cumhurbaşkanı ve siyasi 

partilerin söylemleri şeklinde iki ana başlık altında ele alınmaktadır.  

 

 

http://www.sabah.com.tr/haberleri/turkiye
http://www.sabah.com.tr/haberleri/turkiye-430119293750
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3.2.1. Cumhurbaşkanı Söylemleri 

 

T.C. Anayasasının (1982) 101. Maddesine göre “Cumhurbaşkanı seçilenin, 

varsa partisi ile ilişiği kesilir ve TBMM üyeliği sona erer.” Bu maddeyle (1982) 

Cumhurbaşkanının siyasi kimliğinden arındırılması amaçlanmaktadır. Ancak bu 

çalışmada Cumhurbaşkanı söylemleri “siyasal söylemler” başlığı altında ele 

alınmaktadır. Bu durumun nedeni, hem Cumhurbaşkanlığı statüsünün “veto yetkisini” 

içerisinde barındırması hem de mevcut Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan’ın seçilmiş 

olması ve söylemleriyle Cumhurbaşkanlığını daha da siyasallaştırmasıdır. Yavuz ve 

Bayırdır’a göre “10 Ağustos 2014’te Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, 

daha seçilmeden önce, kendinden önceki Cumhurbaşkanları gibi olmayacağının, 

devlet ve hükümet işlerine müdahil olacağının sinyallerini vermiştir” (Yavuz ve 

Bayındır, 2014: 436). Cumhurbaşkanının siyaset dışı olmasını da şu şekilde 

eleştirmiştir:  

“Halkın seçtiği, halktan bir cumhurbaşkanı göreve gelecek, fark bu. 

Cumhurbaşkanının siyaset dışı olduğunu savunuyorlar. Bunu savunmak bir defa 

siyaseti inkâr etmektir. Cumhurbaşkanının siyaset dışından olmasını savunmak 

İnönü’nün yaptığı gibi vesayeti savunmaktır. Muhalefet partileri en başta kendilerini 

inkâr ediyor. Siyasetin içinde gibi görünüp siyasetin dışında duruyor, eski Türkiye’nin 

ruhunu çağırabileceklerini düşünüyorlar. Cumhurbaşkanı tarafsız olsun derken 

devletin tarafında olmasını istiyorlar" (Aljazeera Turk, 5 Ocak 2017). 

19 Ocak 2015 tarihli Bakanlar Kurulu toplantısının Cumhurbaşkanı 

başkanlığında toplanması, hem hükümet sistemi tartışmalarına hem de 

Cumhurbaşkanının Bakanlar Kurulu’na başkanlık edip edemeyeceğinin 

sorgulanmasına yol açmıştır (Yavuz ve Bayındır, 2014). Ayrıca,  7 Haziran seçimleri 

için “AKP’ye oy verin. Başkanlık olsun, ülke hızlansın” (Köylü, 5 Ocak 2017) 

söylemiyle AKP’ye oy istemesinin Cumhurbaşkanlığı kurumunu siyasallaştıran diğer 

bir gösterge olduğu söylenebilir.  

Erdoğan’ın Suriyeli mültecilere yönelik söylemleri Cumhurbaşkanı olduğu 

dönemi kapsayan bir şekilde, Cumhurbaşkanlığı Resmi Web Sitesi haberlerinden 

alınarak incelenmektedir. Erdoğan’ın Başbakan olduğu dönemdeki söylemleri ise 

AKP Söylemleri başlığı altında ele alınmaktadır. 
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Brüksel Stefanie Meydanı'nda Avrupalı Türk Demokratlar Birliği ile yapılan 

buluşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Açık Kapı Politikamız Devam Edecek” 

başlığıyla Kobani'den gelenlere de Türkiye'nin kapılarını açtığını belirtmektedir: 

“220 bin insana kapısını açan biz, kamplarda onları yediren, içiren, giydiren, 

sağlığına dikkat eden yine biziz. Ama bunda bile şahsımla alakalı, ülkemle alakalı çok 

çirkin, yalan iftiralar attılar. Şu anda 80-90 bin kişi tekrar Kobani’ye döndü. Diğerleri 

yine ülkemde. Biz geri göndermedik ama sırtını terör örgütüne dayamış olanlar, onları 

kendilerinin koruduğunu ifade ediyorlar. Yalan, böyle bir şey yok. Bunları biz güvence 

altına aldık. Güvenliğimiz altında da devam ediyor” (T.C. Cumhurbaşkanlığı (TCCB), 

5 Ocak 2017). 

Uluslararası Af Örgütü (2014) ve İnsan Hakları İzleme Örgütünün (2015) 

raporlarına göre, “Biz göndermedik” söyleminin pratikle çelişmekte olduğu 

söylenebilir. Çünkü Uluslararası Af Örgütünün “Hayatta Kalma Mücadelesi: 

Türkiye’ye Suriye’den Gelen Mülteciler” başlıklı raporunda Türkiye-Suriye resmi 

sınır geçiş noktalarında iki açık kapı olduğu ve buralarda pasaportu olmayanların rutin 

bir şekilde, acil bir tıbbi bakıma ya da insani yardıma ihtiyaçları yoksa geri 

döndürüldüğü ileri sürülmektedir. Sonrasında da resmi olmayan geçiş noktalarında 

yaşananlar şu şekilde ifade edilmektedir: 

“Uluslararası Af Örgütü en az 17 kişinin sınır güvenlik güçleri tarafından 

Aralık 2013 ila Ağustos 2014 arasında resmi olmayan geçiş noktalarında gerçek 

mermi kullanılarak öldürüldüğünü belgeledi. Çoğu ya dövüldü ya da kötü muameleye 

maruz kaldı ve savaşın yerle bir ettiği Suriye'ye geri itildi.14 yaşındaki Ali Özdemir 

2014'te Mayıs'ın 18'ini 19'una bağlayan gece Türkiye sınırına yaklaşırken kafasından 

vuruldu. Babası Uluslararası Af Örgütü'ne Ali'nin yanında dokuz başka mültecinin de 

olduğunu söyledi. Türkiye sınırına 10 metre kala birilerinin Türkçe konuştuğunu 

duymuşlar. Ali korkmuş. Tam sınırdan dönmeye karar verdiğinde kafasının yanından 

vurulmuş. Sözlü uyarıda bulunulmamış ya da havaya uyarı ateşi açılmamış. Ali'nin iki 

gözü de kör oldu” (Uluslararası Af Örgütü, 2014). 

İki raporda (2014, 2015) da sınırdaki geri-itmeler ve kötü muameleler olduğu 

ifade edilmektedir. Geri-itmeler ve kötü muameleler, geleneksel uluslararası mülteci 

hukuku ve insan hakları hukukunun geri göndermeme (1951) ilkesine ters 

düşmektedir. Bu ilke hükümetleri, kişileri zulüm, işkence veya insanlık dışı ve 
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aşağılayıcı muamele veya ceza görme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı bir yere geri 

göndermekten men etmektedir (UNHCR, 24 Ekim 2016).  

Söylem ve pratikler beraber ele alındığında, biyoiktidarın varlığından söz 

edilebilir. Biyopolitika’da iktidar nüfusu kontrol edici/düzenleyici denetim 

mekanizmalarına ihtiyaç duymaktadır. Ancak öncelikle kontrol edeceği alanı 

belirlemektedir. Açık kapı politikasında biyoiktidar gerekli 

düzenlemelerle/denetlemelerle, kimin, nereden, nasıl geçebileceğinin kapsamını 

düzenlemektedir. Sonuç olarak, iki resmi sınır geçişinden ve “pasaportlu” ya da acil 

hasta olan Suriyelilerin geçmesine izin verilmektedir. Nüfusun kontrol altında 

tutulduğu bu politikada belirlenen düzenlemelere uymayan gruplar “ölebilir” 

kılınmaktadır.  

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sıklıkla “mülteci kampları” ile 

ilgili olumlu ifadeler kullanmaktadır. Erdoğan bir konuşmasında, “Gerek kamplarda 

kalan, gerek şehirlerde kendi imkânlarıyla ve yardımlarla barınan misafirlerimizin 

durumu, diğer ülkelerle kıyaslandığında çok iyi düzeydedir” (TCCB, 5 Ocak 2017) 

şeklindeki ifadesiyle biyopolitikanın aracı olarak tanımlanabilecek “kampları” 

meşrulaştırmaktadır. Aynı şekilde Emine Erdoğan “Suruç’ta Dünyanın En Büyük 

Çadır Kentini Açtı” (TCCB, 5 Ocak 2017) başlığıyla Cumhurbaşkanlığı Resmi Web 

Sitesinde yapılan habere göre çadır kenti insanlık vahasına benzetmektedir: 

“Dünyadaki insan hakları örgütlerinin sınıfta kaldığı, kadın hakları 

savunuculuğunun iflas ettiği, çocuk hakları sözleşmelerinin hükümsüz kaldığı Orta 

Doğu’da, bu çadır kent bir insanlık vahasıdır” (TCCB, 5 Ocak 2017). 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli gazeteciler heyetini kabul ettiğinde yaptığı 

konuşmasında da nüfusu muhacir-ensar kimlikleri üzerinden tanımladığı 

görülmektedir. “Türk halkının 'muhacir' konumundaki Suriyeli kardeşlerine 'ensar' 

olma gayreti içindeyiz.” (TCCB, 5 Ocak 2017) söylemiyle hâkimiyet alanı içerisindeki 

nüfusu din temelli kimliksel söylemlerle homojenleştirerek “düzenleyici iktidar” 

görevi yapmaktadır. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir başka konuşmasında (TCCB, 5 Ocak 2017), 

mülteci çocukların bedenlerinin sahile vurduğu ve insanlık dramının yaşandığı 

bugünlerde Türkiye’nin 2,5 milyonun üzerinde Suriyeli ve Iraklı sığınmacıya* hiçbir 

                                                           
* Erdoğan’ın konuşma metnindeki “sığınmacı” söylemi aynen alınmıştır. 
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ayrım gözetmeksizin ırkına, dinine, diline, mezhebine bakmadan sahip çıktığını 

belirtmektedir.  

Aynı düzlemdeki diğer bir konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan (2015), 

Uluslararası platformda geniş yer bulan Aylan Kurdi’nin ölüm haberine vurguda 

bulunmaktadır: 

“Suriye’de ölen her masumun kanı bu acıyı önleyebilme gücüne sahip olduğu 

halde şu veya bu sebeple bunu yapmayan tüm ülkelerin tüm kuruluşların eline 

bulaşmıştır. İşte bu sabah yine 14 tane botla kaçarken ölen mülteci var. Yaklaşık 20 

kadar kurtarılabildi, ama diğerleri ne yazık ki o azgın dalgalar arasında boğulup gitti. 

İlla bir Aylin** mi olursa dünya ayağa kalkacak, Aylin olmadığı zaman dünya ayağa 

kalkmayacak mı? Ama bakın bunların arasında Aylin’ler çok, hepsi orada maalesef 

ölüp gidiyorlar. İnsanlık tribünden izliyor; ah ah, vah vah, olmaz böyle bir şey. Burada 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi beyanname olarak yazılmakla mı kalacak, az 

önce söylediğim gibi oturdular, konuştular ve dağıldılar, böyle mi olacak, yoksa bizim 

yapmamız gereken nedir, biz nasıl adımlar atalım ki bu işi çözelim?”(TCCB, 5 Ocak 

2017). 

Bu vurgular Uluslararası Af Örgütü (2014) raporuna göre sınırda yaralanarak 

kör olan 14 yaşındaki Ali Özdemir’in durumunu sorgulamaya yol açmaktadır. Bir 

yandan “yardım” temelli bir bakış açısıyla söylemler üretilirken, diğer yandan sınır 

güvenliği pratikleriyle nüfus denetlenmektedir. 

 Mültecilere yönelik bazı “düzenlemeleri” savunan Cumhurbaşkanı Erdoğan 

konuşmasının sonunda AB yardımlarının artması gerektiğini belirtmektedir: 

“…gelin eğit-donatı yapalım, gelin terörden arındırılmış bölgeyi ilan edelim, 

gelin uçuşa yasak bölge ilan edelim ve bu işi çözelim. Hem Suriye’den çıkan 

Avrupa’ya, şuraya-buraya gitmez. Bizde de şu anda bulunanları biz o bölgede 

kurulacak olan süratle bunları yapabiliriz konutlarıyla, her şeyiyle oraya 

yerleştirelim…” (TCCB, 5 Ocak 2017). 

Foucauldian analizle; bedenleri “güvenli bölgeye” yerleştirmenin ya da 

hapsetmenin, artan nüfusun ihtiyaçları sonucu nüfusun biyopolitikasının yeni siyasi 

pratiği olduğu söylenebilir. Kaliteli işgücünün/nüfusun ayrıştırılması temeline 

                                                           
** Söz konusu mültecinin asıl adı Aylan Kürdi olup, haber metni aynen alınmıştır. 
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dayanmasıyla nüfusun biyopolitikasının başka bir örneği olan vatandaşlık söylemine 

özne pozisyonları başlığında yer verildiği için burada ayrıca ele alınmamıştır. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AB’ye seslendiği ve Suriyeli mültecileri 

araçsallaştırdığı bir diğer söylemi ise “kapıların açılmasına” yönelik tehdit içerikli 

konuşmasıdır: 

“Hiçbir zaman siz insanlığa dürüst davranmadınız, insanlara doğru 

bakmadınız. Aylan bebekleri Akdeniz kıyılarında sahile vurduğu zaman oradan gidip 

siz almadınız, Ümran bebekleri siz almadınız. 3 milyon, 3,5 milyon mülteciyi bu ülkede 

besleyen biziz. Verdiğiniz sözleri yerine getirmediniz. Kapıkule'ye 50 bin mülteci 

dayandığı zaman feryat ettiniz, 'Acaba Türkiye sınır kapılarını açarsa ne yaparız' 

demeye başladınız. Bana bak, eğer daha ileri giderseniz bu sınır kapıları da açılır 

bunu da bilesiniz. Öyle kurusıkı tehditlerden ne ben anlarım ne bu millet anlar, bunu 

da bilesiniz”(NTV, 5 Ocak 2017). 

Sonuç olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriyeli mültecilere yönelik 

söylemleri beş ana başlık altında toplanabilir. Bunlar tarihsel atıflarla ensar-muhacir 

vurgusu, uluslararası toplulukların tutumuna yönelik eleştiriler, kampların resmediliş 

şekli, açık kapı politikasının devamlılığı ve son olarak vatandaşlık söylemidir. Tüm bu 

söylemlerin pratikle uyumuna bakıldığında, normalleştirici söylemlerle iktidarın 

“düzenleyici mekanizmalar/bilgi” üreterek nüfusu kontrol altında tutulmaya çalıştığı 

söylenebilir. Vatandaşlık söylemi, açık kapı politikası, ensar-muhacir söylemleri “hak 

temelli” olmaktan ziyade faydacı biyoiktidarın tahakkümü altındadır. 

 

3.2.2. Siyasi Partilerin Söylemleri 

 

Suriyeli mültecilere yönelik siyasi parti söylemlerinin incelenmesi üç aşamayı 

kapsamaktadır. Birinci aşamada, söylemin bağlam boyutunu oluşturan partinin 

ideolojik temellerini ortaya koymak adına parti programı ve onunla paralel olarak 

araştırmaya konu olan dönemleri kapsayan seçim beyannameleri ele alınmaktadır. 

Partinin ideolojik temellendirilmesi tamamlandıktan sonra, ikinci aşamayı TBMM 

Tutanakları ve yarı yapılandırılmış mülakatlar temel alınarak, ancak basında yer alan 

haberler de göz önünde bulundurularak, araştırma dönemi içinde seçilen 

milletvekillerinin Suriyeli mültecilere yönelik kullandığı dilin incelenmesi 
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oluşturmaktadır. Son aşamada ise bu dilin pratiklerle uyumu incelenmektedir. Bu 

uyum, partinin konu ile ilgili yayınladığı resmi raporları, meclis araştırmaları, soru 

önergeleri ışığında partinin, hukuki denetim mekanizmalarını kullanabildiği 

noktalarda, pratikte ne şekilde davrandığını incelemek üzerine kurgulanmaktadır. 

Siyasal söylem analizinin ikinci verisi olarak kullanılan TBMM Genel Kurul 

Tutanaklarında 01.01.2011-21.10.2016 aralıkları ile sınırlı tutularak yapılan 

araştırmada “Suriyeli”, “mülteci” ve “sığınmacı” ifadelerinin kullanım sıklığı 

incelenmiştir. 

 

Tablo 2: Suriyeli, Mülteci, Sığınmacı İfadelerinin TBMM’deki Kullanım 

Sıklığı 

Kullanılan İfade Kullanım Sıklığı 

Mülteci 256 

Sığınmacı 115 

Suriyeli 1117 

Kaynak: TBMM internet verileri (TBMM, 22 Ekim 2016) 

 

 “Suriyeli” ifadesinin “mülteci” ve “sığınmacı” ifadelerinin kullanıldığı 

cümleleri de kapsadığı görülmektedir. Yani “mülteci” ve “sığınmacı” içerikli 

konuşmaların tamamı, “Suriyeli” ifadesinin bulunduğu konuşmalarda da yer 

almaktadır. Dolayısıyla tekrarlamayı önlemek adına, kapsayıcılığı bakımından 

“Suriyeli” ifadesinin söz konusu dönem aralığındaki tüm ifade ediliş şekilleri ele 

alınarak partilerin kullanım sıklığı dağılımı yapılmıştır. 
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     Tablo 3: “Suriyeli” Kelimesinin TBMM’de Partiler Bazında Kullanım Oranı 

Parti Adı “Suriyeli” ifadesinin 

kullanım oranı 

Adalet ve Kalkınma Partisi %15 

Cumhuriyet Halk Partisi %39 

Halkların Demokratik Partisi %19 

Milliyetçi Hareket Partisi %27 

Kaynak: TBMM internet verileri (TBMM, 22 Ekim 2016) 

 

“Suriyeli” ifadesinin örneklem grubu partiler tarafından TBMM Genel Kurul 

Tutanaklarında kullanımı AKP %15, CHP %39, HDP %19, MHP %27 şeklindedir. 

Ayrıca “mülteci” başlığı ile yapılan yazılı-sözlü soru önergeleri bölümünde dört soru 

önergesine ulaşılmış olup, bunlardan üçü CHP’den, biri BDP*’dendir. 2012 yılında 

verilmiş olan bu soru önergelerinin üçü zaman aşımı sebebiyle olmak üzere hepsi 

cevapsız bırakılmıştır. Yazılı-sözlü soru önergeleri bölümünde bir diğer arama verisi 

“Suriyeli”dir. “Suriyeli” aramasında toplam sekiz adet soruya ulaşılmıştır. Bunlardan 

ikisi CHP, üçü HDP ve diğer üçü MHP’ye aittir. (TBMM, 22 Ekim 2016) Bu veriler 

araştırmanın sayısal kısmını oluşturmaktadır.** Kullanılan söylemler ve reel pratikler 

parti başlıkları altında ele alınmaktadır. 

 

3.2.2.1. Adalet ve Kalkınma Partisi Parti Programı ve Seçim Söylemleri 

 

AKP’nin Parti Tüzüğünde partinin temel dayanak noktalarının İnsan Hakları 

Evrensel Beyannamesi ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin de içinde yer aldığı 

evrensel ve yerel kanunlarından oluştuğu belirtilmiştir.  

