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Bilgi Toplumuna Ulaşmada Evrensel Hukuk ve Bilgi Ekonomisi

Behice Banu Çiçek BOŞKUT 1
Abstract
With the second half of the 20th century, immigration has become a universal problem. These
problems are; Along with abandoned places and immigrants, they are seen as identity problems with
the country of destination and its inhabitants.All these increase the importance of International Law
in National Law in our globalizing world. In this sense, one of the elements of International Law,
which is a regulatory dynamic in the international arena, is Refugee Law. Refugee Law, social,
economic, legal, etc. caused by various migrations. regulate needs. The employment, wage policies and
social and cultural opportunities created after this regulation allow the realization of the regulations.
Information and information technologies are of great importance in ensuring all these. With this
importance, the economy has started to be knowledge-based in our globalizing world. Along with the
economic value of knowledge, the knowledge economy occupies a leading position globally. In order
to ensure global integration to all these changing and transforming processes, it is aimed to reach the
information society. In this study, first of all, the universal importance of International Law and
Refugee Law will be explained, then the causes and consequences of brain drain in the economic
context will be discussed, and finally, the realization of reverse brain drain and the requirements of
Universal Law in reaching the information society will be examined.
Keywords: Information Society, ECHR, Information Economy, Digital Transformation,
International Law.

1
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Giriş
Sığınma olgusu ve mülteci kavramı, M. Ö 2000’li yıllara kadar uzanmaktadır. Sınırların belirli
olmadığı bu dönemde, bu kavramlarla karşılaşılması, konunun önemini vurgulamaktadır. Yüzyıllar
boyunca insanlar daha iyi yaşam düşüncesiyle başka ülkelere göç gerçekleştirmişlerdir. Küresel göç
tarihi, Antik çağdan, modern çağa kadar insan dolaşımını ele alan siyasi ve ekonomik tarihin bir
parçasıdır. Bu anlamda küreselleşme ile uluslararası göç birbirine bağlantılıdır. Uluslararası göçü
yönlendirici etmenlere bakıldığında, küresel istihdam krizi, küresel işgücü piyasaları, iletişim ve
ulaşımdaki devrimler ile ulus ötesi sosyal ağda yaşanan değişim ve gelişimler görülmektedir. Öte
yandan, uluslararası göçün kendisi küresel para ve mal transferi de dahil olmak üzere, küresel şehirlerin
ortaya çıkışı, artan sosyal ve kültürel çeşitlilik küreselleşme süreçlerini oluşturmaktadır. (Koser, 2018).
Göç insan yaşamını, çeşitli iş fırsatlarını, refah düzeylerini birçok yönden etkilemektedir. Bu durum
uluslararası göçün, küresel ve tarihsel önemine bakımından en önemli insani sorunlardan biri olduğu
görülmektedir.
Milletlerarası Hukuk’un Millet Hukuk’undaki Önemi ve Mülteci Hukuk’u
Milletlerarası Hukuk’un Millet Hukuk’u içindeki yeri, gerek devletin uluslararası sorumluluğu,
gerek millet üstü örgütlere üyelik bakımından önem arz etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin Özel
Hukuk alanında dahil olduğu, çok taraflı sözleşmelerin sayısı artmaktadır. 1951 tarihli Cenevre
Birleşmiş Milletler Sözleşmesi Milletlerarası Hukuk açısından sığınmacı ve mültecilere ilişkin, en temel
sözleşme olmuştur. Cenevre Sözleşmesi, çok uluslu, Birleşmiş Milletler sözleşmesidir. Bu sözleşmede,
Mültecilerin Hukuki statüsüne dair düzenlemeler olan, mülteci tanımı ve mültecilerin sahip olacağı
haklar yer almaktadır. Cenevre Sözleşmesine Türkiye, coğrafi kısıtlamalar çerçevesinde dahil olmuştur.
Coğrafi kısıtlamalar açısından değerlendirecek olursak, Türkiye Avrupa’da meydana gelen olaylardan
dolayı mülteci haline gelen ve sözleşmede yer alan tanıma uygun kişilere, mültecilik hakkı vermiştir.
Türkiye 1967’deki sözleşmeye ise, coğrafi kısıtlamalar hakkı saklı olarak, coğrafi kısıtlamaları kaldırarak
üyeliğini korumuştur. 1951 sözleşmesinde yer alan mülteci tanımına göre; ırkı, milliyeti, dini belirli bir
toplumsal gruba mensubiyeti ve siyasi görüşlerinden dolayı haklı nedenlere dayanan, zulüm korkusuna
sahip olan bir bireydir. Bu anlamda her türlü hak ve hürriyetin teminatını sağlayan Mülteci Hukuk’u,
insanlık tarihinde, çok eski bir tarihi vardır. İnsanların bir arada yaşamaları, çeşitli toplumsal sorunları
da beraberinde getirmiştir. Sosyal yaşamdaki bu sorunlar, kitlelerin yer değiştirme problemini
yaratırken aynı zamanda uluslararası alanda da düzenleme gerekliliğini meydana getirmiştir. Tüm bu
düzenlemeler, temelinde Mülteci Hukuk’unu oluşturmaktadır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşan
ağır insan hakları ihlalleri, ve yoğun nüfus hareketleri Mülteci Hukuk’unu Birleşmiş Milletlerin en
önemli gündemi haline getirmiştir. Türkiye Cumhuriyeti içinde yaşadığı coğrafya itibariyle, tarih
boyunca önemli göç hareketlerinin geçiş veya varış noktası olmuştur. Bu önemli jeopolitik ve zengin
sosyo kültürel yapısıyla, tüm dünya devletleri açısından vazgeçilmez bir öneme sahiptir.
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Dijital Dönüşümde Beyin Göçünün Ekonomik, Sosyal ve Hukuk Perspektifinde
Değerlendirilmesi
Dünya göç raporuna göre 2020 yılında (International organization for migration, 2019)
doğdukları ülke dışında yaşayan insanların sayısı, 270 milyonun üzerinde olduğu bunun da dünya
nüfusunun %3,5 oluşturduğunu ifade etmektedir. Bu göç hareketleri de birçok ekonomik ve mali
etkileri beraberinde getirmektedir. Önemi artan ekonomik, politik ve sosyal göç sorunları çeşitli
uluslararası platformlarda ilgi odağı haline getirmiştir (özden & schiff, 2007: 1).

Uluslararası göç harektleri geçmişten günümüze, sürekli artış içerisinde olmuştur. Grafik 1’ de
artan göç hareketleri gösterilmektedir. Dünya bankası ve Birleşmiş Milletler verilerine göre, 1960
yılında, uluslararası göçmenlerin sayısı 7 milyon, 1980’de 93 milyon, 2000 yılında 170 milyon, 2019
yılında ise 270 milyon olarak kaydedilmiştir. 1960-2019 yılları arası Uluslararası göçlerde 3,5 kat artış,
gözlenmiştir. Dünya nüfusunun büyümesi ise 2,5 kat olarak kaydedilmektedir. Dünya nüfusunun artış
hızının, Uluslararası göç artış hızından daha az olduğu gözlenmiştir. Dünyadaki doğum artış hızının,
dünyadaki göç artış hızından daha az artığını ifade edilmektedir.
Küreselleşmenin etkisiyle birlikte emek artışı, ticaret ve sermayenin hareketlerine göre, sınırlı
sayıda olmuştur. Bunun nedeni, göçün uluslararası etkilerinin yönetimi anlamında bazı öncelikleri
bulunmasıdır. Bunlar arasında ekonomik rekabet gücü, ulusal kimlik, güvenlik, siyasi, küresel stratejik
farklılıklar ve birçok sosyo-kültürel etkiler bulunmaktadır. Bu anlamda gelişmiş ülkelerin, gerek
demografik, işgücü piyasası, için göçmene ihtiyaç duymalarına karşın önceliklerinden dolayı, göçmen
alımını fazla tercih etmediklerini görülmektedir. Beyin Göçünde ise bu durum, aksine gelişme
göstermektedir. Gelişmiş ülkeler beyin göçü alımı anlamında rekabet içerisine girmişlerdir.
Göç ile ticaret geçmişten bugüne birbirini etkileyen iki değişken olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu etkileşim ticaret için yapılan seyahatler ve neticesinde olumlu, olumsuz sonuçlarla neticelenmiştir.
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Sömürge, kolonileşme ve ticaretin küreselleşmesi bunlara örnek olarak verilebilir. Bu örnekler
neticesinde zorunlu ve gönüllü göçler yaşanmıştır. 1970’ lerden sonra, Dünyada artan mal ve ticaret
hizmetleri, doğrudan yabancı yatırımların ve finansal gelişmelerin göç yoluyla daha hızlı gelişmesini
sağlamıştır.