                                                           
* Bu çalışmada HDP olarak ele alınmıştır. 
** Tüm aramalar 01.01.2011-21.10.2016 Aralığı esas alınarak yapılmıştır. 
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“Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, başta “İnsan Hakları Evrensel 

Beyannamesi” ile “İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi” olmak üzere TBMM tarafından 

onaylanmış uluslararası belgeler, Siyasi Partiler Kanunu, seçim kanunları, diğer ilgili 

kanun ve mevzuat çerçevesinde, Tüzüğü ve Programına göre teşkilatlanmak ve 

faaliyette bulunmak üzere kurulmuş siyasi bir teşekküldür” (AKP, 22 Aralık 2016). 

Tüzüğündeki İnsan Hakları Beyannamesi vurgusu, özellikle “Herkesin zulüm 

altında başka ülkelere sığınma ve sığınma olanaklarından yararlanma hakkı vardır.” 

(Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu, 22 Aralık 2016) şeklindeki 14. maddesi 

ile AKP’nin sığınma hakkını tanıdığını göstermektedir.  

Benzer şekilde  “Başta İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Avrupa İnsan 

Hakları Sözleşmesi, Paris Şartı ve Helsinki Nihai Senedi olmak üzere Türkiye’nin taraf 

olduğu uluslararası sözleşmelerin insan hakları alanında getirdiği standartlar 

uygulamaya geçirilecektir” (AKP, 22 Aralık 2016) diye belirtilerek İnsan Hakları 

Evrensel Beyannamesi benimsenmektedir. 

Parti Programında da aynı metinlerin yer alması sığınma hakkı açısından son 

derece önemlidir. AKP, parti programında milletin iradesinin siyaset anlayışlarının 

temeli olduğunu belirtmiştir (AKP, 22 Aralık 2016). Bu noktada söylemin dayanak 

noktasının “milletin iradesi” olduğu yorumu yapılabilir. AKP’nin Suriyeli mülteciler 

ile ilgili söylemlerinin bağlamsal incelenmesi için siyasal arenada kendini nasıl 

konumlandırdığı, hangi kaynaklardan beslendiği önem arz etmektedir. Bu bağlamda 

AKP’nin siyasal kimliği ile ilgili literatürde “ılımlı İslam, siyasal İslam Partisi, 

Müslüman Demokrat, demokrat, Merkez Sağ Parti” gibi tanımlamalar yapılmaktadır 

(Kaçmazoğlu, 2014). “AKP, milli görüş dışında meşru bir kimlik olarak kendini 

muhafazakâr demokrat olarak tanımlamaktadır”(Çavuşoğlu,2009). AKP’nin “2023 

Vizyon” başlıklı bildirisinde “Menderesli yıllar, Özallı yıllar” şeklinde AKP’li yıllar 

ile eş bir şekilde vurgulanması model alınan siyasal figürleri göstermektedir (AKP, 22 

Aralık 2016). 

AKP’nin incelenmesi, diğer parti incelemelerinden görece farklılıklar 

taşımaktadır. Çünkü 60.-65. Hükümetlerini içeren incelemeye konu olan dönemde, 

yasa koyucu mecliste iktidar partisi olarak bulunmaktadır. Söylemlerin pratikle 

uyumunun incelendiği bu çalışmada, AKP’nin iktidar gücüne sahip olduktan sonra 

söylemlerine ne şekilde yön verdiği, söylemlerinin hangi bağlamdan üretildiği ve 
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söylem-iktidar ilişkileri irdelenmektedir. Araştırmaya konu olan dönemde hazırlanan 

iki seçim beyannamesinde Suriyeli mültecilere özgü aynı söylemlerin geliştirildiği 

görülmektedir. Genel itibariyle önceki dönemde gerçekleştirilen uygulamalar öne 

çıkmaktadır. Örneğin Türkiye’ye sığınan Suriyeli mültecilere “geçici koruma” 

sağlamakta olunduğu ve Nisan 2011’den itibaren Suriyeliler için “açık kapı” politikası 

uygulandığı şu şekilde belirtilmektedir:  

“Savaş ve baskılardan kaçarak ülkemize sığınan Suriyelilere uluslararası 

hukuk çerçevesinde geçici koruma sağlamaktayız. Nisan 2011 tarihinden itibaren 

Suriyeliler için açık kapı politikası uygulamaktayız. Bugün ülkemizde misafir ettiğimiz 

Suriyeli sığınmacı sayısı 2 milyonu aşmış durumdadır Ülkemizdeki Suriyeliler tüm 

temel yardım ve sağlık hizmetlerinden yararlandırılmaktadır. Esasen tüm uluslararası 

camianın sorumluluk üstlenmesi gereken mülteciler konusunda ülkemiz, ekonomisi 

gelişmiş ülkelerden ve uluslararası kurumlardan beklenen desteği görememiştir” 

(AKP, 5 Ocak 2017). 

Söylemlerin genellikle geçmişteki pratikler üzerinden yapıldığı ve zamansal 

olarak genelleyici vurgular içerdiği görülmektedir. Geçici koruma statüsü hakkındaki 

yönetmeliğin 22 Ekim 2014’te yürürlüğe girdiği düşünüldüğünde, Nisan 2011’den bu 

yana Türkiye’ye sığınan Suriyeli mültecilerin hukuki statüden yoksun oldukları 

anlaşılmaktadır. Dolayısıyla “sağlamakta olunan geçici koruma” hukuken 22 Ekim 

2014 sonrası geçerli olabilmektedir. Geçici koruma statüsündeki “geçici” vurgusu ile 

Suriyelilerin Türkiye’de varlıklarının geçici olduğu belirtilmektedir. Cenevre 

Sözleşmesinin “mülteci” tanımına karşılık gelen durumları ile Suriyelilere Türkiye 

“coğrafi çekincesi” sebebiyle mültecilik statüsü vermemektedir. GİGM kurulması gibi 

mülteci hukuku için bir adım gerçekleştiren AKP’nin Beyannamesinin tümünde 

“coğrafi çekince” ile ilgili bir söylem geçmemektedir. Ayrıca Nisan 2011’den itibaren 

uygulandığı belirtilen “açık kapı” politikası zaman zaman kesintiye uğramış ve şuan 

sadece pasaportu olanların geçişine izin verilen bir yapıya dönüşmüştür. Sınırdan 

Suriyeli mültecilerin geri itildiğine dair veriler olması, Seçim Beyannamesinde yer 

alan “açık kapı politikası” işler olmadığını göstermektedir (Human Rights Watch, 

2015). Bir diğer sorunlu söylem “…misafir ettiğimiz Suriyeli sığınmacı…” şeklinde 

alt-üst ilişkisi bulunan, Suriyelilere yönelik hukuki bir tanımlamadan kaçınılan bir 

ifadeye sahiptir. Misafirlik vurgusu ile bir yandan söylemin muhatabı olan kitlenin 

gözünde duygusal bir bağ kurularak kabul edilmesi beklenmekte, diğer yandan 
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geçicilik vurgusu ile yine aynı kitle toplumsal kutuplaşmadan uzak tutulmaya 

çalışılmaktadır. Uluslararası kurumlardan ve gelişmiş ülkelerden beklenilen desteğin 

görülmediğinin belirtilmesi görece doğru bir durum olmakla beraber AB ile yapılan 

görüşmelerin dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu tarafından “Kayseri Pazarlığı” 

(NTV, 8 Ocak 2017) ifadesiyle tanımlanması Suriyelilerin uluslararası politikada nasıl 

metalaştığını göstermektedir.  

Seçim Beyannamesinde Suriyeli mültecilere dair diğer bir söylem şu 

şekildedir; 

“Irk, din, dil, ayrımı gözetmeden insani yardım yapıyoruz. Suriye ve Irak başta 

olmak üzere insani dramı olan kardeşlerimize kapımızı, gönlümüz ve soframızı 

açıyoruz. Bu çalışmalarda kamu içinde daha iyi koordinasyon sağlıyor STK’larla 

işbirliği yapıyoruz. Suruç Çadır Kentimiz, 35 bin kişilik kapasitesiyle Türkiye’nin en 

büyük çadır kenti olarak hizmet vermektedir” (AKP, 5 Ocak 2017). 

Savaştan, zulümden kaçan kişilere insani yaşam koşullarının sağlanması bir 

zorunluluktur. Ancak “yardım temelli” politikaların yanında “hak temelli” politikalara 

da yer verilmesi Suriyeli mültecilerin statülerinin daha sağlıklı belirlenmesi için 

önemlidir. Seçim Beyannamesinde güvenilir bir göç veri sistemi oluşturma ve 

uluslararası koruma alanında hukuki ve kurumsal düzenlemelerle eksikleri tamamlama 

söylemi ucu açık ve temellendirilmemiş durmaktadır. Eksikliklerin ya da aksayan 

yönlerin ne olduğu belirtilmemiş, daha yüzeysel bir açıklama yapılmıştır. “…kapımızı, 

gönlümüzü ve soframızı açıyoruz…” cümlesiyle kucaklayıcı bir ifade kullanılmış olsa 

da misafirlik vurgusuyla paralel bir anlam ortaya çıkmaktadır. Devamında STK’larla 

iş birliği yapıldığının belirtilmesi, STK’larla yapılan görüşmelerden çıkan sonuçla 

uyuşmamaktadır. Ek olarak, çadır kentlere herhangi bir STK yetkilisinin giremeyişi ve 

bu kentlerdeki durumları gözlemlemeyişi görüşülen STK’ların en çok öne çıkardığı 

sorundur. Çadır Kentin 35 bin kişilik kapasitesinin olması bu 35 bin kişi bir anlam 

ifade edebilir, fakat yapılan araştırmaların raporlarına göre kayıtlı Suriyeli sayısı 

2.764.500 şeklinde olması, çadır kentlerin dışında yaşayan Suriyelilerin sayısının fazla 

olduğunu göstermektedir (International Crisis Group, 2016: 28). Ayrıca çadır kentlere 

girişe izin verilmiyor oluşu bu kentlerde hizmetlerin nasıl sunulduğunun 

sorgulanmasına da kapıları kapatmaktadır.  
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“AK Parti iktidarları, insani ve vicdani sorumluluk gereği, rejimin zulmünden 

ve DEAŞ teröründen kaçarak ülkemize sığınan Suriyeli ve Iraklıların yaralarının 

sarılması için gerekli yardımı sağlamaya, zor günlerinde Suriyeli ve Iraklı 

kardeşlerimizin yanında yer almaya devam edecektir” (AKP, 5 Ocak 2017)  

Şeklindeki diğer bir açıklamada insani ve vicdani sorumluluk boyutu öne 

çıkmıştır. Hukuki sorumluluk da bu noktada vurgulanması gereken bir sorumluluk 

tipidir. “Kardeşlik” vurgusu “biz” olabilmek için kullanılan bir metafordur. Biz 

vurgusuyla sosyal bir meşruiyet kazandırılmak istenmektedir.  

“Uluslararası yardımlarda model ülke olarak, şiddetli saldırılar altındaki 

Gazze halkının yanında olduk. Üç günde 190 bin Kobanili’ye el uzattık. Irak’ta kamp 

kuran tek ülke olduk. Suriyeli çocuklar bizimle savaşın değil bilginin dilini öğrendi. 

Türkiye Suriyeli sığınmacıların seslerini dünyaya duyurmaları konusunda her türlü 

çabayı gösterecek, ilgili tüm uluslararası platformlarda Suriyelilerin sesi olacaktır” 

(AKP, 5 Ocak 2017). 

Metninde yine “yardım” vurgusu ön plandadır. Çoğunluğu Kürt olan bir 

bölgenin resmi sınırı Kobani ve yakınındaki geçiş noktaları Suruç, Akçakale, 

Ceylanpınar ve Nusaybin son iki yıldır çoğunlukla geçişlere kapalı bulunmaktadır. 

Dolayısıyla çok taraflı çatışmanın ortasında kalan Suriyeliler resmi geçiş noktalarına 

güvenli bir şekilde ulaşmak yerine, çoğunlukla düzensiz yollarla Türkiye’ye giriş 

yapmayı denemektedir; bu durum da birçok istismara uğramalarına sebep olmaktadır 

(Uluslararası Af Örgütü, 2014). Uluslararası Af Örgütü’nün bu raporuna (2014) göre 

yukarıdaki söylem bir tezatlık oluşturmaktadır. Söylem, söylenmeyen üzerinden de 

yaratılmaktadır. Suriyeli çocukların savaşın dilini değil, bilginin dilini öğrenmiştir, 

söyleminde bilginin dilinin okullarda olacağı varsayımdan yola çıkarak, çocukların 

okullaştığı vurgusunun üstü kapalı olarak yapıldığı söylenebilir. Ancak International 

Crisis Group’un son yayımlanan raporuna (2016) göre, okul çağındaki çocukların 

yaklaşık yüzde 43’ünü oluşturan 400,000 çocuk Milli Eğitim tarafından kayıt altına 

alınmamıştır. Burada söylem yoluyla pratiklerin bir kısmının öne çıkartılarak, 

söylemin alıcısı olan seçmen kitlelerine ulaştırılması söz konusudur. Ayrıca eğitim 

konusunda, mülteci çocukların sayılarının fazla olması ve bu sayıyla paralel olarak, 

eğitim hizmetine erişim için gerekli olan altyapıda bazı eksikliklerin bulunduğu da 

söylenebilir. 
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Suriyeli çocukların okullaşma sorunlarının yanında bir de kayıt dışı ekonomide 

fazla yer aldığı görülmektedir. Altuntaş’ın (2014) Ankara’da yaptığı alan 

çalışmasında, çocukların belirli sektörlerde kullanıldığı belirtilmektedir.  Bu çalışmaya 

göre, “en küçük yaş grubu 7-11 yaş aralığında olanlar sokakta mendil, çiçek satan 

gruptur. Ayrıca genellikle erkek çocukları tarafından ayakkabı boyama çöplerdeki 

atıkları toplama gibi işlerin yapıldığı görülmektedir. Yaşı daha büyük olan çocuklar 

ise fiziksel güç gerektiren işlerde daha çok yer almaktadırlar. Dolayısıyla şiddete 

dayalı bir ortamda sokağın esnafın, polisin, zabıtanın her an denetimi altındadırlar” 

(Altuntaş, 2014). Sonuç olarak Suriyelilerin bilginin dilini öğrenmesi söyleminin 

gerçeği yansıtmadığı söylenebilir.  

Uluslararası platformda Suriyelilerin sesi olmak anlamlı bir adım olarak 

tanımlanabilir. Avrupa’nın da daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerekliliği tüm 

STK’lar tarafından da belirtilmektedir. Seçim Beyannamesinin devamında “…Türkiye 

olarak 2013 yılında, Küresel İnsani Yardım raporuna göre, GSYH’sının yüzde 0,21’ini 

insani yardım için ayırdık ve milli gelirimize oranla en çok insani yardım yapan ülke 

olduk. 2012 ve 2013 yılında en fazla uluslararası yardımda bulunan ülkeler listesinde 

Türkiye, ülkeler bazında ABD ve İngiltere’nin peşinden üçüncü sıradadır. Türkiye 

2013 yılında, GSYH’sına göre ABD’den 7 kat daha fazla insani yardım 

gerçekleştirdi…”(AKP, 5 Ocak 2017) şeklindeki söylemde yapılan yardımların 

niceliği vurgulanmış, niteliğine dair herhangi bir açıklamada bulunmamıştır. Özge 

Biner ve Cavidan Soykan tarafından yapılan alan çalışmasının (2016) sonuçlarına 

bakıldığında belirtilen niceliklerin yeterli bir nitelik oluşturmadığı görülmektedir. 

Suriyeli mültecilerle ilgili eğitim alanındaki bir başka açıklama MEB 

tarafından “Özellikle son zamanlarda Suriyeli çocukların kendi eğitim kurumlarımız 

içinde eğitime dâhil edilmeleriyle ilgili altyapı çalışması içindeyiz” (MEB, 6 Ocak 

2017) şeklinde yapılmıştır. Sınırları daha önceden çizilmiş eğitim sistemi içerisine 

Suriyeli çocukların dâhil edilmesine yönelik politikalar nüfusun en küçük yaştan 

itibaren “terbiye edici” biyoiktidarına maruz kaldığını göstermektedir. 

Bir başka örnekte ise Başbakan Yardımcı Veysi Kaynak, Cumhurbaşkanı 

Erdoğan’dan aldığı talimatları şu şekilde ifade etmektedir: 

 “Bir, bu insanların tamamına Türkçe öğreteceğiz. İki, Arapça öğreteceğiz. Üç, 

efendimize vahyolunan ve efendimizin fiilen yaşayarak öğrettiği dini öğreteceğiz. 
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Dördüncüsü, bunlara meslek öğreteceğiz. Beşincisi, en önemlisi, bizim milli 

değerlerimize, insani değerlerimize, dünyanın muhtaç olduğu bu değerlere uygun 

nesil. Gözümüzü oyduracak, insanımızın alın teriyle, fedakârlığıyla oluşturduğu katma 

değerle içimizde eğittiğimiz, barındırdığımız insanlardan, nesillerden yarın gözümüzü 

oyduracak nesiller yetiştirmeyelim. Yani milli benliğimize, ortak değerlerimize, insani 

değerlere uygun bir politika…” (Diken, 6 Ocak 2017). 

Kaynak’ın basına yaptığı bir açıklamada ise Suriye’de 650 bin dönüm arsada 

kontrollü kamp kurulacağı ifadeleri yer almaktadır: 

“Hatay’da Türkiye’nin yakınındaki yerler çok kıymetlenmiş vaziyette. 

Buralara Suriye savaş uçakları gelemiyor. O tarafa yaklaştığında bizim hava savunma 

sistemimiz uçaklara kilitleniyor. Bu bölgede 650 bin dönüm arsa bulduk. Öyle bir yer 

oluşturalım ki hem Türkiye’nin dışında olsun hem rejimin tehdidi altında olmasın hem 

de bizim iç güvenliğimize zarar veremesin istedik…” (Hürriyet, 6 Ocak 2017).  

Foucault’nun (2015c) iktidar kavramının disipline edici özelliği bu iki metinin 

bütününde öne çıkmaktadır. Birincisinde belli prosedür ve stratejilerle bireylerin 

disipline edilmesi amaçlanmaktadır. Böylece din ve eğitim kurumları aracılığıyla 

eşitliği sağlamaya çalışan söylem bireylerin bedenlerini tutsak ederek onları itaatkâr 

yapmaktadır. İkinci söylem ise kamp kurumu aracılığıyla Suriyeli mültecilerin 

bedenleri üzerinde iktidarın tahakkümünü göstermektedir. 

Söylemlerin incelenmesinin bir diğer basamağı da meclis tutanaklarıdır. 

TBMM Tutanakları incelendiğinde, tıpkı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söylemleri gibi, 

AKP’nin Suriyeli mültecilere yönelik söylemlerinin de genel olarak kimliğin din 

temelli homojenleştirilmesi üzerine kurgulandığı saptanmaktadır. AK Parti Grubu 

adına TBMM Genel Kurulunda söz alan Şırnak Milletvekili Mehmet Emin Dindar’ın 

konuşmasının bu duruma bir örnek oluşturduğu söylenebilir: 

“…Komşu ülkelerimizden bize gelen gerek genellikle Irak'tan IŞİD zulmünden 

dolayı kaçmak zorunda kalan Yezidi vatandaşlara gerekse Suriye'den gelen 1 milyon 

850 binden fazla çoğunluğu Kürt olan Suriyeli insanlarımıza kucak açtık. Sınır 

bölgesinde bulunan ve ilk ev sahipliğini yapan özellikle Şırnak ve Şanlıurfa halkına 

ensar ile muhacir arasındaki kardeşliği gösterdikleri için şükranlarımı sunarken, 

AFAD yine oradaydı ve gerekeni yapıyordu...” (vurgu yazara aittir.) (TBMM, 6 Ocak 

2017). 
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Meclis Tutanaklarına göre, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu ise, 

Kılıçdaroğlu’na seslenerek* kapıların açıklığı üzerinden bir konuşma yapmaktadır:  

“…İşte, o gördüğünüz küçücük Suriyeli kızı buraya gönderen Beşar Esad'la 

sıkıntımız var ve olacak. (AK PARTİ sıralarından Bravo sesleri, alkışlar) O 

bahsettiğiniz küçücük kız var ya, eğer sizin sözünüzü dinleyip kapımızı onlara 

kapatsaydık şu anda yaşamıyor olacaktı, yaşamıyor olacaktı.” (TBMM, 6 Ocak 2017). 