Grafik 2’ de uluslararası göç ile küresel ticaretin yıllara göre bağımlılıkları gösterilmiştir. Bu
bağımlılıklar, küresel göç stokları ile dünya ticaret hacmi karşılaştırması ile incelenmektedir.
Değerlendirmeler neticesinde, aynı hareketlere sahip oldukları ve bağımlı oldukları görülmektedir.
Küreselleşmenin etkisiyle, Uluslararası göç hareketlerinin ve dünya ticaret hacminin önündeki engeller
zamanla azaltılmasından dolayı küresel ticaret, artış eğiliminde olmuştur.
Küreselleşmenin bir unsuru olarak, malların ve sermayenin dolaşımının önündeki uluslararası
engeller büyük ölçüde azalırken, özellikle vasıfsız insan dolaşımının önündeki engeller aynı hızla
azaltılmamıştır (Murru, 2008: 158). Bunun iki nedeni vardır. Birincisi, dijital dönüşümle birlikte artan
teknoloji olanakları ile gelişen ulaşım olanakları olmuştur. İkincisi ise, gelişmiş ülkelerin vasıflı işgücü
ihtiyacı gelişmekte olan ülkelerden karşılanmasıdır. Göç, Küresel entegrasyonun sağlanması için, sosyal
sonuçları ve küresel üretkenliği itibariyle önem arz etmektedir. Bu açıdan küresel entegrasyonu
sağlayan ülkeler, ekonomik ve sosyal faydalar elde etmektedir. Dünyadaki göçmenlerin %90’ ından
fazlası, genel olarak ekonomik nedenlerle gönüllü göç tercih etmişlerdir. Dünyadaki göç hareketlerinin
yaklaşık yarısı, gelişmekte olan ülkelerden, göçün temel itici güçlerine sahip gelişmiş ülkelere yapılmıştır
(Woetzel etal., 2016).
Göç hareketlerinin üç temel özelliği bulunmaktadır. Birincisi, 1980’den bu yana göç artış
göstermiştir. Bu artış, göçten daha fazla insanın etkilenmesine sebep olmuştur. İkincisi ise, göç
hareketleri genel olarak daha az gelişmiş ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru gerçekleşmektedir.
Üçüncüsü ise, uluslararası göçün dünyanın dönüşümünde sosyal ve ekonomik süreçlerin, birer
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sosyolojik sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Ticaret, uluslararası bir boyut kazanırken, yurt dışı
göçlerinin de yaşama ve çalışma isteğiyle daha da artığı görülmektedir.
Günümüzde göç kavramı daha spesifik hale gelirken yüksek vasıflı göç hareketleri özellikle
gelişmekte olan ülkeler ve gelişmiş ülkeler arasında giderek artan rekabet konusu haline gelmiştir
(Keeley, 2009: 29-31).
Beyin göçü kavramı, 1960’larda İngiliz bilim adamlarının Amerika Birleşik Devletleri’ne büyük
ölçekli göçünü tanımlamak için ortaya çıkmış olsa da, yaygın olarak beşeri sermayenin gelişmekte olan
ülkelerden gelişmiş ülkelere hareketi olarak tanımlanır.(Varma & Kapur, 2013: 317). Beyin göçü, daha
iyi bir gelir, daha iyi çalışma koşulları ve/veya araştırma fırsatları arayışında olan, yüksek vasıflı kişilerin
bir ülkeden daha fazla olanağa sahip başka bir ülkeye göç etmesini ifade etmektedir (Dequiedt &
Zenou, 2013: 62).
Göçün zaman içerisinde küresel bir hal alması, eğitimli kişilerin yaşam tercihlerini de büyük
ölçüde etkilemiştir. Gelir, kişisel güvenlik, politik tercihler, yaşam tarzı, kariyer beklenti ve tutumları,
yakınlarına daha iyi gelecek beklentisi gibi faktörler göç tercihlerini etkilemektedir. Gelişmiş ülkelerde
yaşlanan nüfus ve bunun sonucunda ortaya çıkan beceri eksiklikleri, Kuzey’in veya gelişmiş ülkelerin
yeni işgücü arayışını hızlandıran ana faktörü oluşturmaktadır (Crush & Hughes, 2009: 342). Gelişmiş
ülkeler için beyin göçüyle alakalı bir endişe olmamasına rağmen, beyin göçü uzun zamandır gelişmekte
olan ülkelerin kalkınması üzerinde ciddi bir engel olarak görülmektedir (Docquier, 2014: 2).

Grafik 3’e baktığımızda dünya genelinde 2020 yılı itibariyle uluslararası göçmenlerin %65’i olan
182 milyon göçmen yüksek gelirli ülkelerde yaşamaktadır. Göçmenlerin %31’i olan 86 milyon, orta
gelirli ve üst orta gelirli ülkelerde, yaşamını sürdürmektedir. Düşük gelirli ülkeler, toplamda %4’ü olan
12 milyon göçmeni barındırmaktadır. Göç edilen ülkelerin nüfusu, uluslararası göçmenlerin nüfusuna
oranlandığında gelir grupları arasında büyük farklılıklar görülmektedir. Göçmenler, yüksek gelirli bir
ülkede ikamet eden her altı kişiden yaklaşık birini oluştururken, bu oran orta gelirli ve düşük
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gelirli ülkelerde %2’den azdır (United Nations, 2020: 6). 2000 ve 2020 yılları arasında yüksek gelirli
ülkeler, o dönemde dünya çapında eklenen 107 milyon uluslararası göçmenden, 80 milyonu olan
%75’ine sahip olmuştur. Orta gelirli ülkelerde, 22 milyon ve düşük gelirli ülkelerde, 5 milyon göçmen
eklenmiştir. Yüksek gelirli ülkelerdeki göçmen sayısındaki hızlı artış, bu ülkelerdeki göçmen işçi talebini
yansıtmaktadır (United Nations, 2020: 6-7). 2000-2010 yılları arasında, küresel olarak uluslararası
göçmen sayısı yaklaşık 48 milyon artış göstermiştir. 2010-2020 yılları arasında 60 milyon kişi daha
göçmen sayısına eklenmiştir. Bu artış daha çok işgücü veya aile göçünden kaynaklı olmuştur.
2020 yılında, dünya genelinde yerinden zorla edilen kişilerin sayısı, 34 milyon olarak
gerçekleşmiştir. 2020 yılında yerinden zorla edilen kişilerin sayısı, 2000 yılına oranından iki kat fazla
olmuştur. Uluslararası göçmenler, dünya toplam nüfusunun %4’ünden daha azını temsil etmektedir.
Bu oran küçük de olsa, son yirmi yılda istikrarlı bir şekilde artmaktadır (United Nations, 2020: 5-6).
Sürdürülebilir bilgi ekonomilerinin temeli olan bilgi yoğun odaklı politikalar, küresel ekonomi
süreçlerinde yön verici olmuştur. Beyin göçü yoluyla, nitelikli iş gücü istihdamı sağlanmaktadır.
Zamanla ekonomik olarak daha gelişmiş bölgeler ve ülkeler, vasıflı işgücünü işe alma ve muhafaza
etme konusunda gelişmekte olan ülkelere göre daha başarılı olmuşlardır. Özellikle uluslararası göçün
kaynağı olan bölgelerde ve ülkelerde beyin göçü vasıflı insan kaynağının tükenmesine yol açmaktadır
(Jöns & Cranston, 2020: 385).
Beyin göçünün ekonomik kalkınma için tehdit olduğu varsayımı, bir dışsallık olarak bir kişinin
topluma katkısının değeri ile o kişinin ücreti arasında bir boşluk olduğu anlamını taşımaktadır.
Toplumun göçten kaynaklanan net kaybını ölçen bu boşluk, toplumun sosyal marjinal faydasını
azaltmaktadır (Sevilla, 2006: 61).

1960 baz yılı alınarak, gelir gruplarına göre ayrılmış ülkelerin dünya göçünden aldıkları pay
oranları, grafik 4’te görülmektedir. Gelir grupları açısından değerlendirilmesi, uluslararası göç
eğiliminin durumunu da bizlere göstermektedir. Böylece eğitimli göçmenlerin, gelişmiş ülkelere göç
etme eğilimi ile karşılaşılmıştır. Gelişmiş ülkelerin, eğitimli göçmenlerden aldığı pay bu anlamda yüksek
olduğu bilgisine ulaşılır.
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Grafik 4, ülkelerin gelir gruplarına göre sınıflandırılmasının uluslararası göçmenlere göre
oranlarını bizlere ifade etmektedir. Dünya bankasına göre 1960-2019 yılları arası 5 ülke grubunun,
göçmen nüfusları yer almaktadır. Bu ülkeler yüksek gelirli, üst-orta gelirli, düşük-orta gelirli ülkeler ve
düşük gelirli ülkeler gruplarından meydana gelmektedir. Yüksek gelirli ve düşük gelirli ülke gruplarının
karşılaştırılmasında, yüksek gelirli ülkelerin ekonomik, sosyal, kültürel ve psikolojik faktörlerden dolayı
daha çok göç aldığı görülmektedir. Toplam nüfusun, göçmen nüfusuna oranı 1960-2019 yılları arası 6
kat artmıştır. Dünya nüfusunun %3,5’i olan yaklaşık 270 milyondan fazla insanın, (International
Organization for Migration, 2019: 22) doğmadıkları ülkelerde yaşadığı tahmin edilen uluslararası
göçmenler, genellikle iyi eğitimlidir. ABD’dekilerin %67’si ve OECD ülkelerindeki %88’i orta öğretim
veya daha yüksek bir eğitime sahiptir. Ayrıca göçmenler, kendi ülkelerindeki nüfusun geri kalanından
daha iyi eğitimli olma eğilimindedirler.
Geleneksel olarak vasıfsız göç; göçmenler, aileler ve gönderen ülkeler için büyük kazanç olarak
tanımlanırken, yüksek vasıflı göç genellikle daha az gelişmiş ülkeleri beşerî sermayeden mahrum
bırakmakta, bu da ekonomik kalkınmayı engellemektedir. Beyin göçünün gerçekleştiği ev sahibi ülke
açısından yeteneklerin iyi şekilde kullanması nedeniyle insan kaynaklarının verimli bir şekilde
kullanılması yaklaşımı varken, diğer taraftan beyin göçünü kaynak ülkenin ekonomik, sosyal ve mesleki
gelişimine zararlı olarak gösteren bir yaklaşım da bulunmaktadır (Espinoza-Pedraza, 2013: 35)

Tablo:1 Eğitimli Göçmen Nüfusun Ülkelerin Gelir Gurubuna göre Ayırma (%Toplam Göç)
Gelir Grubu Ülkeler
Yüksek Gelirli Ülkeler
Üst Orta Gelir
Düşük Orta Gelir
Düşük Gelir

Eğitimli Göç Oranı
2000
%6,3
%14,1
%16,3
%8,1

2010
%8,4
%23,6
%31,8
%14,7

Tablo 1, 2000-2010 yılları arası ülke gruplarının, eğitimli göçmen nüfus değişimlerini
göstermektedir. Her ülkede yüksek öğrenim görmüş nüfusta, artış izlenmektedir.
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Grafik 5, 2000-2020 yılları arasında en fazla göçmeni yüksek gelirli ülke gruplarının aldığını
görmekteyiz. COVID-19 salgını, tüm gelir gruplarında göçmen stokundaki büyümeyi yavaşlatmıştır.
(United Nations, 2020)
Beyin göçünün gelişmiş ülkelerce alınması, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyüme,
eğitim, gelir dağılımı ve refah üzerinde olumsuz etkilenmeler yaşanmasına neden olmaktadır.
Geleneksel olarak, kaynak ülkelerde beyin göçü her zaman olumsuz etkileriyle, yani devlet
yatırımlarında azalma ve yüksek nitelikli insan kaynaklarında bir kayıpla ilişkilendirilmiştir
(Iravani, 2011: 285).
Bir yandan,beyin göçünün, göçmen dövizleri, yurtdışında kazanılan ek becerilerle geri dönüş
göçü ile bilimsel ve ticari ağların oluşturulması gibi olası olumlu geri bildirim etkilerine rağmen, geride
bırakılan göçmen olmayanların refahını olumsuz etkilediği görüşü genel kabul gören görüştür (Ngoma
& Ismail, 2013: 212).
Göç, doğurganlık örüntüleri üzerindeki etkileri yoluyla hem doğrudan hem de dolaylı olarak
dünya gelir dağılımını etkilemektedir (Mountford & Rapoport, 2011: 4-5).
Zamanla, beyin göçü, kaynak ülkede beşeri sermaye oluşumunu olumsuz etkilemekte ve bu
büyümeye ve ekonominin diğer önemli değişkenlerine zarar vermektedir (Wong & Yip, 1999: 699700).
Gelişmekte olan ülkeler tarafından oluşturulan sosyal sermayenin beyin göçü yoluyla gelişmiş
ülkelere gidişi, gelişmekte olan ülkelerin kamu bütçelerinde verimsiz bir yatırıma neden olmaktadır
(Mugo & Kamere,2013: 166).
Beyin göçünün gelişmekte olan ülkeler üzerindeki yıkıcı etkileri sonucu bu göç hareketlerini
durdurmak için çok az sayıda gelişmiş ülke politikasının yürürlüğe konması ve bu politikaların
neredeyse hiçbirinin yasama aşamasına ulaşmamış olması şaşırtıcı değildir (Grubel, 1968: 541).

2ndInternational Migration Researches Congress (ICOMIR-2022), May 20-22 2022
Ankara / TURKEY | 15

2ndInternational

Migration Researches Congress

ISBN: 978-605-71156-8-3

Gelişmekte olan ülkeler özellikle eğitim amaçlı gönderdiği kişilere yurtdışından dönmelerini
sağlayacak iş garantisi vermelidir (Mugo & Kamere, 2013: 173). Eğitim, özellikle artan uluslararası göç
sorunlarında güçlü bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, gelişmekte olan ülkeler, yüksek kaliteli eğitim
hizmetleri sunarak ve daha iyi bir eğitim altyapısı oluşturarak, yurt dışında yüksek öğrenim görmek
isteyen bireylerin beyin göçü yapmalarını önleyebilir (Mugo & Kamere, 2013: 174).
Bilgi Toplumuna Ulaşmada Evrensellik
Endüstri 4.0’ın bireylerden beklediği yaşam becerileri olarak liderlik, işbirlikçilik, yaratıcılık,
bilgi ve iletişim teknolojileri okuryazarlığı, etkili iletişim, duygusal zeka, girişimcilik, finansal
okuryazarlık, küresel vatandaşlık, problem çözme ve ekip çalışması, eleştirel düşünme, çözüm odaklı
düşünme, yenilikçi düşünme, kültürlerarası anlayış, medya okuryazarlığı, kariyer ve öğrenme becerileri,
faydalı olma bilinci, sevgi ve saygı davranış bilinci, çevre bilinci gibi kazanımlar beklenmektedir.
Böylece endüstri 4.0’a uyum sağlamak kolaylaşacaktır. Endüstri 4.0 uyum sağlanması için gerekli
davranış özelliklerini sağlamanın yanında, bunun gerekli alt yapı ve gelişim süreçleriyle bilinçli ve doğru
bir şekilde desteklenmesi gerekmektedir.
Entelektüel sermayenin unsurlarından biri olan insan sermayesi, çalışanların işletmeye farklı
özellikler kattığı bilgisinin, yeteneğinin ve uzmanlığının bir karması olan insan faktörünü temsil
etmekte olup, çalışanların sahip oldukları bilgi, yetenek ve deneyimlerin değerini göstermektedir
(Bontis, vd., 1999: 393)
Bilgi toplumu, bilgiye dayalı toplumsal yapıyla ilgilidir, bilginin ve bilgi teknolojilerinin
toplumdaki artan önemini vurgulayan bir kavramdır. İletişim teknolojileri sayesinde bilgi işlem
kapasitesindeki sürekli artış ve sınır tanımadan artan dolaşım hızı, bu değişimin arkasındaki en önemli
etmenlerin başında gelmektedir. Bu değişim geçmiş dönemdeki sanayi toplumu ve tarım toplumundan
bir ayrılmayı ifade etmektedir (Ertürk ve Kahvecioğlu, 2003, s: 472)
OECD yayımlamış olduğu bir raporda yeni ekonomiyi bilgi ekonomisi olarak ele almaktadır.
Bu raporda ekonomi; enformasyon ve bilgi üretimine, dağıtımına ve kullanılmasına dayanılarak
tanımlanmaktadır. Ayrıca bilginin üretilmesi ve paylaşılması sürecindeki örgütler ve gruplar arasında
bulunan ağ şeklindeki ilişkilerin varlığına dikkat çekilerek, bilgi ekonomisindeki yapı bir ağ
örgütlenmesi olarak açıklanmaktadır (Clarke, 2001, s;189).
Küresel ekonomilerde ulusal ve uluslararası politikalar aracılığıyla ülkeler, refah düzeyini
yükseltmeyi ve kalkınmayı sağlamayı hedeflemektedir. Bunun için yapılması gerekenler arasında,
işsizliği azaltmak, finansal istikrarı sağlamak, sağlık ve eğitim, adalet gibi sosyal faydaları tüm topluma
yaymak gibi faydalı tutum ve davranışlar bulunmaktadır. Toplumun refah düzeyini yükseltmeyi ve
kalkınmayı amaçlayan toplumların her anlamda üreten, geliştiren ve yöneten olması beklenmektedir.
Küresel anlamda rekabet ancak bu şekilde sağlanabilmektedir. İhracat düzeyinde artışlar, gelişen
değişen teknolojik süreçlerin sağlanması, bu süreci destekleyici olmaktadır.
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Küresel dünyada başarılı olmak için vatandaşların refah seviyelerinin artması, ekonomik
gelişmişlik, ekonomik yatırımları destekleme, eğitim, kültür, sosyal ve sağlık yatırımlarını artırmak,
sosyo-kültürel ve adalet değerlerinin korunması önem arz etmektedir.
Bilgi toplumuyla birlikte diğer bir değişim de işgücünde yaşanmıştır. Eskiye nazaran iş gücüne
olan ihtiyaç yerini, bilgi gücüne olan ihtiyaca, bırakmıştır. Beyin ve bilgi gücüyle çalışan insan sayısı,
artmıştır. İkinci Dünya Savaşı ve sonrasında sanayinin ivme kazanması, beyin göçünün hareketliliğiyle
ivme kazanmıştır. Sosyal sermayenin göç yoluyla kaybedilmesi, gelişmekte olan ülkelerin bu anlamda
kaybına yol açmaktadır. Bunun yanında beyin göçünü alan ülke için ise, entelektüel sermaye
kazanımıyla hem ekonomik hem de sosyal kazanç sağlanmaktadır. Beyin göçü alan ülkeler arasında
Amerika, Kanada, Avustralya, İngiltere, Fransa, Almanya yer almaktadır. Türkiye ise göç veren ülkeler
arasında yer almaktadır.
Sonuç ve Değerlendirme
Türkiye beyin göçü konusunda, nitelikli iş gücü kayıplarının nedenlerini iyi analiz etmeli,
nitelikli iş gücünü elde tutmaya ve geri döndürmaye yönelik politikalar hayata geçirilmelidir. Buna
yönelik geçerli ücret, istihdam ve sosyal olanakların zenginleştirilmesi bu anlamda önem arz
etmektedir.
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XIII. Yüzyılın İlk Yarısında Moğol İstilası ve Anadolu’ya Göç Hareketleri