Çalışmanın temelini oluşturan söylem ve pratiğin uyumu, bu konuşma 

üzerinden ele alındığında, önceki bölümlerde birçok defa STK raporlarından 

referansla açık kapı politikasının sürekliliğinin bulunmadığı vurgulanmaktadır. 

Dolayısıyla kapıların açıklığı üzerinden bir söylem yaratılırken, pratikte sınır 

güvenliklerinin arttırılmasıyla nüfus kontrol altında tutulmaya çalışılmaktadır. 

Gaziantep ve Kilis il sınır hattına 72 kilometrelik modüler beton duvar; 4 kilometrelik 

sabit duvar, 28 kilometrelik Akordeon engel, 12 kilometrelik kafes tel engeli inşa 

edilmesi ve 67 gözetleme kulesi dikilmesi sınır güvenliğindeki pratiklerin bazılarıdır 

(Haberler, 6 Ocak 2017). Tıpkı AB’nin FRONTEX* ve EUROSUR** gibi sınır kontrol 

pratikleri gibi, Türkiye’de de bu sınır pratikleriyle “sınır güvenliği temelinde yaşamın 

korunması ve sürdürülmesi” vurgusu yapılmaktadır. Yeni iktidar anlayışına göre, 

yaşamın iyileştirilmesi ve sağlıklı olması nüfusun güvenliğinin sağlanması için “öteki 

ölümü” meşrulaştırılmaktadır. Suriye’nin hala yaşanabilir olmadığı varsayımıyla, 

sınırdan geçebilecek “ötekilerin” gözden çıkarılabilecek özneler olduğu söylenebilir. 

Nüfus yönetimi konusunda dönemin Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın TBMM 

konuşması şu şekildedir: 

“Bir zamanlar biliyorsunuz, nüfus planlaması vardı, "Aman nüfusumuz çok 

artıyor, dikkat edelim." diye; Türkiye'nin nüfusunu artırmamak için özel bir çaba 

                                                           
*  “…Bakın değerli arkadaşlar, bu Suriyeli küçük bir kız çocuğu, İstanbul’da soğukta, trafikte, kırmızı 

ışıkta arabalar duruyor ve gidiyor, egzoz dumanında ısınmaya çalışıyor. Türkiye’yi getirdikleri manzara 

bu” şeklindeki konuşmasına cevaben yapılmıştır (TBMM, 6 Ocak 2017). 
* “AB’nin birliğe üye olmayan komşu ülkelerle olan sınırlarının güvenliğinin sağlanması, ulusal sınır 

muhafızları arasında işbirliği yapılmasını ve sınırlarla ilgili risk analizleri oluşturulması amacıyla 

kurulmuştur” (EU, 2004). 
**Avrupa'nın dış sınırlarının yönetimini iyileştirmek için tasarlanmış bilgi paylaşım çerçevesidir. Sınır 

ötesi suçlarla mücadele, düzensiz göçle mücadele ve göç eden insanların denizde hayatını kaybetmesini 

önleme konusunda durumsal farkındalıklarını ve tepki yeteneklerini arttırarak Üye Devletlerin 

desteklenmesi amaçlanmaktadır (European Comission, 2013). 
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vardı. Şimdi, 1,7 milyon kişi geliyor ve sapasağlam devam ediyoruz.” (TBMM, 6 Ocak 

2017). 

Babacan’ın konuşmasında, önceki dönemlerde nüfus planlaması olduğu fakat 

şimdi nüfus planlamasının/yönetiminin yapılmadığı ima edilmektedir. Konuşmanın 

geçtiği dönemin raporu olan Uluslararası Af Örgütünün raporuna (2014) göre, geri-

itmelerin olduğu diğer başlıklarda ele alınmaktadır. “Geri-itmelere” ek olarak, sınıra 

örülen duvarların da nüfus biyopolitikasının örneği olduğu söylenebilir. 

TBMM Genel Kurulunda ele alınan bir diğer başlık da “Suriyeli mültecilerin 

sağlık hakkına erişimi” olarak ifade edilmektedir. Bu konuda AKP Amasya 

Milletvekili M. Naci Bostancı’nın konuşmasına (TBMM, 6 Ocak 2017) göre, sağlık 

hizmeti almayan hiç kimse bulunmamaktadır. Ancak TTB raporunda (2016), Suriyeli 

mültecilerin sağlık hizmetlerine erişimi konusunda nasıl sıkıntılar yaşadıkları 

belirtilmektedir. Bu noktada “sağlık hizmeti almayan hiç kimse bulunmamaktadır” 

söylemi reel pratikler ile tezatlık oluşturmaktadır. Geçici Koruma Yönetmeliğine tabi 

olmaları şartıyla Suriyeli mülteciler sağlık hizmetlerine erişebilmektedir. Burada 

“düzenleyici” bir biyopolitikadan söz edilebilir. Sağlık hizmetine erişim için bedenler 

iktidarın düzenlediği sistem içine dâhil olmak zorundadır. Bu sistemle iktidar aynı 

zamanda “denetleyicilik” vasfını bireyler üzerinde gerçekleştirebilmektedir. 

Milletvekilleriyle yapılan yarı yapılandırılmış mülakatlar da iktidarın 

“düzenleyici” rolünü öne çıkarmaktadır. Misafir söyleminin, “yardım temelli” bakış 

açısının vurgulandığı ve iktidarın denetleyici rolünün tezahürü olan mülteci 

kamplarının devamlılığının gerekliliğinin ön plana çıkarıldığı, ayrıca Suriyeli 

mültecilerden “istifade” etme vurgusu-ki bu vurgu bizatihi biyoiktidara hizmet eder- 

içeren mülakatlar yapılmıştır. Bir milletvekilinin, Suriyelilere “mülteci” dediği 

mülakatından bir bölüm şu şekildedir: 

“Biz yanlış dış politika tahminleri yaptık, bu sebeple altyapı eksikliklerimiz 

devam ediyor. Bu kadar mültecinin geleceğini ve sürecin bu kadar uzun süreceğini 

kimse tahmin etmiyordu. O yüzden hukuki düzenlemeler ve GİGM kurulması gecikti. 

Bu gelişmeler anlamlı olsa da Türkiye’de acilen Göç Bakanlığı kurulmalı aslında. Bir 

de şunu belirtmekte fayda var, Batı bizi Suriyeli mülteciler konusunda yalnız bıraktı…” 

(AKP1, 17 Şubat 2016). 
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Bu mülakat tahminlere göre, bedenler üzerinde siyaset yapıldığını 

göstermektedir. Tahminler çerçevesinde “açık kapı politikası” gerçekleştirilmiştir. Bu 

noktada o zamanki tahminin bugün ulaşılan gerçeklik olması durumunda, açık kapı 

politikasının uygulanıp uygulanmayacağı sorgulaması yapılabilir. Hukuki 

düzenlemeler, iktidarın düzenleyici aracı olarak tanımlanabilir. Önceki bölümlerde bu 

düzenlemelerin sonucunda elde edilen hakların kayıt altına alınanlara özgü olduğu 

vurguları yapılmaktadır.  

Başka bir milletvekili henüz vatandaşlık tartışmaları başlamadan önce, 

“Sığınmacıların eğitimi ülkemizin refahı için de önemlidir” (AKP2, 17 Şubat 2016) 

Söylemi analiz edildiğinde, Suriyeli mültecilerin “refah devletine” hizmet eden 

verimli bireyler olarak yetiştirilmesinin amaçlandığı bulgusuna ulaşılmaktadır. Aynı 

milletvekilinin  “ortak dil Türkçe’nin öğrenilmesi için olanaklar tanıyoruz” (AKP2, 17 

Şubat 2016) söylemi ise dil kurumu aracılığıyla homojenleştirme örneğidir. Ancak 

Türkiyelilerin Arapça öğrenmesi üzerine bir politika bulunmamaktadır. Bu durum şu 

şekilde açıklanabilir; iktidarın sınırları önceden çizilmiş hâkimiyet alanındaki dilin 

devamlılığının korunması için dil üzerinden biyopolitika yapılmaktadır. Bu 

biyopolitikanın, biyoiktidarın “verimli bedenler yaratma” çabasına doğrudan ya da 

dolaylı olarak hizmet ettiği söylenebilir. 

Bir diğer milletvekili de aslında AKP2 ile uyumluluk göstermektedir. 

Konuşmasında dikkat çeken farklı bir nokta “Bu şekilde dışsallaştırıcı söylemlerle 

“Kürt sorunu gibi yeni bir Suriyeliler sorununu” çıkarabiliriz. Zamanında Kürt halkına 

cezaevlerinde yapılanlarla PKK (Kürdistan İşçi Partisi) yaratıldı. Şimdi eğer 

Suriyelilere uygun yaşam standartlarını sağlamazsak bu olabilir…” (AKP3, 2 Mayıs 

2016) şeklindedir. “Uygun yaşam standartları” bireylerin özgürce belirledikleri 

standartlar yerine sınırı belli tektipleştirilmiş yaşam standartları olduğu çıkarımı AKP 

politikaları ve pratikleri ile yapılabilir.  

Sonuncu mülakatta da vasıflı/vasıfsız işgücü vurguları yapılmıştır: “Vasıfsız 

işleri yapacak insan ihtiyacı var Türkiye’de. Bu yüzden piyasaya iyi gelecek. Vasıflı 

Suriyelilerden de istifade edilebilir.” (AKP4, 2 Mayıs 2016). Bu söyleme göre, 

Suriyeli mülteciler açıkça vasıflı/vasıfsız şeklinde düzenlenerek en verimli oldukları 

konuma yerleştirilmektedir.  
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AKPli milletvekilleriyle yapılan tüm mülakatların, genel olarak AKP göç 

politikaları ve pratikleriyle paralel olduğu söylenebilir. Foucault’nun (2015a) 

biyoiktidar tanımında vurguladığı gibi, bedenlere sahip olabilmek adına yeni 

söylemler yaratılmaktadır. İlk olarak misafir söylemi aracılığıyla Suriyeli mülteciler 

misafir söyleminin yapısı gereği duygusal bağ kurularak ruhen ve “geçici barınma 

merkezi” olarak adlandırılan kamplara yerleştirerek bedenen itaatkâr kılınmaktadır. 

Sıklıkla kullanılan din temelli ensar-muhacir söyleminin de muhafazakâr Türkiyelileri 

sarmalayan, ele geçiren yapıda olduğu söylenebilir. Böylece “verimlilik” için zaman 

kaybı olabilecek çatışmalardan uzak bireyler üretilmektedir. Suriyeli mültecilerin 

Türkçe öğrenmesinin gerekliliği ile ilgili ifadeler de çok sık kullanmaktadır. Ayrıca 

sağlık, iş piyasasına girme, eğitim gibi haklara ve sosyal yardıma erişim için kayıt 

altına alınmış olmalarının gerektiği belirtilmektedir. Son olarak sıklıkla “açık kapı 

politikasının” devam etmekte olduğu ifade edilmektedir.  

Tüm bu söylemler ve reel pratiklere bakıldığında, geleneksel iktidar modeli 

yerine Foucault’nun (2015a) biyoiktidarın işlediği söylenebilir. Söylemlerle bireyler 

kuşatılarak en verimli ve itaatkâr hale getirilmektedir. İktidar ilişkileri bağlamında 

özne kurma sürecinde beden düzenleyici mekanizmalarla kontrol altında 

tutulmaktadır. Söylemler ve reel pratiklerin örtüşmediği yerlerde biyoiktidarın 

“kontrol” mekanizmasından bahsedilebilir. “Yaşam için en verimli” olma durumunda 

öteki olan “yaşatma” nosyonundan yararlanamamakta, ölüme bırakılabilmektedir. 

Ayrıca hak yerine yardım temasının sıklıkla öne sürüldüğü bir politikanın ölümlere ya 

da “en iyi ihtimalle” asimilasyona yol açabileceği söylenebilir. 

 

3.2.2.2. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Programı ve Seçim Söylemleri 

 

CHP’nin parti programında yer verilen ideolojik temellendirme üç sacayağına 

şu şekilde bağlanmıştır: 

“Partimizin ideolojisini besleyen, üç ana kaynak: Atatürk’ün modernleşme 

devrimi ve altı ok ilkeleri, Sosyal demokrasinin evrensel kuralları ve Anadolu ve 

Trakya’nın tarihsel ve felsefi birikimidir. CHP bu temel kaynakları çağdaş ve gerçekçi 

bir anlayışla özümsemektedir. Çağdaş Türkiye için değişim programı, Cumhuriyet 

Halk Partisi’nin onurlu geçmişiyle aydınlık geleceğinin çağdaş sentezidir… CHP, bu 
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ideolojik birikim, değer ve duyarlılıklar temelinde; Ulusal kurtuluş mücadelesinin tam 

bağımsızlık ruhunun temsilcisidir… Laik demokratik cumhuriyetin kararlı 

savunucusudur… Kemal Atatürk önderliğinde oluşturulan ve dünyada başka örneği 

olmayan çağdaş Türkiye modelinin güvencesidir” (CHP, 24 Ekim 2016). 

Partinin ideolojik olarak, altı ok ve sosyal demokrasi ilkelerini temel aldığı 

görülmektedir. Bu noktada, Suriyeliler konusunun insan hakları bağlamından yola 

çıkılarak, CHP’nin parti programında “evrensel insan hakları” vurgusunun sıklıkla 

yapılmasının Suriyeli mültecileri ilgilendirdiği öne sürülebilir. Suriyeli mülteciler 

konusunu ilgilendiren bir diğer madde ise “Asimilasyon değil, entegrasyonu 

öngörüyoruz.” başlığıdır: 

“Kimsenin ırkı ve kökeni diğerinden üstün değildir. Bu nedenle ırk temelinde 

çözüm arayışlarının veya asimilasyon uygulamalarının tuzaklarından demokrasimiz 

kendini her zaman korumalıdır. CHP’nin entegrasyon anlayışı farklı etnik kimliklerin 

ve inançların ortadan kaldırılmasını değil, onlara saygı göstererek ülke bütünlüğünün 

ulus devlet anlayışı ile korunmasını öngörür. Demokrasilerde devletin etnik kimlikleri 

yok sayma hakkı yoktur. Etnik kökeni ne olursa olsun vatandaşların bireysel haklarının 

çağdaş ülkeler seviyesine yükseltilmesi hedefimizdir. CHP, uygulamaya koyacağı, 

hoşgörü, demokrasi, kültürel çoğulculuk, eşitlik ve bölgesel gelişme politikaları ile 

ülkenin her yöresinde, her kökenden insanlarımız arasında toplumsal uyumun, 

dayanışmanın, bütünlüğün ve refahın güvencesini oluşturacaktır…” (CHP, 24 Ekim 

2016). 

Bu metin incelendiğinde, CHP’nin entegrasyon kavramını asimilasyona değil 

çoğulcu demokrasiye ve uyuma dayandırdığı söylenebilir. Diğer taraftan, “hoşgörü” 

söyleminin içerdiği hiyerarşik anlam “güçlünün/”üstün olarak” görülenin zayıf/ya da 

aşağı görülene olan tavrı” biçiminde açıklanmasının altı çizilmelidir (İnce, 2011). 

Dolayısıyla CHP’nin kendini konumlandırdığı üstün pozisyonun bir iktidarı resmettiği 

ve bu resimden yola çıkılarak Foucauldian bir analiz ile “entegrasyon” vurgusunun 

nüfusu oluşturan bireyleri kategorize ederek düzen yaratma çabasında olduğu 

söylenebilir. 

CHP’nin söylemlerinin hangi bağlama dayandığını incelemek adına ideolojik 

çerçevenin “altı ok ve sosyal demokrasi ilkeleri” temelinde şekillendiği ortaya 

konulmuştur. Bu ideolojik çerçeveden yola çıkılarak, araştırmaya konu olan 
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dönemdeki seçim beyannameleri incelendiğinde parti programı ile paralel bir yapı 

gözlemlenmektedir. Şöyle ki, araştırmaya konu olan dönemde toplam üç genel seçime 

tanıklık edilmiştir. Bunlardan birincisi, 12 Haziran 2011 Genel Seçimi olup, 

Suriye’den geçişlerin yeni başladığı ve partilerin programlarında zamansal durumdan 

dolayı yer vermediği/veremediği seçimdir. İkincisi ve üçüncüsü araştırma konusu için 

daha önemlidir.  

7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 seçimleri boyunca Suriyelilere yönelik 

fazlaca söylem üretilmiştir. İki beyannameye bakıldığında, 1 Kasım 2015 Seçim 

Beyannamesinin görece daha hak-temelli olduğu söylenebilmektedir (CHP, 23 Ekim 

2016). CHP, 1 Kasım Seçim Beyannamesi’nin (2015), 7 Haziran 2015 Seçim 

Beyannamesi’nden önemli farkı “sığınmacı” ifadesinin yerine “mülteci” ifadesinin 

kullanılması olmuştur. Söz konusu iki beyanname karşılaştırıldığında, içerik olarak 

değişmediği ancak üst başlıklarda değişiklikler yapıldığı görülmektedir. Seçim 

Beyannamelerinden seçilen metinlerin karşılaştırıldığı tabloda da görüldüğü üzere, üst 

başlıkta “Suriyeli Sığınmacılar” ifadesi yerine “Suriyeli Mülteciler” ifadesi 

kullanılmış olsa da, devamında “Çağdaş Ev Sahipliği” vurgusu ile bir önceki seçim 

beyannamesinde yer alan “misafir edeceğiz” söylemine paralel bir yapı 

oluşturulmuştur (CHP, 23 Ekim 2016). Mültecilik statüsünün, MHSİS’den doğan 

hukuki boyutu gereği herhangi bir ev sahipliği ya da misafirliğin söz konusu olmadığı 

söylenebilir. Bu tanımlamalar siyasal olup, partinin seçmen kitlesi tarafından beklenen 

söylemlerdir (CHPM1, 17 Şubat 2016). CHP Milletvekili tarafından seçmen kitlesinin 

Parti söylemlerini düzenlediği/değiştirdiği vurgulanmıştır. Foucault’a (2015c) göre 

iktidar, söylemine itaat eden özneler yaratarak, toplumsal dokunun tüm alanına 

yayılmaktadır. İktidar her yerdedir. Dolayısıyla CHP seçmen kitlesi, nüfusun 

biyopolitikasının hem nesnesi hem öznesi konumundadır. 

Bu söylemlere ek olarak, 7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesinde, “göç 

dalgasının getirdiği sorunlar”, “Suriyelilerin dönebilmeleri için…” gibi ifadeler 

Suriyelilere yönelik ötekileştirici tutumu içermektedir. “Göç dalgasının getirdiği 

sorunlar” ifadesi incelendiğinde, sorunların gerçekten göç kaynaklı mı ya da yapısal 

sorunlardan doğan yeni sorunlar mı hususunun ele alınıp alınmadığı konusunda bir 

açıklık yoktur. Ayrıca Suriyelileri sorun yaratıcı bir özne pozisyonuna yerleştirmek, 

Uluslararası Af Örgütü Mülteci Hakları Koordinatörü Görendağ’ın da vurguladığı gibi 

“iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınmış insanların tümünü suçlayıcı bir nefret 
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söylemini tetiklemeye müsait bir ‘sorun olma’ hali anlaşılabilmektedir” (Görendağ, 24 

Ekim 2016). Aynı şekilde dönmeleri konusunda Suriyeli mültecilerin herhangi bir fikri 

alınmadan bir önyargı ile “dönebilmeleri için…” demek de görece toplumsal 

kutuplaşmayı destekleyen durumlardır.  

“Sığınmacı kardeşlerimizin, Suriye’ye dönebilmeleri için gerekli barış 

ortamının yeniden sağlanması için yürütülen girişimlere aktif destek 

olacağız” söylemindeki barış ortamı vaadi hem Suriyeliler için hem de Türkiyeliler 

için önemli bir adımdır. Ancak mültecilerin zorla geri gönderilmelerinin uluslararası 

metinlerle bağdaşmadığı göz önünde bulundurulabilir (UNHCR, 31 Aralık 2016).  

Foucauldian düşünce ışığında söz konusu cümle analiz edildiğinde, insan 

bedenin üzerinde iktidarın maddeselliğinin öne çıktığı görülmektedir. Foucault, 

geleneksel tanımlamanın aksine iktidarın merkezi olarak devlete odaklanmamış, mikro 

iktidar biçimlerini inceleyerek, bedenler üzerindeki iktidarın maddeselliğini 

sorgulamış ve toplumsal bedeni ortaya çıkardığını savunmuştur. Foucault, bedenin 

denetim altına alınmasının ve beden bilincinin, ancak bedenin iktidar tarafından ele 

geçirilmesiyle kazanıldığını ileri sürmüştür. Bu bağlamda,  bir denetimin söz konusu 

olabilmesi için bireylerin fikrine bakılmaksızın geri dönüşlerinin dile getirilmesi, 

onların hem bedenleri hem sosyal hayatları üzerinde bir tahakkümün söyleme 

dökülmesidir (Spahiu, 2002).  

TBMM 24. Dönem 5. Yasama Yılı 80. Birleşiminde söz alan CHP Hatay 

Milletvekili Refik Eryılmaz’ın konuşması şu şekildedir: 

 “…Yurt sorunu derken şunu da ifade edemeden geçemeyeceğim: Maalesef, 

Hükûmet, yurt dışından özellikle Suriye'den gelen Suriyeli gençlere sadece beyana 

dayanarak istedikleri üniversitede öğrenim görme hakkı tanıyor. Anayasa'nın 10'uncu 

maddesi açık, o madde bütün vatandaşlarımızın kanun önünde eşit olduğunu ifade 

ediyor. Yani bugün kasap, esnaf vatandaşımızın oğlu, üniversiteye hazırlanmak için 

dişinden tırnağından biriktirdiği parayla dershaneye gidip üniversite sınavlarına 

hazırlanıp üniversiteye girerken başka ülkeden gelen vatandaşlara sınav zorunluluğu 

getirilmeden istediği üniversiteye giriş hakkı tanınabiliyor” (TBMM, 2015). 

Toplumsal kutuplaşmaları arttırma ya da azaltma açısından kullanılan dilin 

önemi büyüktür. Dolayısıyla bu söylemin alıcılarından biri olan Türkiyelilerin, 

Suriyeli gençlere karşı tutumunu negatif yönde etkileyebilmeye müsait bir yapıda 
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olduğu söylenebilir. Mevcut hükümet eleştirilirken, Suriyeli gençlerin üniversite 

eğitimi hakkında çıkan kararın farklı anlaşılmasına neden olabilecek bir durum 

oluşturulmuştur. Bu noktada YÖK’ün konuyla ilgili aldığı kararın da ele alınması 

gerekmektedir. Bu karara göre, YÖK,  “Konuya ilişkin olarak Yürütme Kurulu'nda 

"Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında 

Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına 

İlişkin Yönetmeliğin Ek 2. maddesi uyarınca, şiddet olayları ve krizler nedeniyle eğitim 

öğretimin sürdürülemez olduğu tespit edilen Suriye'den Türkiye'ye gelenlerin, 

Çukurova, Gaziantep, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Kilis 7 Aralık, Harran, Mersin, 

Mustafa Kemal, Osmaniye Korkut Ata Üniversitelerinde eğitim öğretim görmesi 

hususu görüşmeye açılmış ve yapılan görüşmeler sonunda, bu üniversitelerin 

Suriye'den gelen öğrencilere yönelik olmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 

onayıyla yurt dışından öğrenci kabulü çerçevesinde öğretim dili Türkçe ve/veya 

yabancı dilde program açabilmesine" karar verilmiştir. Kamuoyuna önemle 

duyurulur” şeklinde bir basın açıklaması yapmıştır (YÖK, 24 Ekim 2016).  

Açıklamadan da anlaşıldığı üzere, alınan karar aslında belirli üniversiteleri 

kapsamaktadır. Dolayısıyla TBMM Genel Kurulunda ifade edilen yukarıdaki cümlede 

“istediği” kelimesinin pratikte dayanak noktası bulunmamaktadır.  

Bir başka açıklama ise CHP Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ’dan şu şekilde 

gelmektedir: 

 “…Bakın değerli arkadaşlar, kızamık başını aldı gidiyor. Çocuk felci 

konusunda Türkiye'de herhangi bir sorun yoktu, yeniden hortlamış durumda. 

Hastanelerin durumu perişan. Zaten yoğun bakım servisleri yetersiz, bu hadiseden 

sonra daha çok arttı. Tabii, Gaziantepli sıkıntı çekiyor da Suriyeli çekmiyor mu? 

Suriyeli de çekiyor. Dün örnek verdim, örneğe devam edelim. Bakınız, İnsan Hakları 

Derneğinin hazırladığı bir rapor var, diyor ki: "Yetişkin bir Suriyeli 100 lira haftalık 

ile ağır işlerde sosyal güvencesi olmadan çalıştırılmaktadır. Bu insanlar sosyal 

güvencesiz olarak çalışmak zorunda kalmaktadırlar. Kimi işverenler tarafından ucuz 

iş gücü kaynağı olarak kullanılmaktadırlar." ve benzeri şekilde devam ediyor” 

(TBMM, 24 Ekim 2016). 

Çocuk felcinin yeniden hortlamış olması ile ilgili söylem karşı tarafa ulaşırken, 

söylemi üreten spesifik olarak Suriyelileri neden olarak göstermekten kaçınsa da karşı 



68 
 

tarafta Suriyelilerin bu hastalığı “hortlattığı” olarak yorumlanabilir. Devamında, 

Gazianteplilerin ve Suriyelilerin eş özne pozisyonlarında konumlandırılması ile 

ötekileştirici söylemden uzaklaşılmıştır. Konuşmada, bir öncekinden farklı olarak 

Hükümet eleştirisinden ve nüfusun kontrolünden ziyade Suriyeli mültecilerin sorunları 

ele alınmaktadır. TBMM Genel Kurul Tutanakları tarandığında, adı geçen 

milletvekilinin Suriyelilerin sorunlarına sıklıkla değindiği saptanmıştır (TBMM, 22 

Ekim 2016). Suriyelilerin sorunlarını sıklıkla ele almasının sebebi, Suriyelilerin en çok 

yaşadığı yerden milletvekili seçilmesi ve yöreye hâkim olmasıdır yorumu yapılabilir.  

Son rastgele seçilen örneklemde ise, CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın 

konuşması şu şekildedir:  

“Sayın milletvekilleri, ben, geçen hafta durumun vahametini bir kez daha 

anladım. Birkaç saatliğine Bolu'ya gittim. Orada yolda kısa bir yürüyüş yaptım ve o 

gün konuştuğum herkes aynı şeyi söyledi. Artık Suriyeli vatandaşlarımızın yerel halkla 

ilişkilerinde çok ciddi sıkıntılar yaşanmaya başlamış. Bu doğaldır sayın milletvekilleri, 

farklı bir kültürden geliyorlar, farklı gelenekleri, örfleri, âdetleri var ve sonuçta 

tamamen yabancı oldukları bir coğrafyada, bir şehirde o şehrin yerel halkıyla sıkıntı 

yaşamaları son derece doğal. Mesela ne sıkıntı yaşıyorlar? Şimdi, bu arkadaşlarımızın 

büyük bir çoğunluğu, bu vatandaşlar, Suriye vatandaşları iş güç sahibi olmadıkları 

için vakitleri bol, gruplar hâlinde dolaşıyorlar ve genellikle sadece erkeklerden oluşan 

gruplar oluyor bu ve bundan dolayı toplumda ister istemez bir ön yargı oluşmaya 

başlıyor ve sürtüşmeler başlıyor. İşte Maraş'taki olayları gördünüz, Antep'teki olayları 

gördünüz, Hatay'daki olayları gördünüz. Bakın, ben buradan uyarıyorum. Bu olaylar 

bütün Anadolu'ya sıçramak üzere ve bu olayların sonunda hem Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşları zarar görecek hem de Suriye'den kaçıp bize sığınan Suriye vatandaşları 

zarar görecek. Bu konuda gerekli önlemleri almıyorsunuz Hükûmet olarak. 

Bakın, Suriyeli vatandaşlar Türkiye'ye gelip yerleştikten sonra Türkiye'de asayiş 

olayları arttı, hırsızlık olayları maalesef arttı. Bunun yanı sıra fuhuş ciddi anlamda 

arttı. Dilencilikle ilgili bir şey söylememe gerek yok herhâlde, Kızılay'a giden herkes 

bundan şeyini görmüştür” (TBMM, 22 Ekim 2016). 

Özellikle konuşma metnin son kısımları ciddi derecede nefrete yol açacak 

söylemlerden oluşmaktadır. Gerekli önlemlerin alınması hususu önemli olmakla 

beraber devamındaki asayiş olaylarındaki artışların Suriyelilere bağlanması toplumsal 

kutuplaşmanın artmasına sebep olabilir. Aynı zamanda bu söylemler,  göçün güvenlik 
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üzerinden tanımlandığını göstermektedir. Göç ve güvenlik olgularının birlikte 

kullanımı, ilk olarak 1990’larda komünist rejimlerin çöküşü ve devamında gerçekleşen 

11 Eylül ile Avrupa’da göçmenlerin siyasal, sosyal ve ekonomik birer tehdit olarak 

görülmesiyle başlamıştır. Güvenlik kavramı genişletilerek göçmenlerle 

ilişkilendirilmiş, göçmenler tehdit olarak görülmüştür (İbrahim, 2005: 163-187). Batı 

demokrasilerinde, özellikle Almanya ve ABD’de terörizm karşıtı yeni kısıtlamalar ve 

kanunlarla göçmenlerin yasal statüleri erozyona uğramıştır (Castles ve Miller, 2009: 

207-209). Bir AB ülkesi olan Fransa’da benzer şekilde, Cezayir’den Fransa’ya kadar 

yayılmış olan köktenci ayaklanmalar sonrasında Fransa bombardımanları engellemek 

için Kuzey Afrika görünümlü birçok kişiye kimlik kontrolü yapmıştır. Ama çoğu 

Fransız ve Kuzey Afrika kökenli yerleşikler tarafından bu kontroller külfet olarak 

görülmüştür (Castles ve Miller, 2009). Çünkü bazı İslami örgüt üyelerinden alınan 

bilgiler örgütlerin tasfiyesinde büyük yarar sağlamıştır. Yine de, Fransız polisi 

tarafından çok sayıda Silahlı İslami Grup sempatizanı gözaltına alınmıştır. Bu 

kontrollerin artmasının yanında göç politikalarında kısıtlamalar da getirilmiştir 

(Castles ve Miller, 2009: 214). Gerçekte çok az göçmenin katılmasına rağmen, göç ile 

terörizmin birbiriyle ilişkilendirilme eğilimi çok fazla görülmektedir. Bu örnekten de 

görüldüğü üzere, belli güvenlik sorunları göçmenlerle ilişkilendirilerek göç 

politikalarında değişimlere sebep olmuştur (Castles ve Miller, 2009: 220). 

Yukarıda incelenmekte olan söylem de mültecilerin bir güvenlik sorunu olarak 

görüldüğünü göstermektedir.  Ayrıca “Suriyeli vatandaşlar” söylemi gerçeği 

yansıtmayan bir tanımlamadır. Vatandaşlık statüsü kazanımında, iki farklı ilke söz 

konusudur. Bunlardan birincisi “kan bağı” olup babanın milliyetine göre çocuğa 

vatandaşlık verilmesidir. Etnik topluluk bilincinin temel alındığı bu ilkenin, aşiret ve 

akraba bağlarının önem taşıdığı göçebe toplumlarda kaldığı düşünülse de, bu ilke 

şuanda Almanya’da uygulanmaktadır. Diğer ilke devletin sınırları içinde doğan 

herkesin vatandaşlık hakkını kazanacağına dayanan “toprak bağı”dır. (Abadan Unat, 

2002: 42-43) Bu bağlamda “Suriyeli vatandaş” söylemi hukuki altyapıdan yoksun 

olup, Suriyeli mültecilerin statüsüne yönelik kavramsal sorunun devam etmekte 

olduğunu göstermektedir. Bu açıklamada diğer bir vurgu ise Türkler-Suriyeliler 

                                                           
 Bu dönem, göç literatüründe “Göçün Güvenlikleştirilmesi” olarak ele alınmaktadır. 
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dikotomisine karşılık olarak “Suriyeli vatandaş” söylemiyle Suriyelilerin kültürel 

anlamda homojenleştirilmesidir.  

Çalışmayı kapsayan tüm seçim dönemlerinde, CHP parlamenter sistemde Ana 

muhalefet partisi görevini üstlenmiş ve üstlenmektedir. Bu bağlamda üretilen 

söylemlerin pratiğe yansıması,  partiden seçilmiş milletvekillerinin bu söylemleri 

mecliste dile getirme sıklığı, aynı zamanda devletin ideolojik aygıtları bağlamında 

iktidarın ürettiği söylemlerin gerçekleştirilip/gerçekleştirilmediğini tespit etmek için 

verdiği yazılı/sözlü sorular, meclis araştırmaları gibi denetim mekanizmalarını 

kullanıp kullanmadığı parametreleri ile ölçülmektedir. Ek olarak, partinin kendi çatısı 

altında yaptığı araştırmalar ve TBMM’de yapılmış olan yarı yapılandırılmış 

mülakatlar, bu araştırmalarda kullanılan söylem ve söylemin bağlamı da ele 

alınmaktadır. 

CHP’nin araştırmaya konu olan dönemde, TBMM’de yazılı ve sözlü soruları 

incelendiğinde, Suriyeli mültecilere yönelik verilen yazılı ve sözlü soruların %25 

oranını oluşturduğu görülmektedir (TBMM, 22 Ekim 2016). Bir ana muhalefet partisi 

olarak, soru aracılığıyla hükümeti denetleme yoluna iki kere gitmiştir. Dolayısıyla 

söylemlerde parti içindeki iki kutuplu yapıdan hak-temelli perspektife sahip kesim için 

bu rakam oldukça azdır. Ancak partinin kendi içerisinde kurduğu “Göç ve Göçmen 

Sorunlarını İnceleme Komisyonu” çalışmaları çerçevesinde parti söylemlerinin 

pratikteki izdüşümlerinin uluslararası hukuk çizgisine daha çok kaydığı görülmektedir 

(2016). Yine de parti içindeki çift kutuplu yapı mülakatlarda da açığa çıkmıştır. 

Genel itibariyle CHP, Suriyeli mülteciler konusunda iki kutuplu bir yapıdadır. 

Bir taraf, evrensel insan hakları temelli bir perspektiften bakarken, diğer taraf mevcut 

iktidar partisi olan AKP’yi eleştirme temelli bir perspektiften bakmaktadır. 

Görüşmecilere göre, partide “vitrin milletvekili” olarak sözü edilen bir topluluk 

bulunmaktadır (CHPM1, CHPM2 ve CHPM3, 17 Şubat 2016). Meclis tutanakları ve 

basında yer alan haberler incelendiğinde, söz konusu milletvekillerinin mecliste daha 

fazla söz aldığı ve Suriyeli mülteciler konusunu da daha fazla ele aldığı 

gözlemlenmektedir. Bir bakıma söylemi üreten konumda oldukları belirtilebilir. 

Görüşmeci konumundaki milletvekillerinin görüşmeler sırasında kullandığı söylemler 

incelendiğinde, hukuki terimler hakkındaki kafa karışıklıklarının azalarak devam ettiği 

görülmektedir. Ancak bazı milletvekillerinin Suriyeli mülteciler konusunda herhangi 

bir bilgiye sahip olmadığı bir milletvekili tarafından belirtilmiştir (CHPM2, 17 Şubat 
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2016). Buna ek olarak, aralarında ötekileştirici söylemler olsa dahi, Parti Genel 

Başkanın sözlerinin eleştirilmesinden imtina edildiği bulgusuna yapılan mülakatlar 

sonucu ulaşılmıştır. Bu durum partinin programında yer alan “sosyal demokrat” 

kimliğini zedelemektedir. Çünkü mülakatlarda öncelikle bireysel açıklamalar yapılmış 

bu bireysel açıklamaların devamında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 

Mersin'de milletvekili adayları tanıtım toplantısında Suriyeli mülteciler için kullandığı 

“Sözüm söz, Ortadoğu'ya barışı getireceğiz. Hiçbir ülkenin iç işine karışmayacağız. 

Suriyeli kardeşlerimizi de geri göndereceğiz. 'Kusura bakma' diyeceğiz. Git kendi 

ülkene. Her insan doğduğu toprakta mutlu olur” (Hürriyet, 23 Ekim 2016) cümlesinin 

evrensel insan hakları temelli olup olmadığı sorusu sorulmuş, alınan yanıt “Genel 

Başkanımızın üzerine söz söylememi mi bekliyorsunuz?” olmuştur (CHPM3, 17 

Şubat2016). Bu cümle ile parti içinde süregelen klasik yönetim anlayışının devam 

ettiği görülmektedir. İktidar ilişkileri bağlamında “itaatkâr milletvekilleri” 

gözetlendiğinin farkında olarak hizaya girmektedir. Görüşmelerden elde edilen diğer 

bir bulgu da “Daha kendi vatandaşımıza iş sağlayamazken, Suriyelilere kucak açmak 

insanları yoruyor, ancak elbette Suriyeliler için de insani yaşam koşulları 

sağlanmalı.” söylemidir. Bu söylemle, bir yandan yaşam koşullarının iyileştirilmesi 

üzerinde durulurken, diğer yandan “kendi vatandaşımız” tabiriyle belli bir 

hak/vatandaş temelli toplumsal hiyerarşik sistemin işaret edildiği görülmektedir. Aynı 

şekilde bir görüşmeci tarafından CHP’nin seçmen kitlesinin beklentisi doğrultusunda 

Suriye ve mülteciler politikalarını kurguladığı belirtilmiştir (CHPM2, 17 Şubat 2016). 

Dolayısıyla seçmen kitlesinin beklentisinin insan hakları vurgusundan da önce geldiği 

ve partinin mülteci politikası ile ilgili birincil belirleyici olduğu söylenmektedir. 