Burak ÇELİK1
Özet
Moğol istilası sonuçları bakımından dünya tarihini derinden etkilemiş bir hadisedir. XIII.
yüzyılın ilk yarısında meydana gelen bu istilanın başlatıcısı İç Moğolistan’da doğmuş Yesügey’in oğlu
Temüçin’di. İktidar yolunda uzun ve çileli bir hayat geçirdikten sonra Çingiz Han unvanı ile, iptidai
yaşam tarzlarıyla bu topraklarda onlarca kabileye bölünmüş Moğolları kurduğu devletin çatısı altında
toplamayı başardı. Harezmşahların Moğol tüccarlarını öldürmesine kadar batıya yürüme düşüncesinde
olmayan Çingiz, 1219 yılında istilaya başladı.
İstila öncelikle Maveraünnehir ve Horasan’a ulaştı. Bölgeler adım adım zapt edildi ve sıranın
kendileri üzerine geldiğini anlayan halk kaçışırcasına batıya, daha çok Ön Asya’daki İran ve
Azerbaycan’a göç etti. Bu noktada göç grupları daha ziyade konar-göçer Türkmenlerden müteşekkildi.
İstila bir müddet sonra bitince halk yaklaşık sekiz-dokuz sene nefes aldı. Ancak 1230 yılında Moğol
yurdunda tekrar hareketlenme başladı ve Ögedey, Çormakan’ı bölgeye gönderdi. Asıl büyük kitleleri
harekete geçiren de Çormakan oldu. Nitekim izlediği rota gereği önce İran’a sonra Azerbaycan’a geldi.
İlk istila ile buralara göç etmek zorunda kalan Türkmen kitleleri bu sefer sırasında Anadolu’nun
güneydoğusu ve doğusu boyunca göç etti. Gelen bu Türkmenleri devrin dirayetli ve zeki Selçuklu
hükümdarı I. Alaaddin Keykubad çok sıcak karşıladı ve toplulukları bölgenin çeşitli noktalarında iskân
etti. Ayrıca bunu yaparken olası bir Moğol saldırısına karşı da Anadolu içlerine giden yola set çekmiş
oldu. Onun bu politikası ölümüyle birlikte oğlu II. Gıyâseddin Keyhüsrev tarafından terk edilince
felaketler ardı ardına geldi. Önce Babaîler ayaklanması ve daha sonra Kösedağ faciasıyla ülke Moğol
istilasına açıldı ve doğu ve güneydoğudaki halklar Anadolu’nun batı uçlarına, Bizans sınırlarına kadar
ilerlediler. Bu göçler Anadolu’nun etnik, dinî, ticari, askerî ve siyasi çehresinde büyük değişikliklere
neden oldu.
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Bu çalışma da Moğol istilasının meydana getirdiği Anadolu’ya göç süreci ve göç eden gruplar
incelenecek ve bu göçlerin Anadolu özelindeki sonuçlarının genel bir değerlendirilmesi yapılmaya
çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Göç, Türkmenler, Anadolu, İran, Azerbaycan, Moğol İstilası