CHP Göç ve Göçmen Sorunları İnceleme Komisyonu’nun son yayınladığı 

raporda (2016), Suriyelilere yönelik söylemde daha net bir şekilde “mülteci” ifadesine 

yer verilmesi ile önceki dönemlerde var olan tanımlama sıkıntısı giderilmiştir. Raporda 

(2016) kavramsal çerçeve ve uluslararası/ulusal mevzuat açıklanmış, Suriyeli 

mültecilerin yaşadığı sorunlar saha araştırmaları ışığında ortaya koyulmuş, son 

bölümünde önerilere yer verilmiştir. CHP tarafından Suriyeli mülteciler ve sorunlarına 

yönelik ilk defa oldukça kapsamlı bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Ötekileştirici dil 

yerini daha eşitlikçi bir dile bırakmıştır. Ancak vurgulanması gereken önemli bir nokta 

da, Komisyon üyeleri milletvekillerinin meclis içerisindeki konuşmaları 
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incelendiğinde parti içindeki iki kutuplu yapıdan hak-temelli tarafta ve araştırmada 

kullanılan dil ile aynı doğrultuda olduğudur.  

Sonuç olarak, CHP’nin Suriyeli mültecilere yönelik söylemleri zaman 

içerisinde uluslararası hukuk bağlamında olumlu bir değişim göstermiştir. Başlangıçta, 

sığınmacı ve misafir söylemleri benimsenmiş fakat günümüze yaklaştıkça mülteci 

kavramına doğru bir dönüşüm yaşanmıştır. Ek olarak, parti tarafından yapılan saha 

çalışmaları ve yayınlanan raporlar mülteci söylemini desteklemesi ve sorunların göz 

ardı edilmemesi açısından önemlidir. Ancak mülakatlardan çıkan sonuçlar ele 

alındığında, milletvekillerinin söylemlerinin farklılaştığı görülmektedir. CHP 

tarafından üretilen söylemler tüm yönleriyle ele alındığında, üretilen söylemlerin 

biyoiktidarın sınırlarını çizdiği ideolojiyle uyumlu olduğu, aynı zamanda bu uyumun 

üreticisi/ düzenleyicisi olduğu söylenebilir. 

 

3.2.2.3. Halkların Demokratik Partisi Parti Programı ve Seçim Söylemleri 

 

Halkların Demokratik Partisinin Parti Tüzüğü’nde yer alan parti 

tanımlamasının 22 Haziran 2014 tarihli 2. Olağanüstü Kongre’de kabul edilmiş son 

hali şu şekildedir: 

“Parti, tüm ezilenlerin ve sömürülenlerin; dışlanan ve yok sayılan bütün 

halkların ve inanç topluluklarının, kadınların, işçilerin, emekçilerin, köylülerin, 

gençlerin, işsizlerin, emeklilerin, engellilerin, LGBT (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans) 

bireylerin, göçmenlerin, yaşam alanları tahrip edilenlerin; aydın, yazar, sanatçı ve 

bilim insanları ile bütün bu kesimlerle birlikte mücadele yürüten güçlerin her türden 

baskı, sömürü ve ayrımcılığı ortadan kaldırmak ve insan onuruna yaraşır bir yaşam 

kurmak üzere bir araya geldiği, demokratik halk iktidarını hedefleyen bir siyasi 

partidir” (HDP, 19 Aralık 2016).  

HDP’nin “Emek, eşitlik, özgürlük, barış ve adalet için...” başlıklı Parti 

Programında sıklıkla vurgulanan eşitlik için hayatın her alanında mücadele Parti’nin 

temel ideolojisini şu şekilde oluşturmaktadır;  

“…İşte Partimize ilham veren, insanlığın evrensel ve yerel mücadeleleri ve 

edinilen deneyimlerdir. Emeğin ve ezilenlerin kurtuluşu için; özgürlük, barış ve adalet 
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için mücadele eden güçlerin birliğinden oluşan Partimiz, insanlığın sınıfsız, sınırsız 

ve sömürüsüz bir dünyaya ulaşacağına inanır. Üzerinde yaşadığımız ve tüm sömürü 

aygıtıyla birlikte, inkârın, baskının, asimilasyonun egemen olduğu topraklarda ise 

emek mücadelesinin önündeki tüm engellerin kaldırıldığı, halkların ve inançların 

özgür olduğu, kadın erkek eşitliğinin yaşandığı demokratik bir halk iktidarını hedefler. 

‘Etnik kimliği, kültürü, dili ve diniyle tek tip Türk milleti’ dayatmalarına karşı çoğul, 

farklılıkların eşit ve gönüllü beraberliğine dayalı bir toplumsal yaşamı; özgürlükçü ve 

demokratik bir Türkiye hedefini savunur” (HDP, 19 Aralık 2016). 

Hem Parti Programı hem Parti Tüzüğü’nde “ezilen” ve “azınlık” vurgularının 

yapılmış olması, Suriyeli mültecilere yönelik söylemlerin de bu bağlamda ele alınacağı 

ön kabulü yapılabilir. “Farklılıkların eşit ve gönüllü beraberliğine…” vurgusu 

hiyerarşik bir toplumsal yapının ideolojik temelde kabul edilmediğini göstermektedir. 

“Özgürlükçü ve demokratik bir Türkiye hedefi…” Türk milliyetçiliği karşısındaki 

duruşu tasvir etmektedir.  

İncelenen iki seçim döneminde de yer alan HDP’nin mülteci hakları ile ilgili 

“coğrafi çekincenin kaldırılması” vaadi Mülteci Hukuku bakımından önemlidir 

(2015a, 2015b). MHSİS’de (UNHCR, 31 Aralık 2016) Türkiye’nin koyduğu coğrafi 

sınırlama bir parti seçim beyannamesinde ilk defa ele alınmıştır. Bu şekilde ele 

alınması HDP’nin Parti Tüzüğü ve Programında sıklıkla başvurulan “eşitlik” vurgusu 

ile uyumludur (HDP, 19 Aralık 2016). Çünkü coğrafi sınırlamanın olması, Türkiye’nin 

mültecilik statüsü verirken belli bir coğrafyayı işaret etmesi -ki bu coğrafya 

Avrupa’dır- ayrım gözettiğini göstermektedir (UNHCR, 31 Aralık 2016). 

HDP 7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesinde Suriyelileri ilgilendiren 

söylemleri şu şekilde üretmiştir;  

“Yaşama ve çalışma hakkı en temel insani haktır. Bu nedenle öncelikle, mülteci 

statüsü değiştirilerek, Cenevre Sözleşmesi’ne konulan “coğrafi sınırlama” çekincesi 

kaldırılacak. Göçmen işçileri kendi yurttaşı gibi gören bir çalışma anlayışı esas 

alınacak. Göçmenler için güvenli ulaşım yollarının oluşturulması, güvenli barınma 

alanlarının yapılması, sığınmacılar için insani koridorların açılması ve vize 

düzenlemelerinin kolaylaştırılması sağlanacak. Göçmen ve sığınmacılara yönelik kimi 

zaman ırkçılığa varan nefret söyleminin önüne geçilmesi için gerekli politikalar 

oluşturulacak” (HDP, 19 Aralık 2016). 
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 “Göçmenlere İnsana Yaraşır Muamele” başlığı altında ele alınan bu dört 

söylem Uluslararası Hukuk ve Cenevre Sözleşmesi ile uyum içindedir. Ancak bu 

metinde, Suriyeli mültecileri tanımlarken bir kavram karmaşası bulunmaktadır. 

HDP’nin bir yandan Uluslararası Hukuku desteklerken, diğer yandan yerel hukuk 

kaynaklı “sığınmacı” ya da “göçmen” öznelerini kullanması tutarsızlık yaratmaktadır. 

Buna ek olarak, son maddede söylemin önemini vurgulayarak nefret söyleminin önüne 

geçilmesi için politika üretme amacı önemlidir. Dış politikayla ilgili bölümde ise diğer 

partilerin aksine mültecilerin özneleştirilmediği görülmektedir.  

HDP, 1 Kasım Seçim Beyannamesinde (2015b) “Sığınmacı ve Mülteciler” 

başlığı altında öncelikle Suriye’deki çatışmaların sonucunda var olan insan hakları 

ihlal boyutunu, Türkiye’ye sığınanlarla ilgili sayısal veriler ve Türkiye’deki mevzuat 

sorunlarını ele almaktadır. Devamında ise seçim vaatlerini şu şekilde açıklamaktadır: 

“• Türkiye’nin coğrafi çekince koşulunu aciliyetle kaldırması ve mülteci 

statüsünün Avrupa dışından gelen göç ve iltica kapsamı içine dâhil edilmesini 

sağlayacak düzenlemeleri yapacaktır.  

• Tüm göçmen, sığınmacı ve mültecilerin, temel insan hakları kapsamında 

insan onuruna yakışır bir yaşam sürmeleri; toplumsal uyumun sağlanabilmesi 

yönünde yürütülecek olan sürdürülebilir politikaların belirlenmesi ve uygulanması 

için uluslararası kurumlar, STKlar, iş çevreleri, meslek odaları, medya, kanaat 

önderleri ile olan gerekli işbirliğini sürdürecek ve geliştirecektir.  

• Tüm sığınmacı, mülteci ve göçmenler için güvenli ulaşım yollarının 

oluşturulması, güvenli barınma alanlarının yapılması, bu kişiler için insani 

koridorların açılması ve vize düzenlemelerinin kolaylaştırılmasını sağlayacaktır.  

• Göçmen ve sığınmacılara yönelik kimi zaman ırkçılığa varan nefret 

söyleminin önüne geçilmesi için gerekli politikaları ve yasal düzenlemeleri 

oluşturacaktır.  

• Özellikle baro ve avukatların süreçlerde etkin ve güçlü bir şekilde yer 

almalarını sağlayacak yasal düzenlemelerin iyileştirilmesini ve mevzuatların 

uygulanabilir alanlara dönüştürülmesini sağlayacaktır.  

• İltica sürecinin her aşamasında idari ve yargısal denetimin objektif, şeffaf ve 

yasal bir şekilde yürütülmesine yönelik politikaların uygulanma alanlarını geliştirecek 

ve genişletecek bir sistemin tüm mekanizmalarını oluşturacaktır.   
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• Sığınmacı ve mülteci statüsünde bulunan herkes için barınma, sağlık, eğitim, 

çalışma hakkı gibi tüm hakları kapsayan bütünsel bir hizmet süreç yönetiminin 

kurulmasını ve bu çerçevede gerek ulusal gerekse uluslararası işbirliği ağının 

sürekliliğini sağlayacaktır.  

• Neoliberal ideolojinin hâkim olduğu bir sistemde sığınmacı ve mülteciler 

açısından sağlanacak her tür koşulun bir ‘yardım konsepti’ boyutundan çıkartılarak 

bir ‘hak konsepti’ alanına taşınmasını hayata geçirecektir” (HDP, 19 Aralık 2016). 

Bir önceki seçim beyannamesinin (2015a) “mülteci hakları” boyutunun 

genişletilerek ele alındığı görülmektedir. Mülteci ve sığınmacılara özel bir başlıkta yer 

verilen bu düzenlemede, öncelikle coğrafi çekincenin kaldırılmasına değinilmiştir. Bu 

durum, Uluslararası Hukuk bağlamında Suriyelilerin mülteci statüsü alabilmeleri ve 

bu statünün getirdiği haklardan yararlanabilmelerinin önünü açacağı için hak temelli 

bir bakış açısını yansıtmaktadır. Aslında coğrafi çekincenin kaldırılmasının sadece 

Suriyeliler için değil, Türkiye’ye sığınan herkes için önemli bir adım olacağı da 

düşünülmelidir.  Nefret söyleminin önüne geçilmesi için politika üretmek, tüm hakları 

kapsayan bütünleşik bir süreç gibi vurgular da kapsayıcı hak temelli politika vaatlerini 

içermektedir. Seçmen kitlesini çoğunlukla Kürtlerin oluşturduğu ve bu kitlenin “hak 

ve özgürlük savunucusu olma ve ayrımcılık yapmama özelliği” sebebiyle partiyi 

fazlaca desteklediğini yapılan çalışmalar göstermektedir (Yeğen ve Diğerleri, 2015). 

Bu durumda partinin seçmen kitlesinin oy verme eğilimlerini gözettiği 

söylenebilmektedir. 

HDP’nin Parti Tüzüğü, Parti Programı ve Seçim Beyannameleri 

incelendiğinde genel anlamda hak temelli bir çizgi gözlemlenmektedir. Bu 

söylemlerin ve temel ideolojinin pratiklerle uyumunun incelenmesi için TBMM 

Tutanaklarına yansıyan HDP Milletvekillerinin konuşmaları ele alınmıştır. Bu 

bağlamda, HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan TBMM Genel Kurulunda mültecilik 

statüsünü vurgulayan şu konuşmayı yapmıştır: 

“Bakın, Türkiye'nin taraf olduğu sözleşmeler var, sığınmacılar hukuku diye bir 

şey var, yine Cenevre Sözleşmesi diye bir şey var, savaş hukuku diye bir şey var, insan 

hakları hukuku diye bir şey var ve dış politikayla ilgili çok çok önemli konular var. Ne 

yapıyoruz biz? Sosyal güvenlikle ilgili basit bir konuyu, teknik bir konuyu görüşüyoruz, 

gündeme bunu almışız. Allah aşkına, söyler misiniz? "1,5 milyon Suriyeli misafirimiz 
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var." diyorsunuz. Misafir, hukuk statüsü olarak var mıdır dünyada bir ülkede bana 

söyler misiniz, "misafir" diye hukuk statüsü var mıdır? Ya sığınmacıdır ya değildir. 

Soydaşsa, akrabansa ayrı bir hukuktur. Biz, asla, Şengal'den gelen Ezidilere ve 

Kobani'den gelenlere ne misafir gözüyle bakıyoruz ne sığınmacı gözüyle bakıyoruz; 

kardeşlerimiz olarak görüyoruz, evlerine gelmiş olarak görüyoruz. Ama bu Meclisin 

hukukunda 1,5 milyon Suriye'den gelen insanın adı misafirdir, misafir. Misafir, çünkü 

bu sözleşme 1950'de Cenevre'de Birleşmiş Milletler tarafından imzalanırken gelmiş 

Türkiye 1951'de imzalamış, 1961'de onaylamış, 1967 Protokolü'ne çekince koymuş. 

Ne koymuş biliyor musunuz? Avrupa'dan gelenler yalnız sığınmacı olabilir. Türkiye'de 

başka sınırlardan gelenler olamaz. Onun için bir tek Bulgaristan'dan gelen 300 bin 

kişiyle ilgili bir statü var, bunun dışında Çeçenistan'dan gelenler dâhil. Bakın, 

Irak'tan, Suriye'den, İran'dan, başka ülkelerden gelenlerin hiç birisinin hukuku yok. 

Peki, bu 1,5 milyon insan nasıl bakılıyor? Bunların bakımı Birleşmiş Milletler 

Mülteciler Komiserliği nezdinde nasıl yapılıyor? Yok, bir şey, yani buraya bu 

kampların ziyareti dahi yasak. Birleşmiş Milletler Mülteciler Komiserliği gelip bu 

kamplara dahi Angelina Jolie'yle gelip Antakya'da gidebilmiştir, o girebilmiştir bir iki 

çadıra, onun dışında bir resmî ziyaretle bu Meclisin milletvekilleri girememiştir. 

Bunca insanımız Kobani'den, her gün tel örgülerden, mayınlardan geçerken Meclis 

İnsan Hakları Komisyonu susmuştur, Meclis Dışişleri Komisyonu susmuştur, Meclis 

AB Komisyonu susmuştur; hiçbirisi burada -bu Meclisin 4 tane grubu var- bunlardan 

bir heyet oluşturup insan hakları hukuku açısından orada bir inceleme yapma gereğini 

duymamıştır. İnsan bu kadar gündemden kopuk olmaz, insan bu kadar hayattan kopuk 

olmaz, insan bu kadar vicdandan kopuk olmaz, insan insanlıktan bu kadar kopuk 

olmaz” (TBMM, 20 Aralık 2016). 

Bu konuşmada mültecilik statüsünün vurgulanması kazanılacak haklar 

bakımından son derece önemlidir. Ancak iktidara yapılan bir eleştiri ile Suriyelilerin 

araçsallaştırıldığı görülmektedir. Konuşmada ön planda olan soydaşlık vurgusu, yeni 

bir söylem yaratmaktadır. Şöyle ki “Soydaşsa, akrabansa ayrı bir hukuktur. Biz, asla, 

Şengal'den gelen Ezidilere ve Kobani'den gelenlere ne misafir gözüyle bakıyoruz ne 

sığınmacı gözüyle bakıyoruz; kardeşlerimiz olarak görüyoruz, evlerine gelmiş olarak 

görüyoruz” (TBMM, 20 Aralık 2016) diye belirtilmesi, sığınan kişilerin hukuki 

bakımdan haklarının tanımlanamamasına yol açmaktadır. Aslında bu durum bir 

bakıma AKP’nin Suriye’den gelenlere yönelik “ensar-muhacir üzerinden yapılan din 
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birliği” vurgusu ile paralellik göstermektedir (TCCB, 20 Aralık 2016). İki söylem de 

“öteki” oluşturma yoluyla toplumlar arası sınıfsal ve toplumsal hiyerarşik bir sistem 

yaratmaktadır (Habermas, 2002: 221). Kendine din ya da soy bağıyla yakın olanın 

sorununu öne çıkartarak, siyasal objeleştirme durumu söz konusudur. Bu noktada 

Türkiye’de “kültürleşme sürecinin” yaşandığı söylenebilir. “Kültürleşme, etnik 

azınlıkların varlıklarının sadece folklorik açıdan kabul edilmesine, fakat bölüşüm ve 

paylaşım süreçlerinde dikkate alınmamasına yol açan bir süreçtir” (Kaya, 2013). 

Konuşmada Kobani’den gelen Ezidilerin tel örgülerden, mayınlı araziden geçmesiyle 

bağlantılı olarak “açık kapı politikasından” yararlanamadıkları söylenebilir ve bu 

durumun dikkate alınmadığı vurgusu ile bir kültürleşme süreci işaret edilmektedir.  

Coğrafi çekincenin kaldırılması gerekliliğinin vurgulandığı seçim 

beyannameleri ile paralellik gösteren sorgulama içeren bu konuşmanın devamında 

“soydaşa ayrı bir hukuk” vurgusu partinin programında ve seçim beyannamelerinde 

yer alan “eşitlik için mücadele” kavramıyla ters düşmektedir. Parti milletvekilinin 

soydaşlık vurgusu yapması, kısmen partinin genel seçmen kitlesinin yüzdelik olarak 

büyük oranda etnisite birliğine sahip seçmenlerden gelmiş olması ile açıklanabilir 

(Yeğen ve Diğerleri, 2015). Dolayısıyla üretilen söylem bağlamsaldır, bağlamı 

soydaşlık olup, söylemi üreten biyoiktidar ile uyum içindedir. Ayrıca misafirlik 

statüsüne yöneltilen eleştiri hukuken yerindedir, sadece Bulgaristan’dan gelenlerin 

statüsünün olduğu örneği bir grubu hedef öteki yapan bir söylem olarak sorunludur. 

Avrupa’da gelenlere verilebilen mültecilik statüsü diyerek örneği oluşturmak yeterli 

olup, Bulgaristan’dan gelenleri özellikle belirtmek sorun teşkil etmektedir (Habermas, 

2002: 221-222).  

HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım HDP Şırnak Milletvekili Hasip 

Kaplan’ın yaptığı soydaşlık vurgusuna paralel konuşmasında;  

“Bir taraftan insan kaçakçılarının istismarına maruz kalan, öbür taraftan 

barındıkları kamplarda ağır koşullarda yaşam mücadelesi veren mültecilerin sayısı 

neredeyse 2 milyona varmıştır. Suriye'den gelen mülteci ve sığınmacıların 220 bini 

göreli de olsa iyi koşullarda yaşarken geriye kalan milyonlarca insan, başta yiyecek 

ve barınma sorunları olmak üzere en temel insani yaşam koşullarından uzak yaşamlar 

sürmektedirler. Âdeta kölelik koşullarında çalıştırılan ve bir kısmı dilenciliğe mahkûm 

edilen sığınmacılar için geri gönderme merkezleri oluşturulmamış ve bu insanların 

hukuksal statüsünü belirlemeye yönelik herhangi bir yasa henüz çıkarılmamıştır. 
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Özellikle Şengal, Ninova ve Kobani'den gelen ve çadır kentlerde ağır kış koşullarında 

yaşam mücadelesi veren yüz binlerce kadın, yaşlı ve çocuk, Suriyeli sığınmacılara 

tanınan geçici koruma statüsünün kendilerine de tanınmasını beklemektedirler” 

(TBMM, 20 Aralık 2016) şeklinde açıklamalarda bulunmuştur. 

Bu metinde Suriyelilere tanınan geçici koruma statüsünün Şengal, Ninova ve 

Kobani'den gelenlere de verilmesinin istenmesi sığınanlar arasında kimlik, dil, din 

gözetmeksizin eşitliğin, adaletin sağlanması için önemli bir istek olmakla beraber 

aslında metnin ilk kısmına uyum sağlamamaktadır. Hukuksal statünün henüz 

belirlenemediği ve insanlık dışı şartlarda yaşandığına ilişkin söylemler Suriyelilerin 

de yeterli bir statüye sahip olmadığını belirtmektedir. Dolayısıyla kısmen “sorunlu” 

bir hak temelli bakış açısından bahsedilebilir. 

Meclisi denetleme mekanizması Meclis Araştırması önerisini veren o dönemki 

BDP* Milletvekili İdris Baluken, Haziran 2014’te bazı milletvekilleri ile HDP’ye 

geçtiği için, kendisinin bu önerisi HDP başlığında ele alınmaktadır. Bir denetim 

mekanizması olarak Meclis Araştırmasının muhalefet tarafından kullanılması iktidarı 

açıklama yapmaya zorlayan bir sistem olduğu için önemlidir. BDP Grubu adına BDP 

Grup Başvekili İdris Baluken tarafından önerilen Meclis Araştırması;  

“Şanlıurfa'nın Akçakale ilçe merkezine sınıra yaklaşık 200 metre mesafede 

olan Toprak Mahsulleri Ofisinin lojmanlarının olduğu bölgeye 3 Ekim 2012 tarihinde 

saat 15.30 sularında Suriye'den atılan bir top mermisi isabet etmiş ve herhangi bir can 

kaybı yaşanmamıştır. Bu olayın üzerinden bir saat geçmeden bu kez aynı bölgedeki 

Kazım Karabekir Caddesi'ne Suriye tarafından atılan iki havan mermisi düşmesi 

sonucunda anne Zeliha Timuçin ve çocukları Fatoş, Ayşegül, Zeynep ve yakınları 

Gülşen Özer hayatını kaybetmiştir. Akçakale'deki bu olaydan önce ve sonra da çeşitli 

zamanlarda Suriye'nin Hatay sınırında özellikle Hatay'ın bazı ilçelerine zaman zaman 

havan toplarının düştüğü görülmüştür. Bu olayların olduğu sırada Türkiye 

sınırlarında, Suriye'de yönetime karşı savaşan paralı askerlere, El Kaide üyelerine 

ve Suriyeli muhaliflere para ve silah yardımında bulunulduğuna dair çeşitli 

haberlerin Türkiye basınına yansıdığı görülmüştür. 

Yine, yakın zamanda Hatay'da Suriyeli mültecilerin zaman zaman silahlı 

eğitim aldıkları, mülteci kampında karargâh kurdukları ve ambulanslar aracılığıyla 

                                                           
* BDP 11 Temmuz 2014 isim değişikliğiyle beraber HDP ile birleşmiştir. 
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Suriye'deki rejime karşı savaşan muhalif güçlere silah yardımında bulunulduğuna dair 

çeşitli güçlü iddialar, gerek Hatay halkı arasında yayılmış gerek Türkiye'deki iç basına 

zaman zaman yansımıştır. Bu haberlerde, aynı zamanda Hatay'ın Yayladağı 

ilçesindeki bir apartmanın tamamen Suriye'den getirilen paramiliter güçlere ayrıldığı 

ve burada bomba yapımı için özel olarak boruların kesildiği şeklinde birtakım önemli 

bilgilerin yer aldığı gözlenmiştir. Yaşanan bu olaylar, bir yandan Hatay halkının 

sürekli gerginlik içinde olmasına ve dolayısıyla, Türkiye kamuoyunun da her geçen 

gün daha da endişelenmesine neden olmaktadır. Hatay'da Suriyeli muhaliflere 

herhangi bir silah yardımında bulunup bulunulmadığına dair haberlerin açıklığa 

kavuşturulması, Türkiye'ye yönelik saldırıların provokasyon olma ihtimalinin açığa 

çıkarılması, olası bir provokasyona karşı hazırlıkların incelenmesi ve Türkiye 

kamuoyunun bu konuda yeterince aydınlatılması amacıyla, Hatay'ın Suriye sınırında 

güvenliğin nasıl sağlandığının araştırılması için, Anayasa'nın 98'inci, TBMM 

İçtüzüğü ‘nün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz 

ederim” (TBMM, 20 Aralık 2016) şeklindedir. 

Bu Meclis Araştırması isteminde, göçün güvenlik boyutu öne çıkarılmıştır. Bu 

durum, Suriyelilerin paramiliter güç olarak algılanmasına yol açabilir. Suriyeli 

mülteciler ile silahlı paramiliter güçler eşleşmesi yapılarak bir güvenlik tehdidi 

algısının Suriyeli mülteciler öznesi kullanılarak genelleştirilmesi güvenlik odaklı bakış 

açısını göstermektedir. “Suriyeli mülteciler” başlığı altında bir genelleme yapmak 

tehdit algısını güçlendirebilir.  Buna ek olarak, “Hatay-Suriye sınır güvenliği” vurgusu 

yapılması da üstü kapalı bir şekilde Suriye’den gelen bir tehdide karşı güvenlik ihtiyacı 

algısını yaratmaktadır. Göçün güvenlikleştirilmesi konusunu çalışan Huysmans 

(2000), söz-edim yoluyla güvenlik olgusunun inşa edildiğini savunmaktadır. 

Dolayısıyla kullanılan dil yoluyla, Suriyeli mülteciler ve güvenlik içe içe geçirilerek 

bütünleşik olarak inşa edilmektedir. Böylece nüfusun biyopolitikası yapılmaktadır. 

HDP’li milletvekili ile yapılan mülakatın bir kısmı şu şekildedir: “Mültecilerin 

düşük yaşam standartlarında yaşadıklarını ve sıklıkla hak ihlallerine maruz 

kaldıklarını biliyoruz. AKP iktidarı bu durum en büyük sorumlusudur, Partimiz 

yaşanan ihlalleri Meclis’te sürekli olarak dile getirmektedir. Mültecilerin ucuz işgücü 

olarak görülmemesi, eşitliğe dayalı bir bölüşümün olması gerekir. AKP, mültecilerle 

nüfusun yapısını değiştirmeyi amaçlıyor. Onları belli yerlere yerleştiriyor, böylece 

çatışmalar yoluyla bölgeyi kontrol altında tutmaya çalışıyor…” (HDP1, 21 Ağustos 
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2015). Mülakatta bu çalışmanın ana konusunu oluşturan nüfusun kontrol altında 

tutulmasına yönelik yapılan eleştiriler önemlidir. Mülakatta genel olarak hak temelli 

bir bakış açısıyla mülteci hakları resmedilmektedir.  

HDP’nin, TBMM Sözlü-Yazılı Soru Önergeleri içerisinde yapılan niceliksel 

aramada sekiz soru önergesinden üçüne sahip olduğuna ulaşılmıştır. TBMM Genel 

Kurul konuşmaları ve Meclis Araştırmalarının yanı sıra HDP, parti bünyesinde 

“Mülteciler Raporu” yayımlayarak, Suriyeli mülteciler üzerine yaptığı araştırmaları 

kamuoyuna sunmuştur. Mülteci Raporu’nun olması pratikte de bu meselenin parti 

tarafından göz ardı edilmediğini göstermektedir. Ancak söz konusu raporun içeriğinin 

incelenerek, söylemlerin niteliğinin ortaya konulması da bu çalışma için önem arz 

etmektedir (HDP, 2016). 

HDP’nin Mülteciler Raporu (2016), kapsam bakımından hukuki, siyasi, 

ekonomik birçok alanı ele almıştır. Partinin sıklıkla dile getirdiği “eşitlik için 

mücadele” fikri bu rapor ile uyumlu gözükmektedir. Rapor (2016), AKP’yi eleştirerek 

başlamakta ve AKP’nin çıkarcı bir siyaset anlayışı izlediğini şu şekilde belirtmektedir: 

“AKP, çıkarcı siyaset anlayışını mülteciler konusunda da sergilemiştir. 

Suriyeli mülteciler üzerinden siyasal, toplumsal ve ekonomik hesaplar peşinde koşan 

AKP, kâh Avrupa’ya karşı koz olarak kullanmak, kâh Kürt sorununda 

araçsallaştırmak, kâh Alevi yaşam alanlarını taciz etmek, kâh ucuz işgücü olarak emek 

piyasasında değerlendirmek gibi adımlarla bu insanlara zalimce yaklaşmaktadır” 

(HDP, 2016). 

Raporun devamında (2016), farklı bir başlık altında mültecilere yönelik politik 

söylemlerin ayrıca ele alınması bu çalışma için önemlidir. Örneğin “mülteci sorunu” 

ifadesinin mültecileri sorunsallaştırması sebebiyle doğru olmadığı, devlet politikaları 

yüzünden mültecilerin karşı karşıya kaldığı sorunları “mültecilerin yaşadığı sorunlar” 

şeklinde ele alınmasının daha doğru olacağı öne sürülmektedir. “Mülteci krizi” ve 

“mülteci dramı” gibi kullanımlarla, mültecileri ya acınacak duruma getirerek 

psikolojik bir zemin yaratıldığı, ya da mültecilerin hukuk dışına itildiği ifade 

edilmektedir. Aynı şekilde “kaçak göçmen/ yasadışı göç” kullanımları ve “yük” ifadesi 

bu raporda ötekileştiricilik içermeleri sebebiyle uzak durulması gerek kavramlar 

olarak ortaya konulmuştur. Raporun tümüne bakıldığında giriş kısmında mültecilerle 

ilgili ifadelerde “…mülteci akını…”na yer verildiği görülmektedir. Akın ifadesi, MHP 
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başlığında da açıklandığı üzere negatif anlam içermektedir. Mültecilerin sayısının 

çokluğunun vurgulandığı bu söylemin “Mülteci Konusunda Ortak Dil ve Söylem 

Oluşturma” alt başlığına sahip bir raporda (2016) kullanılması kısmen tezatlık 

oluşturmaktadır. 

Son olarak Raporun (HDP, 2016) “Mültecilere yönelik HDP algısı” başlığı 

altında, bu çalışmada da yer verilen bir eleştiri şu şekilde ele alınmaktadır: 

“HDP’nin mültecilere olan yaklaşımında etnik temelli bir ayrımcılığın 

olduğuna dair bir algı söz konusudur. Bu düşünce hem Kürdistan’da yaşayan Suriyeli 

mülteciler hem de onlara destek vermek üzere faaliyet gösteren bazı sivil toplum 

örgütü yöneticileri nezdinde paylaşılmaktadır. HDP’nin mülteciliği ağırlıklı olarak 

Kürt mülteciler üzerinden ele aldığı, Rojava ve Şengal üzerinden gelen mültecilere 

odaklandığı, mülteciler konusundaki tutumlarında Kürtlerle ilgili olarak pozitif 

ayrımcılık uyguladığı düşünülmektedir. Aynı şekilde Suriyeli mülteciler arasında da 

bu algı ve düşüncede olanlar bulunduğu; bu durumun Suriyeliler üzerinde bir kırgınlık 

ve hayal kırıklığı yarattığı belirtilmektedir. HDP’nin Rojava eksenli olarak yürüttüğü 

düşünülen mülteci politikasının, Kürt olmayan Suriyeli mülteciler arasında kopuşlar 

yarattığı, bu kitleyi AKP ile yakınlaşma yönünde etkilediği sahadan gelen bilgiler 

arasında bulunmaktadır” (HDP, 2016).   

HDP’nin kendine yöneltilen “etnik temelli ayrımcılık” eleştirisinin farkında 

olduğu bilgisine erişilmektedir. HDP, bu eleştiriyi ilişkileri görece daha zayıf temelli 

paydaşlar tarafından ortaya konulduğunu öne sürmekte ve kendisi ile çalışma fırsatı 

bulan kişi ve kurumların bu şekilde bir algıya sahip olmadığını belirtmektedir (HDP, 

2016). Sorun şu ki kâğıt üzerinde söylemsel sorunu az olan metinlere sahip olan 

HDP’yi temsil etmekte olan milletvekillerinin TBMM Genel Kurul Tutanaklarına 

geçen konuşmalarında Şengal ve Rojova vurgusuna ek olarak “soydaşlık” vurgusu 

yaptıkları görülmektedir. HDP’ye yönelik eleştiriler partinin milletvekillerinin 

söylemleri nedeniyle bu düzlemde gerçekleşmektedir. 

Sonuç olarak, HDP genel itibariyle hak temelli söylemler yaratmaktadır. Tüm 

etnik kimliklerin bir bütün şeklinde hak temelli söylemlere oturtulması bakımından 

eksiklikler bulunmaktadır. Ancak özellikle “coğrafi çekincenin kaldırılması 

gerekliliğinin” her fırsatta dile getirilmesi mülteci hukuku alanı için önemli bir 

reformdur (HDP, 2016).  
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3.2.2.4. Milliyetçi Hareket Partisi Parti Programı ve Seçim Söylemleri 

 

MHP’nin (2009) kuruluş tarihinden itibaren temel alınan ideolojik çerçeveyi, 

“Milliyetçilik, Ülkücülük, Ahlakçılık, İlimcilik, Toplumculuk, Köycülük, 

Hürriyetçilik ve Şahsiyetçilik, Gelişmecilik ve Halkçılık, Endüstricilik ve Teknikçilik” 

gibi esaslara dayanan Dokuz Işık Doktrini oluşturmaktadır. Dokuz Işık metaforu son 

Parti Programında (MHP, 19 Aralık 2016), “Milliyetçilik, Demokrasi, İnsan Hak ve 

Özgürlükleri, Hukukun Üstünlüğü, Laiklik, Milli Birlik ve Bütünlük, Sosyal Devlet, 

Sosyal Adalet ve Türk Toplumculuğu, Yönetimde Şeffaflık” olarak yine dokuz 

maddede “Temel Değerler ve İlkeler” başlığında düzenlenmiştir. Aynı Parti 

Programında (2009) MHP devletin ve toplumun her alanında ortaya çıkabilecek 

sorunlara yönelik çözüm yollarını önermiş ve milliyetçiliği hayatın her alanında, 

uygulanabilir bir siyasal yönetim projesi olarak benimsemiştir. 

“Milliyetçilik, Türk milletine mensubiyet bilincini geliştirmeyi hedefleyen ve 

onun ayırt edici vasıflarını, dünyayı ve olayları yorumlayışta temel referans kabul eden 

fikirler ve duyarlılıklar bütünüdür” (MHP, 19 Aralık 2016). Milliyetçilik başlığı 

altında yer alan bu tanımlamayla “Türk milletine mensubiyet” söylemiyle Milliyetçilik 

fikrinin objektif milliyet* anlayışına dayandığı söylenebilir (Gözler, 2000: 105-201). 

MHP’nin söylemlerinin hangi bağlama dayandığını incelemek adına ideolojik 

çerçevenin “dokuz ışık ve özellikle milliyetçilik” temelinde şekillendiği ortaya 

konulmuştur (MHP, 19 Aralık 2016). Bu ideolojik çerçeveden yola çıkılarak, 

araştırmaya konu olan dönemdeki Seçim Beyannameleri incelendiğinde toplam üç 

genel seçime tanıklık edildiği görülmektedir. Bunlardan birincisi, 12 Haziran 2011 

Genel Seçimi olup, Suriye’den geçişlerin yeni başladığı ve partilerin programlarında 

zamansal durumdan dolayı yer vermediği/veremediği seçimdir. İkincisi ve üçüncüsü 

araştırma konusu için daha önemlidir.  

İkinci ve üçüncü seçim olan 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 seçimleri 

boyunca Suriyelilere yönelik sınırlı sayıda söylem üretilmiştir. İki beyannameye 

bakıldığında, herhangi bir değişim yapılmadığı görülmektedir (MHP, 19 Aralık 2016). 

                                                           
* Objektif Milliyet Anlayışı, ırk, dil ve din birliğinin temel alındığı bir millet anlayışıdır. 
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7 Haziran seçim sürecinde, “Anaforcu AKP’yi alkışlayan CHP’ye, Anarşist 

HDP’ye, Acı Yaşayan PKK’ya karşı bizimle yürü Türkiye” sloganıyla MHP Genel 

Başkanı Devlet Bahçeli şu şekilde bir söylem üretmiştir; 

"Davutoğlu seçim meydanlarında mazlum milletlere 3,5 milyar dolar 

aktarmakla övünmektedir. Kimdir bu mazlum milletler? Mazlum Anadolu'nun 

dağında, ovasında, yaylasında, bağında, bostanındadır. Mazlum; esnaftır, emeklidir, 

işçidir, memurdur, duldur, çiftçidir, Başka coğrafyalarda mazlum aramak onlara 

küresel projeler kapsamında para saçmak utanmazlık ve savurganlıktır. Davutoğlu, 

kimin parasını kime vermektedir? Başbakan Suriyeli sığınmacılara 5,5 milyar dolar 

harcamaktan keyif almaktadır. Batman'da işçilerin kadro talebine nankörlük diyenler, 

aç ve yoksul milyonları makarna ve bulgurla avutanlar bir kalemde milletin 9 milyar 

dolarına çarçur etmekten gurur duymaktadır” (Cumhuriyet, 18 Aralık 2016). 

Bu söylemde, siyasal arenada oy maksimizasyonunu ve tek başına iktidarı 

hedefleyen MHP, Suriyeli mültecilere yapılan yardımlar üzerinden İktidar Partisini 

eleştirmektedir. Batman’da işçilerin taleplerini haklı gören ve bunun nankörlük olarak 

tabir edilmesini yanlış bulan MHP, buna yönelik eleştirisini Suriyeli mültecileri 

araçsallaştırarak yapmaktadır. Bu noktada MHP algısında Suriyeliler ve Türkler 

arasında, vatandaş/hak temelli hiyerarşik bir sistem bulunmaktadır. Bu vurgular 

“milletin 9 milyar...”; “başka coğrafyalar…” sözleriyle ya da vurgusuyla 

yapılmaktadır. Milliyetçiliği, özellikle de “objektif millet” anlayışından doğan 

milliyetçiliği, ideolojisinin temeline alan MHP’nin Suriyeliler ve Türkler arasında 

böyle bir hiyerarşik algısının olması kendi ideolojik temeliyle paralel bir söylem 

oluşturduğunu göstermektedir.  