GİRİŞ
“Göç” kavramı genel manada insan ve insan topluluklarının bir yerden başka bir yere gitmeleri,
geçici yahut kalıcı bir şekilde buralarda yerleşmeleri suretiyle meydana gelen bir yer değiştirme
faaliyetidir. Bir zümrenin yerinden kalkıp “evini ve barkını” toplayarak başka bir yere göç etmesinin
geçerli sebepleri olmak zorundadır. Çilesi, gailesi, yağmuru, çamuru, fırtınası, kışı vb. durum ve hava
şartları altında yapılan bu yolculuklar, daima merak konusu olmaktadır. Bununla birlikte daha küçük
toplulukların ya da kişilerin yaptıkları göç hareketlerinin genel karakteri çok gizemli olmayıp macera
niteliği taşımıştır. Bu arada göçün gerçekleşeceği coğrafi saha da boş ve ıssız olmayacaktır. Bu nedenle
göçen topluluklar kendilerini yerli topluluklara, yerel hâkimlere ya da toprağın sahibi devlete tanıtmak
ve bunda başarılı olmak mecburiyetindedirler.
Türk kültürü ve örfünün en önemli belirleyenlerinden bir tanesini “göç” ve “göçmenlik”
kavramları oluşturmaktadır. Zira Türk kültüründeki çeşitli ifadelere bakıldığında göçe ve göçebeliğe
ilişkin büyük bir birikim ve yaşanmışlık olduğunu görürüz. Nitekim en basitinden Türkler ölümü bile
“Hakk’a yürüdü”, “göç etti” olarak betimlemişlerdir. Türk kültür hayatında bu denli yer edinmiş olan
“göç” olgusunun izlerini Türk milletinin vücuda getirmiş olduğu edebi eserlerde teşhis etmek
kaçınılmazdır. Zira “göç” kavramı Türk edebiyatı içerisinde en baştan, daha destanlar döneminden
itibaren başlayarak tarihsel bir çizgi üzerinde sürekli var olmuştur. Günümüze kadar gelen hat üzerinde
varlığını daima sürdüren bu kavramın Türk kültür ve edebiyat evreninde çok geniş bir yer kapladığı
açıktır. Bahsedilen göç kavramının bizim konumuzu ilgilendiren kısmını Moğol istilası nedeniyle
Anadolu’ya yaşanan göçler ihtiva etmektedir. Adeta bir domino etkisiyle halkları yerinden ve
yurdundan oynatan bu istilanın başlatıcısı İç Moğolistan’da teşkil edilmiş Moğol Hanlığı’nın kurucusu
Çingiz Han’dı.
Çingiz Han, İç Moğolistan’ın ücra topraklarında Yesügey Bagatur’un oğlu olarak 1155 yılında
“Temüçin” adıyla dünyaya gelmiştir. Babasının, aralarında düşmanlık bulunduğu Tatarlar tarafından
zehirlenerek öldürülmesi ile birlikte zorlu bir yaşam sürmeye başlamış uzun süre Tatarların elinden
esirlik hayatı çekmiştir. Zamanla güçlenen Temüçin, 1203 yılında Kereit Hanı Toğoril Ong Han ile
yaptığı savaşı kazanmış, 1206 yılında düzenlenen büyük kurultayla tüm Moğolların başbuğu ilan edilmiş
ve Çingiz unvanını elde etmiştir. Bu kurultayda birçok sefer kararı alınmıştır. Bu çerçevede o, Karluklar,
Turfan Uygurları, Oyratlar, Buryatlar ve Kırgızlar gibi irili ufaklı pek çok devlet ve kabileyi ele geçirmiş
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ve Moğol nüfuzu altına sokmuştur. Bir süre sonra, 1215 yılında ise Pekin’i ele geçiren Çingiz Han bu
tarihten 1219 yılına kadar seferlere kısmen ara vermiş iç meseleler ile ilgilenmiştir. Moğolların bu
sessizlikleri tarihe Otrar Faciası olarak geçen hadiseyle bozulmuştur. Çingiz, yaşanan olayın akabinde
hadisenin sorumlularını istemiş, fakat bu talebe olumsuz yanıt gelince kurultay düzenleyerek batıya
yönelik bir sefer kararı almıştır. İlk olarak kendisine tabi bütün devletlerden bu sefer de yanına
katılmasını talep eden Çingiz Han, kendi hazırlıklarını da bitirdikten sonra Harezmşahlar üzerine
ilerlemiştir. Yürütülen bu seferde Moğollar, önlerine çıkan tüm şehir ve kaleleri ele geçirmiş,
Harezmşah Devleti’ni ortadan kaldırmıştır (Cüveynî, 2013: 116-122; Anonim, 1986: 174-181; Kesîr,
2000: 190; Farac, 1950: 495-496; Grousset, 1996: 232-233; Atwood, 2004: 431; Apak, 2014: 482-483;
d’Ohhson, 2008: 41-42; Roux, 2006: 292).
Siyasi ve Askerî Sebepli Göçler
Moğol İmparatorluğu Hanı Çingiz’in Çin seferindeki ölümüyle birlikte 1229 yılında bir kurultay
düzenlenerek Ögedey Han tahta çıkarılmıştı. Ögedey, han ilan edildiği bu kurultayda birçok önemli
sefere karar vermişti. Ögedey Han bu seferlerden birinin de batıya düzenlenmesine karar verdi ve bu
ordunun başına Çormakan Noyan’ı getirdi. Han, onun emrine 30.000 bin kişilik Moğol ve Türk
unsurlardan teşkil edilmiş bir ordu temin etti. Tamma olarak adlandırılan bu ordu, gittiği yere sefer
yapmaktan daha ziyade burada yerleşip Moğol nüfuzunu yaymayı ve merkezden verilen görevleri yerine
getirmeyi amaçlamaktaydı. Ögedey Han, Çormakan Noyan’a sefere henüz çıkmadan iki vazife
vermiştir. Nitekim buna göre Çormakan’ın ilk ve en önemli görevi kaçak Sultan Celâleddin’in
yakalanmasıydı. Noyan’ın ikinci görevi ise tayin edildiği İran ve Azerbaycan sahasındaki emniyeti tesis
etmek, halkın Moğol hâkimiyetini tanımasını sağlamak olmuştur. (Reşîdüddin/Cild-i Evvel, 1373: 638;
Rashid al-Din, 1971: 33; Rashiduddin/Two, 1999: 313; Farac, 1950: 526; Cüveynî, 2013: 191; Juvaini
1997: 227).
Çormakan Noyan, aldığı bu görevin hazırlıklarını bir yıl içerisinde tamamlamıştır. Bu ordu
yerleşme amacı taşıdığı için geriye intikal edemeyeceğinden her bir asker yanında ailesi, hayvanları ve
malları ile sefere katıldı. Bütün hayvan sürüleri ve malları ile Orta Doğu’ya gelen bu Moğol birliğinin
yaklaşık 30.000 çadır olduğu göz önünde bulundurulursa ve her çadırın beş kişilik olduğu baz alınırsa
Çormakan’ın yanında 200-250.000 kişilik bir topluluğun bulunduğu rahatlıkla söylenebilir (Köprülü,
2012: 91; Gül, 2010: 194; Yuvalı, 1995: Yuvalı, 1997: 1289). Çormakan 1230 yılında Amuderya’yı geçti
ve Sultan Celâleddin’i yakalamak için hızla Rey bölgesine geldi. Artık Çormakan, Rey’i kendine başkent
edinerek İran’ı ve bir süre sonra Azerbaycan’ı kontrol edecek, bölgedeki akınları ve Sultan’ın takibatını
buradan yönetecektir. Büyük bir kovalamacanın ardından Sultan Celâleddin Moğolların elinden her
defasında kurtulabilmiştir. Ancak Harezmşah sultanının Âmid dağlarına kaçması onun sonu olmuş,
öldürülmesi ile birlikte Çormakan’ın bu bölgedeki görevi nihayete ermiş ve Moğollar kuzey yönünde
ilerleyerek Azerbaycan’a gelmiştir. Bundan sonra onun başkenti Mugan olmuştur (Cûzcânî, 2016: 113-
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114; Cüveynî, 2013: 359-366; Juvaini, 1997: 426-438; Nesevî, 1934: 100-116; Benson, 1991: 168; May,
2007: 26-32).
Çingiz Han’ın 1219 yılında Harezmşahlar üzerine yapmış olduğu ilk sefer, kuvvetle muhtemel
henüz tam anlamıyla batıya erişemediğinden dolayı, çoğunluğu Türkistan’dan olmak üzere göçlerin
daha çok Azerbaycan ve İran’ın batı ve güney hudutlarına yönelmesine neden olmuştur. Çingiz Han’ın
seferini Çormakan Noyan’ın Ögedey’in 1229 yılında düzenlenen kurultay kararı gereğince yapmış
olduğu ikinci sefer izlemiştir. Çormakan Noyan’ın emrindeki tamma ordusu Çingiz Han’ın ordularından
daha batıya erişmişlerdir. Çormakan yukarıda izah edildiği üzere önce İran’a yerleşmişti. Bu nedenle
Anadolu’ya ilk göç dalgası İran bölgesinden gelmiştir. Bu göçler dolayısıyla Anadolu’nun güneydoğu
sınırlarında bir yığılma meydana gelmiştir. Çormakan bundan sonra Azerbaycan’a yerleşmiştir.
Buradaki insanlar ise Moğolların gelişi ile Doğu Anadolu sınırlarını aşmak zorunda kalmışlardır. Bu
noktada göçlerin niteliği ileriki yıllarda yaşanacak göçlerin niteliğinden farklı olmuştur. Biri 1220’li