MHP’nin hiyerarşi algısında, Suriyelileri farklılaştırma çabası tam olarak 

Foucault’nun normalleştirme tanımlamasına uymaktadır. Foucault’ya göre, “iktidarın 

bireyleri, normalleştirme ve normalleştirme amaçlı kapatma düşüncesi ile oluşturulan 

öznelerin, kimliklerin oluşturulması aşamasında seçtikleri söylem biçimlerinin, 

iktidarın söylemi karşısındaki yeri ile ilgilidir. Yapılmak istenen, bireylerin birbirlerini 

tanımaktan ziyade birbirlerini sınıflandırma yoluyla belirli yaptırımları olan 

farklılıklara dönüştürmektir. Bireyler, kendilerinden farklı olanlardan korkmaya ve bu 

korkunun oluşturduğu psikoloji ile kendilerini savunma gereği duyarlar. Bu bireylerin 

daha geniş bir iktidar ağına ve baskı mekanizmalarına ihtiyaç duyduğunu gösterir ve 

bireyi harekete geçirir yani, iktidar, oluşturduğu sınıflandırmaya uymayan bireyleri 
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anormal olarak göstermekte ve normalleştirme ile bireylerin ıslahı için kapatılmaya 

başvurmaktadır. İktidar kendi düşüncesinden farklı olanı veya özneleri belirlemesi 

kolaylaşmakta ve bu özneleri çok rahat bir şekilde normalleştirmekte veya 

sınıflandırmaktadır” (Çelebi, 2013: 520-521). Bu bağlamda, MHP’de de özneleri 

sınıflandırarak kontrol etmek üzerine bir söylem yaratılmaktadır. 

1 Kasım 2015 Genel Seçim Beyannamesinde (MHP, 19 Aralık 2016) de, 7 

Haziran 2015 Genel Seçim Beyannamesinde (MHP, 19 Aralık 2016)  de “Suriyeli 

Mülteciler” konusuna aynı şekilde yer verilmiştir. Son seçim beyannamesi üzerinden 

incelendiğinde, 1 Kasım 2015 Seçim Beyannamesinde, “Milliyetçi Hareket Partisi’nin 

güçlü iktidarında hedefimiz” (MHP, 19 Aralık 2016) başlığı altında,  “Uluslararası ve 

bölgesel krizlerden kaynaklanan dış göç ve kontrolsüz mülteci akınlarına karşı ülke 

çıkarlarını ve güvenliğini dikkate alan tedbirler almak” maddesiyle Suriyelileri 

ilgilendiren bir söylem kullanılmıştır. Bu noktada, “mülteci akını” söylemindeki 

“akın” vurgusu, Suriyeli mültecilerin sayısal çokluğunu vurgulamakta ve ülkenin 

mülteciler tarafından işgal edileceği şeklinde bir tablo çizmektedir. “Akın” metaforu 

aracılığıyla “biz”in güvenliğinin tehlikede olduğu algısı aşılanmaktadır. Negatif bir 

söylem olan “akın” gibi “patlama, sel, yangın, dalga” metaforları da sıklıkla 

kullanılmakta ve “biz”e doğru gelen bir felaket olduğu/olacağı algısı yaratılmaktadır 

(Keneş, 2016: 261).  

“Kaçakçılık ve göç nedeniyle oluşan güvenlik zaafı giderilecek” başlığına da 

son seçim beyannamesinde yer veren MHP, Suriyeli mülteciler konusunda sıklıkla 

güvenlik odaklı bir bakış açısına sahip olduğunu göstermektedir.   

“MHP; hem sığınmacıların yaşadığı sıkıntıların azaltılması, hem de toplumsal 

tahribata yol açan bu yapının süratle onarılmasına dönük politikalar uygulamaya 

koyacaktır. Bu kapsamda öncelikle acil durum yönetimine ilişkin politikalar gözden 

geçirilecek, güvenlik ve sağlık tedbirleri artırılacak, yerel yönetimlerin ve odaların 

aktif şekilde devreye sokulması sağlanacak, diplomasinin imkânlar seferber 

edilecektir. Ülkemize yönelik toplu göçlerin kaynağında çözülmesi, ilave mülteci 

akınının durdurulması, ülkemize kabul edilenlerin öncelikle geldikleri ülkeye sınır 

olan alanlarda ikametleri sağlanacaktır. Yurt içine dağılımları kayıt altında ve 

belirlenen yerlere yapılabilecek, gittikleri yerlerde yeme içme barınma ve 

giyinmelerini sağlıklı şartlarda temin edecek mekanizmalar oluşturulacak, kendileri 

Türkiye’de kaldıkları süre içinde Türk milletinin misafirleri olarak ağırlanacaklardır. 
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Öte yandan sığınmacılardan şartları uygun olanların süratle vatanlarına 

kavuşturulmaları sağlanacak, uygun şartların oluşmasını temin etmek üzere 

uluslararası girişimlere derhal başlanacaktır. Diğer taraftan yoksulluk başta olmak 

üzere zulüm ve baskı düzeninden kaynaklı uluslararası düzeyde kontrolsüz göç ve 

insan kaçakçılığının yarattığı insani dramların önüne geçmek için BM başta olmak 

üzere uluslararası kuruluşlar nezdindeki girişimlere destek verilecek, ülkemizde ise 

etkili bir sınır güvenliği ile gerekli hukuki, idari ve güvenlik tedbirleri hayata 

geçirilecektir” (MHP, 19 Aralık 2016). 

Bu seçim vaatlerine bakıldığında iki önemli boyut göze çarpmaktadır. Birincisi 

Suriyelilerin tehdit olarak yansıtılması iken, ikincisi ise hukuki statü sorunsalıdır.  

Tehdit olarak resmedilmesi analiz edildiğinde, AB ülkelerindeki radikal sağ 

partilerin politikaları ile benzerlik gösterdiği söylenebilir. AB ülkelerinde de “ulusal 

güvenlik” göç karşıtı söylemlerde, özellikle radikal sağ partilerin çok sık kullandığı 

bir temadır. Söz konusu partilerde de aynı MHP’de olduğu gibi hukuki, idari ve 

güvenlik tedbirleri alınarak mülteci geçişlerinin sınırlanması ön plandadır. Göçün, 

güvenlikle ilişkisi sınır güvenliği gibi fiziksel olmasının yanı sıra, aynı zamanda 

toplumsaldır. Seçim beyannameleri aracılığıyla, “iltica taleplerinin kabulü, yerleşim 

ve vatandaşlık hakkının verilmesi, çalışma izinleri ve buna ilişkin kotalar, yabancıların 

kayıt usulleri ve gereklilikleri aslında tekrar düzenlenmesi ve sınırlandırılması gereken 

birer ulusal güvenlik tehdidi olarak sunulmaktadırlar”. Bu şekilde sunulmasının 

temelinde iki unsurun bulunduğu söylenebilir. Biri, temel noktaları “belirli bir grubun 

ulusa yönelik bir tehdit olduğu mitini yaygınlaştırmak, sürekli olarak düşmanlık 

yarattığı komplosunu tekrarlamak ve ulusal geçmişin özellikle belirli bir bölümünün 

yüceltilmesi olan ‘etnik ve ulusal şovenizm’, diğeri yabancı düşmanlığı ile aşırı 

milliyetçiliği içerisinde barındıran bir ideoloji olan ‘doğuştancılık’tır. Bu iki unsurun 

barındırdığı anlamlar itibariyle göçmenler ve radikal sağ partiler genellikle karşı 

duruşta bulunmuşlardır” (Mandacı ve Özerim, 2013). Benzer şekilde MHP’de de 

“kontrolsüz mülteci”, “güvenlik tedbirleri” gibi söylemlerle mülteciler güvenlik 

sorununa dönüştürülerek, nüfusun üzerinde kontrol sağlanması meşrulaştırılmaktadır. 

Milliyetçilik vurgusunu sıklıkla dile getiren MHP, ülke sınırlarının güvenliğini birincil 

amaç olarak görmekte, hatta mültecilerin sınır kentlerine yerleştirilmelerini 

önermektedir. Bu öneri, “düzenleyici” iktidar rolünde olmakla beraber, belirli 



86 
 

noktalara yerleştirilmeleri mülteciler üzerindeki denetim mekanizmasını 

güçlendirmesi amaçlandığı söylenebilir. 

İkinci nokta olan “hukuki statü” sorunsalı seçim beyannamesinde bir başka 

maddede de bulunmaktadır: “Partimiz; Irak ve Suriye’de savaşın zulmüne muhatap 

kalan ve kimliği-aidiyeti ne olursa olsun her insana Türkiye’nin yardım elini 

uzatmasını gerekli görmektedir. Irak ve Suriyeli sığınmacıların sağlıklı bir şekilde 

vatanlarına kavuşturulmaları bu konudaki politikamızın esasını oluşturacaktır. Ancak 

sığınmacılar ve mülteciler sorununun uluslararası niteliğinden hareketle, getirilecek 

çözümün de uluslararası olması gerekmektedir. Bu anlamda iktidarımızda Türkiye’de 

misafirimiz oldukları süre içinde sığınmacıların malî yükünün Birleşmiş Milletler ve 

müttefiklerimiz vasıtası ile paylaşılması için tüm diplomatik imkânlar seferber 

edilecektir” (MHP, 19 Aralık 2016). 

Bu ifadede, hem kimliği-aidiyeti ne olursa olsun yardım edilmeli vurgusunun 

hem de vatanlarına kavuşturulmaları vurgusunun yapılması çelişkili bir durumdur. 

Yardım temelli bir bakış açısıyla Suriye meselesine yaklaşılmaktadır. Devamında ise, 

sağlıklı bir şekilde ülkelerine kavuşturulmaları önerilmiştir. Ancak hâlihazırda 

Suriye’nin durumuna bakıldığında imkânsız gözüktüğü için bu önerinin 

uygulanabilirliği sorgulanabilir. Aynı zamanda “misafir” söyleminin kullanılması, 

dönemin iktidar partisi tarafından üretilen bu söylemin devam ettirildiğini 

göstermektedir (Kirişçi, 2014: 13). Misafir söylemi hukuki statü vermekten kaçınmak 

amacıyla doğmuş bir söylem olarak ele alındığında, MHP’nin bu söylemi 

destekleyerek, Suriyeli mültecileri dışarıda bırakarak, nüfusu düzenlemektedir. 

MHP Seçim beyannamelerinde üretilen söylemlerin yanı sıra TBMM genel 

kurul tutanaklarından basit tesadüfi örneklem yöntemiyle alınan MHP 

Milletvekillerine ait söylemler analiz kısmının ikinci verilerini oluşturmaktadır. 

MHP Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin TBMM Genel Kurulu’ndaki 

konuşmasıyla Suriyelilere yönelik vatandaşlık temelli hiyerarşik söylem 

gerçekleştirmiştir: 

“Şimdi, bu yasada* esnafın bazı bürokratik sorunlarını çözmekle ilgili bir dolu 

madde var, hatta bürokrasiyi de azaltan bir miktar düzenlemeler var ama benim 

anlamadığım bir şey var: Yani, bizim ilimiz Hatay'da, Reyhanlı'da ve Antakya'da, 

                                                           
* Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
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özellikle Antakya'da Suriyeli adam anahtarı vuruyor dükkân açıyor. Bizim kendi 

esnafımız bir işletme açmak için en az 15-20 yere müracaat edip günlerce uğraşırken 

ve bir şekilde açtıktan sonra da vergisini öderken Suriyeliler nasıl oluyor da bir günde 

dükkân açabiliyor tek bir dilekçeyle? Ve sayın milletvekilleri, tatlıcı açıyorlardı, terzi 

dükkânı açıyorlardı, işte, humusçu açıyorlardı, artık, market açmaya başladılar, 

market. Yani, bunun bir düzeni olmalı, burası bir hukuk devleti. Bakın, zaten, iktidarın 

bu Suriye politikasındaki öngörüsüzlüğü meseleyi buralara kadar getirdi ama bari 

bundan sonrasını görün. Yani, bu milyonlarca Suriyeli kardeşimizle biz uzun yıllar 

birlikte yaşayacağız, bunu gözünüze alın. Yani, Sayın Davutoğlu'nun ifade ettiği gibi, 

haftaya Emevi Camisi'nde namaz mamaz, bunlar hayal bitti, ortaya çıktı. Zaten ne 

Sayın Davutoğlu'ndan ne Sayın Cumhurbaşkanından artık ‘Katil Esed’ laflarını da 

çok duyamadığımıza göre demek ki onlar da perde gerisinde bir kısım şeyleri 

anlamaya başladılar. Yani bu huzuru bozuyor. Pek yakında esnaf odalarımızın 

herhangi birinde bir Suriyeli oda başkanını görürsek şaşırmayalım yani bu duruma 

geliyor ve bu, halk arasında huzursuzluğa yol açıyor” (TBMM, 21 Ekim 2016). 

 “Suriyeli kardeşlerimiz” söylemiyle “kucaklayıcı”/homojenleştirici vurgu 

içeren bir söylem üretirken, devamında Suriyeli oda başkanı olmasından kaynaklı 

toplumsal huzursuzlukların vurgulanması, Suriyeli mültecileri bir tehdit unsuru olarak 

tasvir etmektedir. Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu üzerinden AKP’ye yönelik 

eleştirilerin Suriyeli mülteciler üzerinden dile getirilmesi iktidar ilişkileri bağlamında 

Suriyeli mültecilerin araçsallaştırıldığı çıkarımı yapılabilir. 

Isparta Milletvekili Nevzat Korkmaz’ın “Suriyeli kaçkınlar” ifadesinin yer 

aldığı konuşması şu şekildedir: 

“Değerli milletvekilleri, milyarlarca dolarlık israf yatırımlarıyla devlete itibar 

kazandırdığını düşünen AKP, uyguladığı yanlış dış politikayla hem dış itibarımızı 

sıfırlamış hem de ülkemizi tüm risklere açık hâle getirmiştir. Sayın Davutoğlu'nun sıfır 

sorundan kastı anladık ki sıfır itibarmış meğer. Suriye politikalarının yanlış olduğunu 

inanın konuşmalarımızda AKP vekilleri bile söylüyor ama Erdoğan ve Davutoğlu'nun 

Esad takıntısı hem bu coğrafyayı ateşe atmış hem de kesin sayıları bilinmemekle 

birlikte neredeyse 2 milyon Suriyeli kaçkının ülkemize doluşmasına vesile olmuştur. 

Kapımız zor durumda olan insanlara elbette açıktır, açık olmalıdır; bu, milletin yüce 

gönüllülüğüdür. Sözümüz yok ama benim insanlarımın, benim milletimin hakkı, 

huzuru, güvenliği de riske atılmamalıdır. 2 milyon Suriyeli kaçkının sadece 222 bini 
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kamplarda, 1,8 milyonunun nerede olduğu bilinmemekte ama kesin olan bir şey var ki 

korumasız aç ve açıktadır neredeyse yüzde 90'ı. Tüm şehirlerimiz Suriyeli göçmenlerin 

işgali altındadır, Türkiye'nin harcadığı para 5 milyar dolardır. Bu parayla ülkedeki 

birçok sorun çözülmez mi? Elbette çözülür. Demek ki AKP'nin yanlış dış politikaları 

insanlarımızı sıkıntıya sokar, hakkını haleldar eder hâle getirmiştir. Şehirlerimizde 

suçlar artmış, asayiş bozulmuştur; sokağa çıkma güvenliği kalmamıştır. Gündüz vakti 

bile ev ve iş yerleri soyulur hâle gelmiştir. Çok doğaldır ki çaresiz insan, aç açıkta 

olan insan inançlarını bile yiyecek, tüketebilecektir. İnsanımız tedirgindir. Saldım 

çayıra Mevla'm kayıra anlayışıyla sokağa bırakılan göçmenlerin mutlaka kontrol 

altına alınması, yaklaşan kış şartlarıyla onlara da insani ortamlar hazırlanması 

gerekmektedir” (TBMM, 21 Ekim 2016). 

Bu ifadede yer alan “yüce gönüllülük” söylemi Suriyelilerin korumaya 

alınmasının adeta bir “lütuf” olduğunu vurgulamaktadır. Yüce gönüllülük söyleminin 

hiyerarşik anlamı ast-üst ilişkisi içerisinde üstün yapmak zorunda olmadığı bir şeyi 

yardım temasıyla yapmasıdır. Yüce gönüllülük söylemi dolaylı olarak bireyleri 

kategorize etmektedir. Kategorize edilen “öteki” tehdit oluncaya kadar zararsız 

kılındığı ifade edilebilir  

Burada sadece sınır güvenliği vurgulanmamakta, ekonomik, kültürel ve siyasi 

vb. birçok alandaki güvenlik ifade edilmektedir. Güvenlik söylemi kullanılarak tüm 

alanlarda göçü güvenlik temasına yerleştirmek mümkün olmaktadır (Huysmans, 2000: 

752). MHP bu söz-edim üretimini yaparak, Suriyeli mülteciler konusunu politize 

ederek güvenlikleştirmektedir (Stone, 2009: 2). Suçların artması, ev ve işyerlerinin 

soyulur hale gelmesi gibi söz-edimlerle bu vurgu yapılmaktadır. 

Bu çalışmada partilerin söylem ve pratiklerinin uyumunun incelenmesi ön 

plandadır. Bu sebeple muhalefet partilerinden olan MHP’nin pratikleri parti içi 

araştırmaları ve meclisi denetleme mekanizmalarını kullanıp kullanmadığı yönüyle 

gerçekleştirilmektedir. Bir grup MHP Milletvekilinin, iktidarı bir denetleme 

mekanizması aracı olarak verdiği Meclis Araştırması şu şekildedir; 

“Son günlerde Hatay'da açılan kamplara gelen Suriyeli mültecilerin ve dış 

ülkelerden gelen silahlı grupların Hatay halkının huzurunu kaçırdığı, bölgede birçok 

olaya sebebiyet verdiği, Hatay'ın birçok istihbarat örgütünün cirit attığı bir bölge 

olduğu, milletvekillerinin dahi kamplara giremediği, bölge vatandaşlarımızca 
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dillendirilmekte olduğu gibi yazılı ve görsel basınımızın haberlerinde de yer 

almaktadır. ‘Mülteci’ adı altında Türkiye'ye gelen Suriyeli grupların ve dış ülkelerden 

asker elbiseli silahlı kişilerin Hatay'da âdeta terör estirdikleri ve sınırımızı bir 

yolgeçen hanına çevirdikleri yazılı ve görsel basınımızın haberlerinde yer almaktadır. 

Hatay halkının bu gruplardan rahatsızlığının en güzel örneği on binlerce insanın 1 

Eylül Dünya Barış Günü'nde yaptığı gösteri ile de gün yüzüne çıkmıştır. Çıkan 

haberlerde ve vatandaşların tepkilerinde Hatay sınırının, silahlı gruplar için 

‘yolgeçen hanı’ durumuna dönüştüğü söylenmektedir. Hatay'daki kamplarda kalan 

mülteci görünümlü kişilerin Suriye'ye günübirlik girerek saldırı düzenleyip 

kamplarına geri döndüğü, yaralı dönmeleri durumunda sınırda onları bekleyen 

ambulanslarla il ve ilçe merkez hastanelerine taşındıkları iddia edilmektedir. 

TBMM'nin üyelerinin dahi giremediği bu kamplarda yaklaşık 7 bin kişinin 

bulunduğunu ama bu sayının en az 3 katı kadar mültecinin evlerde (Antakya merkez 

ve sınıra yakın ilçelerinde) kaldığını yöre halkı tedirginlik içinde söylemektedir. Bu 

mültecilerin canlarının istediği restorana girip yemek yedikleri, hiçbir ödeme 

yapmadan çıkıp gittikleri gibi, esnafı tehdit ettikleri de bilinmektedir. Esnaf artık 

patlama noktasına gelmiştir. Mültecilerin, esnafa ‘Seninle sonra görüşeceğiz. Biz 

burayı beğendik, çok yakında senin bu restoran bizim olacak’ söylemleri öyle yaygın 

hâle gelmiş ki bakkalı, berberi, ayakkabıcısı vb. hepsi ‘Bu çapulcular bizim 

memleketimize, mallarımıza göz dikmişler’ demektedir” (TBMM, 21 Ekim 2016). 

MHP’nin iktidarı ve meclisi denetleme yolu olan “meclis araştırmasını” 

kullanırken de ötekileştirici ve güvenlik odaklı söylemler ürettiği görülmektedir. Bir 

yandan TBMM üyelerinin kampa girmemesine vurgu yapılması ile yönetimde 

şeffaflık ilkesinin gerekliliği ön plana çıkarılırken, diğer yandan çoğunlukla iktidara 

yöneltilen soruların içerisinde Suriyelilerin tehlike arz ettiğine yönelik söylemler göze 

çarpmaktadır. Bu doğrultuda, bu çalışmada ele alınan tarihsel çerçeve içerisinde 

TBMM Yazılı-Sözlü Soru Önergelerine bakıldığında MHP’nin “Suriyeli” kelimesini 

içeren üç adet sorusu tespit edilmiştir. Suriyelilerle ilgili iktidara yöneltilen bu sorular 

içerisinde genel toplamın sekiz olduğunu göz önünde bulundurarak, yarıya yakın soru 

önergesinin MHP tarafından verildiğini söylemek mümkün gözükmektedir. Ancak söz 

konusu tarih aralığında, meclisi denetleme mekanizmalarının tüm partiler tarafından 

oldukça az kullanıldığı ölçülmüştür. 
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Ayrıca MHP’nin diğer tüm partilerin aksine, kendi parti bünyesinde Suriyeli 

mültecilere yönelik herhangi bir araştırması bulunmamaktadır. Araştırma yapmak ve 

veriler çerçevesinde argümanlar ortaya koymak sağlıklı bir eleştirel yaklaşımın önemli 

bir basamağıdır. Ancak MHP’nin alan çalışması yapmaması ya da konuya dair 

herhangi bir rapor yayınlamaması eleştirel kısmının eksik olduğu izlenimini 

yaratmaktadır. 

Araştırmanın bütününde üçüncü verileri oluşturan mülakatlardan alınan 

söylemler, MHP’li vekillerden randevu alınamaması sebebiyle bu bölümde 

bulunmamaktadır.  

Sonuç olarak, MHP’nin ideolojisinin temelinde yer alan “milliyetçilik” 

vurgusu, Suriyeli mülteciler üzerine söylem yaratılırken, bağlamsal temeli 

oluşturmaktadır. Sıklıkla dile getirilen “güvenlik” söylemi nüfusun söylem yoluyla 

kontrol altına alınmak istendiğinin göstermektedir. Suriyeli mülteciler sıklıkla 

dışsallaştırılarak, “içeridekilere” zarar vermediği sürece varlık bulmaktadırlar. Çünkü 

MHP söylemlerinde önemli olan “içerdekilerin” korunmasıdır, çünkü onlar daha 

yaşamaya değerdir. 
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SONUÇ 

Sosyal bilimlerin en önemli konusu olan “insan” ve “insanın yönetimi” her 

zaman iktidar tarafından da aynı oranda dikkate alınmıştır. Hükümdarlık alanındaki 

popülasyonu hem sayısal hem niteliksel olarak kontrol etme ihtiyacı, iktidarın 

varlığının sürekliliği için iktidarlar tarafından meşru görülmüştür. Tahakküm alanında 

“ulus birliği” esas alınan ulus-devletin “baskıcı iktidar” tutumları, nüfus üzerinde 

“öldür, yok et” veya “yaşat” şeklinde gerçekleşmiştir.  

Ancak modern devlete gelindiğinde, “modernitenin” sunduğu “bilgilerle” 

“ikna edici” bir iktidar doğmuştur. Bireylerin üzerinde “denetleyici” ve “düzenleyici”  

olan iktidar,  bireyleri istisnasız her yerde kuşatmaktadır. Foucault’nun ileri sürdüğü 

biyoiktidar kavramı, tam da budur. Somut bir iktidardan ziyade hayatın her alanına 

sızmış iktidar ilişkileridir.  

Biyoiktidar, modern toplum ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla doğan belirli 

sistematik kurallara uyulmasını sağlamak için vardır. Bu kurallar üretimin devamlılığı, 

bireylerin verimliliği için başat rol oynamaktadır. Şayet bu verimliliği zedeleyecek 

sistematik kurallara aykırı bir birey varsa “kapatılabilir”, “ölebilir” ya da “yok 

edilebilir”dir. Biyoiktidara göre bu sistematik kurallarının bütünü üretilmiş bilginin 

bizatihi kendisidir ve bireyleri kuşatarak onları kendi ihtiyaçlarının varlıklarının 

gerekliliği konusunda ikna etmektedir. Foucault’nun biyopolitika olarak tanımladığı 

nüfus yönetimi tam olarak bu şekilde işlemektedir. Nüfus yönetimi, yaşamın 

verimliliğinin en yüksek noktaya gelebilmesi odak alınarak yapılmaktadır. Bu yüzden 

yeni kavramlar ortaya çıkmakta; bireylerin kendilerini iyi ve verimli hissetmeleri 

üzerine üretilen her bilgi bu alana hizmet etmektedir. Örneğin, “deli” kavramı “verimli 

düzeni” bozabilecek bir tehdit olarak doğmuştur, aynı şekilde Foucault’nun sıklıkla 

vurguladığı “hapishaneler” de üretilmiş mekânlardır. Modern toplumun “verimli 

dünyasına” uyuşmayan bireyler üretilen bilgi/söylem yoluyla bu mekânlara 

kapatılmaktadır. Aynı zamanda bu “kapatılmanın” akıl hastaneleri dışındaki “sağlıklı 

akla sahip” bireyleri iyi hissettirmek için yapıldığı da söylenebilir. Bu bağlamda, iyi 

ya da kötünün; sağlıklı ya da delinin birbirini üreten söylemler olduğu tanımı 

yapılabilir.  

Vatandaş, mülteci, sığınmacı ve daha birçok söylem biyopolitika için doğmuş 

ve biyopolitika için vardır, nüfusun kategorize edilmesiyle düzenlenmektedir. 
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“Suriyeli mülteci” tanımı da aslında, aynı düzlemde üretilmiş bilgiye işaret eder. Biz-

onlar, öteki-beriki, Çerkez, Kürt, Türk, Laz gibi sayısız şekilde karşıtlıklar üzerinden 

söylemler üretilerek, bireyler sınıflandırılmaktadır. “Modern dünyanın” bir yandan 

hak, eşitlik ve adalet temelli söylemler üretirken, diğer yandan reel pratikleri ile 

biyopolitikayı izlediği görülmektedir. Özellikle “modernitenin” hak, eşitlik, adalet gibi 

söylemleriyle bireyin makineleşmesinin karşı karşıya geldiği noktalardan biyoiktidar 

varlık bulmaktadır. Modern dünyaya hizmet için, bireyler kişiliksizleştirilerek, 

makineleştirilmektedir. Çünkü biyopolitikada özne insan değildir; “verimlilik 

devamlılık ve düzen” ön plandadır. Bu sebeple, gerçekleşen hak ihlalleri, kimi zaman 

fiziki, kimi zaman ruhi “güvenlik” söylemleriyle meşrulaştırılmaktadır.  

Türkiye'nin de Suriye politikasının içerisinde biyopolitikayı barındırdığı, reel 

pratiklerin incelenmesiyle bulunabilmektedir. Meclisteki muhalefet partileri ve iktidar 

partisinin ürettikleri söylemler ve reel pratiklerin birbiriyle uyumsuz olduğu 

söylenebilir. İşte bu uyumsuzluğun altında yatan sebep, çoğunlukla nüfusu kontrol 

etme ihtiyacı ve “refah devletinin” devamlılığını sağlama gayesidir. Aynı şekilde 

Türkiye 1951 Cenevre Sözleşmesine “coğrafi kısıt” koyarak, kendi sınırlarını bu 

gayeyle yönetmektedir. 

Suriye İç Savaşı'ndan kaçan mülteciler Türkiye sınırında uygulanan “açık kapı 

politikası” nezdinde Türkiye'ye Nisan 2011'den beri giriş yapmaktadır ya da bu şekilde 

olduğu ifade edilmektedir. Pratikler incelendiğinde, hala devam ettiği ifade edilen açık 

kapı politikasının sıklıkla kesintiye uğramış olduğu görülmektedir. Açık kapı 

politikasıyla belki de en önemli çelişkili pratik sınıra örülen bugünlerde bitmek üzere 

olan duvardır. Duvar’ın meşru kılınması söylemler yoluyla gerçekleşmektedir. Basitçe 

ifade etmek gerekirse, “Komşu ülkemizde savaş var, paramiliter güçlerin Türkiye’ye 

girişi engellenecektir” gibi güvenliğin temel alındığı bu söylemle, Türkiye'deki 

bireyler kuşatılmaktadır. Birinin yaşama arzusunun tehdit edecek unsurların yok 

edilmesinin amaçlanması, onlar için sorun olmaktan çok önemli bir adımdır. 

Dolayısıyla kendi güvenlik arzusu baskın gelen birey için, duvarın ardı ve ardındakiler 

önemini kaybetmekte ve biyoiktidarın “güvenlik” söylemi ile kuşatılmaktadır.  

Aynı kuşatma, kamplar içinde de gerçekleşmektedir. Mülteci kampları 

Suriye'den gelen mültecilerin bir kısmının barınma ihtiyacını karşılamaktadır. Suriyeli 

mültecilerin bir kısmının kampta yaşaması, öteki hakkındaki tehdit algısını bertaraf 

edecek bir durumdur. Burada bireyler ikna edilmekte, tam olarak da kendi arzuları 
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araçsallaştırılarak ikna edilmektedir. Bireylerin yaşama, barınma, beslenme ve 

cinsellik arzuları ikna sürecinde tümüyle rol oynamaktadır. Her gün çıkan haberler, 

STK raporları ve Türkiye'de yaşayanların konuşmaları, bu arzularını nerede ön plana 

çıkardıklarını göstermektedir. Kimi terörist, kimi kuma, kimi ucuz işgücü izdüşümleri 

ile Suriyeli algısıyla “modern Türkiyeli” güvenlik odaklı politikaları desteklemektedir. 

Partiler de söylemlerini bu yönde gerçekleştirmektedir. Çünkü oy maksimizasyonunu 

merkeze alan partiler, seçmen kitlesi ile doğru orantılı söylemler üretmektedir. 

Böylece seçmen kitlesinin de bir nevi iktidar olduğu söylenebilir. Dolayısıyla “iktidar 

ilişkileri” tanımı burada açığa çıkmaktadır. Çünkü sadece kurumların söylemleri 

üretmede ya da söylemlerin devamlılığında belirleyici rol oynamadığı, aynı zamanda 

kişilerin de büyük rollere sahip olduğu söylenebilir. Siyasi partilerin söylemleri 

incelendiğinde, her partinin ideolojisi doğrultusunda söylem ürettiği ve Suriyeli 

mültecilere karşı yaklaşımları ve değerlendirmeleri ortaya çıkmaktadır.  

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sıklıkla yaptığı “ensar-muhacir” vurgusunun 

dini kimliklere atıf yaptığı, hem Türkiyelileri hem de Suriyelilere yönelik olduğu 

söylenebilir.  Ensar ve muhacir söylemi dışında üretilen ilk söylem olan “misafir” 

söylemi de oldukça önemlidir. Herhangi bir hukuki dayanağı olmayan bu söylemin, 

duygusal bağlarla kişilerde meşrulaştırmaya yol açtığı söylenebilir. Aynı zamanda 

misafir söylemi, hukuki sorumluluktan bir kaçınmadır, bu kaçınmanın sebebi bizatihi 

nüfus yönetimidir. Misafir söylemi, Suriye’deki iç savaşın biteceği üzerine 

kurgulanmıştır ve bu sebeple ilk yıllar herhangi bir hukuki düzenleme yapılmamıştır. 

Ek bir bilgiyle, Foucauldian bir bakışla aslında tüm hukuki düzenlemelerin üretilmiş 

bir bilgi olduğu söylenebilir. YUKK ve Geçici Koruma Yönetmeliğinin yürürlüğe 

girmesi ve GİGMin kurulması ile Suriye’den gelen mülteciler biyoiktidarın 

“düzenleme alanına” girmiştir.  Bu düzenlemelerle, Suriyeli mültecilerin iş piyasasına, 

sağlık hizmetlerine, eğitim hizmetlerine erişim ve sosyal yardım gibi haklardan 

yararlanabilmeleri sağlanmıştır.  Ancak bu haklardan yararlanabilmek sadece kayıt 

altına alınmaları ile mümkün olabilmektedir. Sağlık, eğitim, iş piyasasına erişim için 

geçici kimlik belgesine sahip olma zorunluluğu, biyoiktidara denetleme alanı 

sağlamaktadır. 

Yasal metinlerde, Suriyeli mültecilerin iş piyasasına erişiminde bazı sektörlere 

kota konulmaktadır. İşte bu noktada, biyoiktidarın nüfusu denetleme arzusuna hizmet 

eden bu maddelerin “ikna edici” bir şekilde metinlere yerleştirildiği söylenebilir. İkna 
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sürecinde “verimlilik”;  eşitlik, adalet ve özgürlüğün önünde tutulmaktadır. 

Yaşadıkları ülkenin dilini bilmeme ve hem kamu kurum/kuruluşu çalışanlarının hem 

de mültecilerin, “geçici korumadan” doğan haklar konusunda yeterince 

bilgilendirilmemeleri gibi sebeplerle, pratikte birçok kısıt ile karşı karşıya kalan 

Suriyeli mülteciler, biyopolitikanın en önemli aktörleri olmuştur.   

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Suriyeli mülteciler hakkındaki söylemleri ise iki 

kutupludur. Birincisi daha çok hak temelli olup, diğeri daha kontrol odaklıdır. Süreç 

içerisinde nüfusu denetleme söylemleri azalsa da yardım temelli bakış açısına sahip 

olan grup içinde devam etmektedir. Mülteci raporu yayımlayarak, mülteci sorunlarını 

sıklıkla dile getirerek ve araştırmalar yaparak Suriyeli mülteciler konusunu ön plana 

çıkartmaktadırlar. Ancak pratikte Suriyeliler ile ilgili “entegrasyon” kavramının 

sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. “Entegrasyon” biyopolitikanın bir söylemi olarak, 

bireyleri tek tipleştirmek üzerine kurulmaktadır. 

  Halkların Demokratik Partisi ise Suriyeli mültecileri “mülteci” olarak 

tanımlaması ve coğrafi kısıtlamayı kaldırmayı dile getirmesi açısından bir ilki 

gerçekleştirmiştir. Araştırmalar ve kullanılan dilin önemine sıklıkla vurgu yapan HDP, 

nüfusun belirli yerlere yerleştirildiği vurgusuyla AKP’nin biyopolitika izlediğini ima 

etmektedir. Ayrıca genel olarak Ezidi vurgusuyla soydaşlığı temel alan söylemler 

üretilmektedir, bu da nüfusun homojenleştirilerek/kültürleştirilerek düzene 

sokulmasının amaçlandığını göstermektedir.  

Milliyetçi Hareket Partisi biyopolitikanın karanlık tarafını öne çıkararak pratik 

ve söylemleriyle Suriyeli mültecileri kategorize etmektedir. Türkmen kimliğinin ön 

planda olduğu söylemler üretilmekte ve büyük ölçüde sınır güvenliği pratikleri 

ölümcül de olsa desteklenmektedir.  Böylece “Türkmen” kimliği dışındaki mülteciler 

Foucaultcu iktidar anlayışına göre “ölebilir” kılınmaktadır.  

Son zamanlarda çok tartışılan “vatandaşlık” konusu da doğrudan biyopolitika 

alanına hizmet etmektedir. Vatandaşlık yoluyla bireylerden “istifade” edilmesi amacı, 

açık bir şekilde belirtilmektedir. Biyopolitika gereği vatandaşlık statüsünün “verimli” 

olan Suriyeli mültecilere verilmesi gerekmektedir ve söylemler sürecin bu yönde 

gelişeceğini göstermektedir. Hayatın her alanına sızmış iktidar ilişkileri, denetleyerek 

ve düzenleyerek bireyleri sarmalamakta ve onları özneleştirerek nesne haline 

getirmektedir. Yani birey ikna olmuştur, özne olduğu varsayımıyla hareket eder, ancak 
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kendine değil, modern dünyanın “verimliliğine” hizmet eder hale gelmiştir. 

Vatandaşlık, bu verimliliğin devamını sağlayacak bir mekanizmadır. Bu şekilde 

vatandaş olan Suriyeliler, kişiliksizleştirilerek makineleştirilmektedir.  

 Modern dünya bireyleri söylemler aracılığıyla tutsak ederek kategorize 

etmektedir. Biyoiktidar, burada “üretimin” devamlılığını sağlama gayesindedir. Bu 

sebeple, işgücü ihtiyacı olduğunda “refah devletleri” kapılarını mültecilere açabilir, 

verimliliği tehdit eden herhangi bir durumda ise “kapatabilir”, bireyleri “ölüme 

bırakabilir”. Aynı zamanda “kalifiye işgücü” kategorisine giren bireyler adeta bir 

“elekten” geçerek, bu uygulamaların dışında kalabilmektedir, çünkü onlar “düzene” 

itaat edebileceklerdir.  

 Türkiye Mülteci Hukukunun AB Mülteci Hukukuna benzeme çabası da 

“modern dünyada” “büyük pastadan” en çok paya sahip olabilmek adınadır. Bu yüzden 

AB’nin gözetleme sistemleri gibi sistemler benimsenerek, Türkiye toplumuna ve 

devlet tarafından sağlanan yardım ve kamu hizmetlerine erişim yarışında geride 

kalınmamak istenmektedir. Vatandaşlık söyleminin ortaya çıkışının da bu durumun bir 

göstergesi olduğu söylenebilir. 

 Türkiye’nin geleceğe yönelik olarak daha yapısal bir mülteci sistemi 

geliştirmesi gerekmektedir. Bu süreçte sivil toplumun katılımı önemi olmakla beraber 

coğrafi çekincenin üzerinde düşünülmelidir. Ancak Türkiye, tüm bunları tek başına 

yapamayacağı için Avrupa ülkelerinin de mülteci politikalarını revize etmesi 

gerekmektedir. Çünkü sınır pratikleri bugün sadece Türkiye sınırlarında değil, aynı 

zamanda AB sınırlarında da ölümcül hâle gelmektedir. Ayrıca bu çalışmaya benzer 

araştırmalarla bu alanın geliştirmesi gerekmektedir. 
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