yıllarda diğeri 1230’lu yıllarda başlayan seferlerin yol açtığı ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde
yoğunlaşan bu göç hareketi daha çok konar-göçer Türkmenlerin oluşturduğu zümreleri harekete
geçirmiştir. Nüfusun bu şekilde akması Anadolu’nun doğu ve güneydoğusunda Selçuklu döneminden
kalma Türkmen bakiyelerinin üzerine eklendiğinde burada epey bir Türkmen nüfus oluşturmuştur.
Alaaddin Keykubad o dönemde Orta Doğu’daki en güçlü hükümdardı. O, Anadolu’nun doğusunda
Moğol istilası sebebiyle meydana gelen nüfus yığılmasını iyi değerlendirdi. Moğollardan çekinmesi
nedeniyle ilk olarak Harezm beylerine Erzincan, Amasya, Larende ve Niğde gibi şehirlerde zengin
dirlikler verip bu bölgede kalmalarını teşvik etti. Bunu aynı bölgeye Moğol tazyiki ile gelen yoğun
Türkmen göçü izledi ve demografik yapıda meydana gelen değişim bölgedeki siyasi dengeleri iyice
değiştirdi. Öyle ki Memluk Devleti’nin kurulmasında bu değişimin tesiri olduğunu rahatlıkla
söylenebilir.
Çormakan önderliğinde gerçekleşen bu istila Orta Doğu’daki her yeri kasıp kavururken, I.
Alaaddin Keykubad, adım adım üzerine doğru gelen Moğol tehdidine karşı önlem almak amacıyla
birtakım tedbirlere başvurmak zorunda kalmıştır. Bu çerçevede Alaaddin, ilk adım olarak, Anadolu’nun
güneydoğu bölgelerine sınırdaş kabul edebileceğimiz noktalarda güvenli bir hat oluşturmak istemiş bu
bağlamda Anamur, Ermenek, Mut, Gülnar ve Silifke bölgelerini Selçuklu hâkimiyeti altına sokmuştur.
Dahası Alaaddin Keykubad zikredilen bu bölgelere iyice kesif bir demografik çerçeve yaratabilmek için
Türkmen nüfus iskân etmiştir. Hudutlarda intizamı temin etmek için bu türden faaliyetler
yürütülürken, Moğol istilasının Anadolu’ya sıçraması ihtimali Selçuklu devlet adamlarını ve Alaaddin
Keykubad’ı epey endişelendirmiştir. Bu nedenle o, yoğun bir şekilde Anadolu’nun orta ve doğu
kesimlerinde kalan şehirlerin etrafını surlarla çevirmiştir. Ancak bu surlar tehdit ülkeye girdiğinde pek
bir işe yaramayacaktır. Bir süre sonra Yassı Çemen Savaşı’yla Harezmşahların doğudaki nüfuzu
kırılmış, Moğollarla Türkiye Selçukluları resmen sınırdaş hale gelmiştir. Bu olayı takiben Moğollar
bölgeye birtakım akınlar düzenlemişlerdir. Bu durum da bölgede daha önce Alaaddin tarafından tesis
edilen dirlik ve düzeni oldukça bozmuştur. Bununla birlikte Anadolu’nun güneydoğu bölgelerinde de
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birtakım olaylar yaşanmaktadır. Zira Celâleddin’in ölümüyle Eyyübi topraklarına yönelik Moğol baskısı
artmış bunun bir sonucu olarak Eyyübiler bulundukları yerleri terk etmişlerdir. Alaaddin Keykubad bu
durumu lehine çevirmek istemiştir. Bu bağlamda yaşananlara karşılık bu bölgeyi hâkimiyet altına almak
için harekete geçmiş, Celâleddin’in ölümüyle başsız ve serbest hareket eden Harezm aşiretleri hizmete
almıştır. Harezmlilerin devletin himayesi altına alınması ve yukarıda da bahsedildiği üzere onlara bu
bölgede zengin dirlikler tesis edilmesi yoluyla bu bölgeyi benimsemeleri amaçlanmış ve nihayetinde
olası bir Moğol istilasına karşı Anadolu içlerine giden yola set çekilmek istenmiştir. Ancak bir süre
sonra Alaaddin Keykubad’ın ölümü Anadolu’da büyük bir zafiyet ortamı meydana getirmiştir. Söz
konusu otorite boşluğunda ilk olarak Selçuklu idarecileri, Alaaddin Keykubad’ın oğlu Gıyâseddin’in
tecrübesizliğinden aldıkları güvenle yönetimi ele geçirmek için birbirleriyle çekişmeye başlamıştır.
Onların bu çekişmeleri nedeniyle Anadolu’da otorite zayıflamış güneydoğuda yerleşik olan Türkmen
ve Harezmli aşiretler bağımsız hareket etmeye başlamışlardır. Onların bu hareketleri bölgedeki diğer
yerleşik insanların zarar görmesine neden olmuştur. Söz konusu bu ortam Babaîlerin lehine olmuş,
fikirleri hızla Türkmenler arasında yayılmaya başlamıştır. İkinci aşamada onlar Selçuklu idaresinin
zayıflığından ve ülke içindeki ekonomik güçlük ortamından dolayı isyana kalkışmışlardır. Bu isyanın ilk
dönemlerinde devlet yeterince tedbir almamış, isyancılar Kırşehir’e kadar gelmişlerdir. Bu aşama da
Selçuklu yönetimi bütün gücünü seferber ederek onları sindirebilmiştir. Devletin önemli devlet
adamlarının birer birer öldürülmesi, Babaîler karşısında alınan bazı yenilgiler, ekonomik güçlükler gibi
birçok sebep Moğolların gözlerini Anadolu’ya çevirmesine neden olmuştur. Nihayetinde Moğollar,
Kösedağ mevkiinde Selçukluları büyük bir yenilgiye uğratmış, Anadolu, Moğol istilasına açık bir hale
gelmiştir. Artan Moğol baskısı ile Selçuklu idaresinde özellikle Moğol yanlısı devlet adamları iş başına
getirilmiştir. Bunda amaç Moğolları tatmin etmeye çalışmaktı. Moğollar böyle tatmin edilmek istenince
bu vaziyet Türkmenlerin mallarına el koymak ve vergilerin arttırılması ile sonuçlanmıştır. Kösedağ
yenilgisinin akisleri özellikle Malatya ve çevresinde derinden hissedilmiş, bölge halkının bir kısmı Suriye
taraflarına diğer bir kısmı ise Anadolu uçlarına göç etmişlerdir. Yine yenilginin akabinde Sivas ve
Kayseri’de Moğol istilasından nasibini almış, muhtemelen bu çevrede bulunan Harezmli ve Germiyanlı
aşiretleri de aynı esnada uçlara intikal etmiştir (Ebülferec, 1941: 20; Turan, 2009: 19-21; Varlık, 1974:
9-10).
Baycu Noyan’ın Orta Doğu valiliği döneminde Kösedağ’da Selçuklulara büyük bir darbe
vurulmuştu. Bu zaferin ardından Moğol ordusu ve yanlarında getirdikleri ailelerin Anadolu’ya
yerleşmeleri hız kazanmıştır. Moğolların yerleştikleri yerler daha çok Anadolu’nun doğu, güneydoğu
ve orta kesimleri olmuştur. Bunun bir sonucu olarak anılan bölgede yaşayan bilhassa Moğollara muhalif
bazı Türkmen gruplar Anadolu’nun daha batısına göç etmek zorunda kalmışlar, Bizans Devleti’nin
sınırlarına yönelmeye başlamışlardır. İbn-i Şeddad Moğol istilasının hızlandığı bu dönemde meydana
gelen göçlerin bir kısmının Memluk ülkesine doğru yapıldığını aktarır. Yazar bununla birlikte
Baybars’ın, Anadolu’dan bu coğrafyaya intikal eden yaklaşık 200.000 kadar Türkmen’i Gazze ve
Antakya şehirleri arasında iskân ettiğini zikreder. Bölgeye yerleşen Türkmen gruplar ilerleyen süreçte
Memluk Devleti’ne askerî açıdan büyük bir destek verecektir. Memluklere yardım etmelerinin yanı sıra
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buralara göç eden Türkmenler, ilerleyen süreçte Orta Anadolu ve Çukurova bölgesinde yeni beyliklerin
kurulmasına ön ayak olacaklardır. (Ahmed b. Lütfullah, 2001:, 33-34; Turan, 2009: 23-26; Sümer, 1992:
134).
Dinî ve Sosyal Sebepli Göçler
XIII. yüzyılın ilk yarısında Anadolu’nun doğu ve güneydoğusunda meydana gelen kargaşa
ortamını ve nedenlerini daha önceden izah etmiştik. Üstelik bu kargaşa ortamına, Çormakan Noyan’ın
önderlik ettiği Moğol istilası yüzünden bulundukları yerden kaçıp gelen Türkmenlerin göçü de
eklenmiştir. Bilindiği üzere Alaaddin Keykubad yaklaşan tehlikeye karşılık bölgenin çeşitli noktalarına
Harezm beylerini iskân etmiştir. Buraya kadar Alaaddin Keykubad’ın politikası gayet tutarlı ve başarılı
olmuş, Moğollar ile kendi devleti arasına önemli bir güçte set çekmiştir. Ancak bu durum Alaaddin’in
ölümüyle akamete uğramıştır. Zira ölümüyle birlikte devletin başına geçen oğlu II. Gıyâseddin
Keyhüsrev, babasının politikasını tamamen terk etmiş, nüfuzunu arttırabilmek için Anadolu’nun
güneydoğu bölgesindeki Harezmli beyleri tasfiye etmeye başlamıştır. Devletin kendilerine bu şekilde
davranmasından oldukça etkilenen Harezm beyleri Alaaddin tarafından iskân edildikleri bölgelerden
ayrılarak Urfa, Harran, Suruç ve Resuleyn bölgelerine gelmişler, bu bölgelerde çeşitli askerî beylikler
teşkil etmişlerdir. Gıyâseddin’in idarecilikteki beceriksizlikleri bazı devlet adamlarını öne çıkarmıştır.
Bu ortamda Babaî şeyhlerinin şöhretini arttırmış, netice itibariyle bu durumdan endişelenen Selçuklu
idarecileri Türkmen kitleler üzerindeki baskılarını daha da arttırmışlardır. Dahası en kıdemli devlet
adamlarından Sadeddin Köpek, Ahi ve Türkmenlerle yakın münasebetleri bulunan rakip gördüğü
bütün devlet adamlarını öldürtmüştür. Bütün bu olup bitenler Türkmenlerin isyan etmeleri için gerekli
ortamı hazırlamıştır (Turan, 2009: 41-42; Ocak, 1996: 124; Turan, 1998: 421; Bayram, Mart-Nisan
1979: 2)
Anadolu’nun anılan bölgelerindeki kaos ortamında insanlar farklı arayışlara girmişler, hayatta
kalabilmek için yeni yurtlar aramaya başlamışlardır. Türkmenlerin bu arayışları siyasi, sosyal ve dinî
birtakım sonuçlar doğurmuştur. Zikredilen dönemde bunlardan en ehemmiyetlilerine dinî etkenler
öncülük etmiştir. Zira 1240 yılının henüz öncelerinde Baba İlyas-ı Horasanî’nin öncülüğünde kurulan
Babaîlik tarikatının fikirleri, Türkmenler arasında epey nüfuz kazanmış, büyük bir destekçi kitlesine
ulaşmıştı. Baba İlyas-ı Horasanî’nin ölümüyle ise başa Baba İshak geçmiştir. Anadolu ahvalinin karışık
hali, Türkmenlerin içinde bulundukları şartların kötülüğü onu sorgulamaya itmiş, çözüm yolları
aramaya başlamıştır. Baba İshak bu çerçevede dinî mahiyetteki birtakım fikirler ortaya atmış, çözümleri
Türkmen kitlelerinin onu desteklemekteki isteklerini daha da arttırmıştır. Baba İshak’ın şöhreti günden
güne iyice artmış ve Türkmenler onun ardından adeta koşarcasına gitmiştir. Türkmenlerin destek
verdiği Baba İshak’ın isyanı ilk olarak Kahta ve Adıyaman bölgelerinde süratle yayılmış, adeta önü
alınamaz bir hale gelmiştir. O dönemde Malatya subaşılığı görevini yürütmekte olan Muzafferü’d-din
Selçuklu Devleti’nin emriyle Babaîler İsyanı’nı söndürmeye çalışmış ancak muvaffak olamayarak büyük
bir yenilgiye uğramıştır. Babaîlerin Muzafferü’d-din’e karşı aldıkları bu galibiyet onların cesaretlerini
arttırmış yanlarına daha çok Türkmen katılmıştır. Onların bundan sonraki hedefi Sivas olmuş, kısa
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sürede burayı ve çevre havaliyi kontrolleri altına almışlardır. Sivas’ın ele geçirilmesi hadisesi Babaî
İsyanı’nı daha da alevlendirmiş, isyancılar Amasya ve Tokat civarına yürümeye başlamışlardır. İsyanın
başarıyla ilerlemesi Selçuklu devlet adamlarını epey tedirgin etmiş başkentte süratle çözüm yolları
üretilmeye çalışılmıştır. Zira Selçuklu Sultanı Gıyâseddin Beyşehir’de bulunan Kubadabad Sarayı’na
sığınmıştır. Bir süre sonra o, Babaîlerin üzerine Armağan Şah’ı göndermiştir. Fakat bundan hiçbir
netice alınamamış Armağan Şah, yenilmesinin yanı sıra Türkmenler tarafından öldürülmüştür.
Armağan Şah’ın başarısızlıkla sonuçlanan harekâtı isyancılara Kırşehir yolunu açmış, hızla buraya
gelmişlerdir. Bu aşamada Sultan, Erzurum sınırındaki askerleri onların peşine göndermiştir. Bu
askerler, Frank askerleri Emir Necmü’d-din Behramşah Candar ve Zahirü’d-din Şir, Kırşehir’in Malya
ovasında Babaîler ile yaptıkları savaşta onları büyük bir yenilgiye uğratmış, isyancıları adeta imha
etmişlerdir. (İbn Bibi, 1996: 50-53; Turan, 2009: 42-45; Ocak, 1991: 373-374; Ocak, 1996: 151;
Köprülü, 1928: Babinger-Köprülü, 1996: 51).
Anadolu’da Babaîler isyanı dışında da dinî nitelikte göçler yaşanmıştır. Moğol tazyiki sonucu
Anadolu’nun çeşitli bölgelerine kaçan ve çok önceleri yerleşik hayata geçmiş Türk ve Türkmen
unsurların bazıları yüksek burjuvaziye hitap etmiş, iktidarla çok yakın ilişkilerde bulunmuşlardır. Bu
zümrenin yanı sıra bir de konar-göçer nitelikteki Türkmenlerin göçerken yanlarında getirdikleri
tarikatlar vardı. Konar-göçer Türkmenlerin getirdikleri dinî anlayışlar şehirli Türkmenlerin getirdikleri
dinî anlayışlardan daha tesirli olmuştur. Nitekim o dönemde Anadolu’nun her bir yanı Türkmen konargöçerlerle doluydu ve sürekli Selçuklu Devleti’ni tehdit edebilecek güçtelerdi. Bu anlayışlara bağlı olan
Türkmenler, ilk olarak konar-göçer hayatı benimseyen ve destekleyen Türkmen beyliklerinin şemsiyesi
altına girmeye gayret etmişler, bu durum Selçuklu devletini tedirgin etmiştir. Bundan dolayı devlet,
Moğollar ile iş birliği yapmış, isyancı karakterdeki Türkmen toplulukları bulduğu her fırsatta bastırmaya
çalışmıştır.
Moğol istilası nedeniyle Anadolu çeşitli şehirlerine yerleşip güç kazanan ve Selçuklu Devleti ile
iyi ilişkiler tesis eden oluşumların başında Celaliye, Rıfaiye, Halvetiye ve Kalenderî tarikatları gelmiştir.
Konar-göçer Türkmenlerin Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde yaydıkları en etkili tarikatları ise Yesevîlik,
Kalenderîlik, Haydarîlik vb. tarikatlar oluşturmuştur.
Başlarda Celaliye olarak adlandırılan Mevlevîlik, Moğol istilası nedeniyle Belh şehrinden
kaçarak Konya’ya gelen Mevlâna Celaleddin Rumî tarafından başlatılmıştır. Mevlâna’nın devrinde
yalnızca Konya ve çevresiyle etkileşimde bulunan Mevlevîlik ancak Mevlâna’nın ölümüyle başa geçen
Sultan Veled’in gayretleri ile ülke genelinde sistemli bir halde yayılmaya başlamıştır. Şehirli kültürde
yayılım gösteren diğer önemli bir tarikat ise Rıfaiye tarikatıdır. Bu tarikatın üzerinde Türk-Moğol
şamanlığının epey tesiri vardır. Rıfailik tarikatı XIII. yüzyılda yayılmaya başlamış XIV. yüzyılda iyice
kendini göstermiştir. Niğde taraflarında kurulan Halvetiye tarikatının kurucusu Ahi Yusuf Halvetî’dir.
Bu tarikat özellikle ahiler arasında yayılmıştır. XIII. yüzyılda Anadolu’ya yerleşen diğer bir tarikat da
Ebû İshak Kazerûnî’nin teşkil ettiği İshakiye tarikatıdır. Bu tarikat bilhassa XIV. yüzyılda Osmanlı
Devleti’nde büyük önem kazanacaktır. (Turan, 2009: 46).
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Konar-göçer Türkmen topluluklarının ortaya çıkardığı dinî yapılara bakılacak olursa ilk başta
Yesevîliğin öne çıktığı görülür. Anadolu’nun kültürel açıdan fethini sağlayan bu tarikat mutedil Sünni
anlayışı temsil etmiştir. Orta Asya’nın Türk halkları arasından filizlenen bu tarikat Moğol istilası
neticesinde yapılan göçlerle Anadolu’ya gelmiştir. Yesevîliğe mensup Türkmen topluluklarının
Anadolu ile ilk temasları Babaî Türkmen dervişleri aracılığıyla olmuştur. Bu dönemde bahsedilen
tarikatın Anadolu’daki en önemli temsilcisi Hacı Bektaş Velî’dir. XIII. yüzyılda Anadolu’nun dini
çehresinde değişikliklere sebep olan diğer tarikatlar ise Kalenderîlik ve Haydarîlik’tir. Bu tarikatlar daha
çok şehirlerin dışında köylerde ve konar-göçerler arasında yayılmıştır. Tekke kurma usulünü
benimsemeyen, farklı yaşama tarzları ve ahlaki anlayışları nedeniyle çok eleştirilen Kalenderiler, sosyal
nizama karşı isyankâr bir tutum içerisinde olmuşlardır. XII. yüzyılın başında kurulmuş ve XIII. yüzyılda
Anadolu’da yayılmaya başlamış olan Haydarîlik tarikatı ise özellikle konar-göçer Türkmenler arasında
yaygınlık göstermiştir (Eflâkî, 1987: 17; Eraslan, 1989: 159-161; Köprülü, 1980: 193-194; Köprülü,
1991: 48; Ocak, 1992: 61).
Aynı yüzyılda göçmen bir sosyal organizasyon olarak Ahilerden de bahsedilmesi gerekir.
Nitekim bu hareket Ahi Evren Şeyh Nasırü’d-din Mahmud tarafından Anadolu’ya getirilmiştir. Zira o,
I. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında onun tarafından saltanatını Abbasî halifesine bildirmek için yola
çıkmış ve Bağdat’a gelmiştir. Buradaki görevini tamamlayıp Anadolu’ya geri dönerken birçok ilim
adamını da yanında getirmiştir. Fütüvvet teşkilatının önemli üyeleri olan bu seçkin topluluk, fütüvveti
Anadolu’nun birçok şehrinde yaymışlar, çok sayıda tekke ve zaviyeler teşkil etmişlerdir. Nasirü’d-din
Mahmud ilk olarak Kayseri’de yerleşmiş, Ahilik teşkilatını burada kurmuştur. I. Alaaddin Keykubad
döneminde ise o Konya’ya yerleştirilmiştir. O ve taraftarları Alaaddin Keykubad’ın II. Gıyâseddin
Keyhüsrev tarafından öldürtülmesine şiddetle karşı çıkmıştır. Zira Gıyâseddin Keyhüsrev, devletin
dizginlerini tam olarak eline alınca Ahi Evren ve birçok Ahi ileri gelenlerini tutuklanmıştır.
Anadolu’nun bu kargaşa ortamını 1243 yılında meydana gelen Kösedağ Savaşı’nda alınan yenilgi
izlemiş, savaşın galibi Moğollar Ahilerin yoğun olarak bulunduğu Kayseri şehrini ele geçirmişlerdir.
Kaynakların aktardığına göre Kayseri’de büyük bir kıtal hareketi yapılmıştır. Burada yaşananlar
sonucunda Ahi teşkilatı tamamıyla dağılmış, Moğollardan kaçan Ahiler uç vilayetlere sığınmışlardır. Bu
göçler daha çok Denizli ve yöresine yapılmıştır. O sıralar hapisten çıkmış olan Ahi Evren’de Denizli’ye
çağrılmış ve burada bir süre yaşamıştır (Hacı Bektaş-ı Veli, 1996: 50-51; Eflakî, 1987: 133; Bayram,
1991: 82)
Ahi nüfusunun yoğun olduğu bir diğer şehir ise Kırşehir’dir. Bu yoğunluk saltanat
mücadelelerinde belirleyici bir güç olmuştur. Nitekim II. İzzü’d-din Keykâvus ve IV. Rükneddin Kılıç
Arslan’ın mücadelesinde Ahiler İzzü’d-din’e destek vermişlerdir. Ancak Sultan Hanı’ndaki yenilgiyle
yeni bir süreç başlamış Kılıç Arslan tek başına saltanata geçmiştir. Alıncak Noyan ise bu esnada İzzü’ddin’i destekleyen Ahilere karşı öldürme ve yağmalama hareketi başlatmış bu zümreler Kırşehir ve
civarını terk ederek uçlara yönelmişlerdir. Bu sırada yapılan göçlerde Edebali, Geyüklü Baba, Abdal
Musa gibi şahsiyetlerde bulunmaktadır. Bundan başka Moğollar, Aksaray ve Niğde’de baskıcı tavırlarını
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göstermişler ve buralardaki Ahi ve Türkmenler de batıya doğru yönelmelerine sebep olmuşlardır. Onlar
yeni geldikleri bu uç bölgelerinde yeniden teşkilatlanmışlar, Batı Anadolu’daki yeni oluşumlara katkı
sağlamışlardır (Bayram, 1991: 122, 126; Aksarayî, 2000: 56).
Zorunlu İskân ve Göçler
Alaaddin Keykubad’ın tehcir politikası bağlamındaki ilk adımları Anadolu’nun güney ve
güneydoğu tarafları boyunca yürütülen faaliyetler oluşturmuştur. Zira bu dönemde Antalya-Sinop
hattının batı tarafları Rumların hâkimiyeti altındaydı. Diğer yandan Tarsus ve Kozan bölgelerinde ise
Ermeniler hâkim konumda idi. Rumların ve Ermenilerin mevcut pozisyonları Türkiye Selçuklu Devleti
için büyük tehlike oluşturmaktaydı. Bununla birlikte ortada büyük bir Moğol istilası problemi vardı.
Alaaddin Keykubad bu bağlamda Maveraünnehir ve Horasan’dan Moğolların önünden kaçmak
suretiyle ülkeye gelen Türkmenleri uç teşkil etmek üzere yerleştirmiştir. Bu dönemde Ermeni
hudutlarına yerleştirilen diğer gruplar ise Boz-ok ve Üç-oklar olarak zikredilebilir. Bu zümreler
Alaaddin Keykubad tarafından çok iyi karşılanmış, Üç-okların bir kısmı 1228 yılında Ermenek
civarında iskân edilmiş, bir kısmı da Kastamonu ve Eskişehir mıntıkalarında yerleştirilmiştir. Bozokların ise bir kısmı Üç-oklar gibi Kastamonu ve Eskişehir yörelerine yerleştirilirken Boz-oklarla
beraber bölgeye gelen Kayılar da Söğüt, Domaniç ve Karacadağ bölgelerinde iskân edilmişlerdir. Bu
faaliyetlerine ek olarak I. Alaaddin Keykubad, Moğol istilasından endişe duyduğu için Celâleddin
Harezmşah ile ortak hareket etmek istemiş, fakat Celâleddin kendisini Büyük Selçuklu Devleti’nin
varisi konumunda gördüğünden dolayı buna yanaşmamış Selçukluları hâkimiyeti altına almaya
çalışmıştır (Nesevî, 1934: 141).
Neticede iki ordu Yassı Çemen mevkiinde karşılaşmışlar ve Celâleddin Harezmşah burada
büyük bir yenilgiye uğramıştır. Bu ağır yenilginin ardından Celâleddin, Trabzon Rum İmparatorluğu’na
sığınırken, Selçuklular ve Moğollar da artık sınırdaş hale gelmişlerdir. Harezmşah ordularının
bakiyelerini hizmetine alan Keykubad bir yandan onları stratejik bölgelerde yerleştirirken diğer yandan
Moğollar ile anlaşma yapmak istemiştir. Harezmşahların yenilmesiyle Doğu Anadolu Bölgesi’ni
hâkimiyet altına alan Keykubad bu bölgede başta Harezmşah bakiyelerini yerleştirmeyi düşünse de,
daha sonradan onların Moğollara karşı yaşadıkları travmadan dolayı Moğollarla sınır olan bölgelere
yerleştirme fikrinden vazgeçmiştir. O, savaş sonrasında bu grupları Erzincan, Amasya, Larende ve
Niğde’ye yerleştirmiş buralarda onlara iktalar vererek nüfuzunu güçlendirmeye çalışmıştır (Turan,
1998: 376-377; Uzunçarşılı, 1988: 39).
Bununla birlikte son olaylardan 10-20 yıl sonra Baycu ve Hülegü Han’ın istilaları başlamıştır.
Son istilalar neticesinde Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden batı bölgelerine intikal
etmek üzere büyük Türkmen grupları harekete geçmiştir. Gittikleri yerlere adeta sığınan Türkmenlerin
XIII. yüzyılın son yarısında Anadolu’da yaşadıkları bölgeler şunlardır: Ağaçeriler (Malatya-Maraş),
Karamanoğulları (Ermenek, Mut, Silifke ve Anamur), Denizli yöresindeki Türkmenler (Antalya’nın
kuzeyinden Denizli’ye uzanan bölgede), Eskişehir, Sivrihisar ve Emirdağ yöresindeki Türkmenler,
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Kastamonu ve çevresindeki Türkmenler, Çukurova ve Suriye bölgesindeki Türkmenler, Çepniler
(Sinop-Samsun) (Sümer, 1970: 45-50)
SONUÇ
Çingiz Han’ın, Harezmşahlara karşı başlatmış olduğu batı seferinden Türkistan doğrudan,
Kafkasya, Anadolu, Irak, İran ve Suriye dolaylı olarak etkilenmiştir. Anılan bu coğrafyadaki Türk
boyları, Moğol istilasını müteakiben batı yönünde ilerlemeye başlamıştır. Onların Ön Asya’ya yaptıkları
göç hareketinden, bilhassa nüfusu arttırması ve Türkleştirmesi bakımından Anadolu’nun doğu
bölgelerinde yığılma meydana getirmiştir. Bununla beraber tespit ettiğimiz üzere Moğol İstilası ile
Anadolu’ya yönelik ilk büyük kitlesel Türkmen göçleri Ögedey Han tarafından batıya intizam getirmesi
için görevlendirilen Çormakan’ın bölgeye intikaliyle başlamıştır. Yaşanan istila nedeniyle ilk göç dalgası
İran’dan başlamış, Anadolu’nun güneydoğu bölgelerinde büyük yığılmalar meydana gelmiştir.
Çormakan’ın Celâleddin’in ölümüyle Azerbaycan’a ilerlemesi bu bölgeden Anadolu’nun doğu
vilayetlerine ikinci yoğun göç dalgasını başlatmıştır. Bu noktada belirtilmelidir ki 1219 yılında başlayan
Çingiz istilası ile 1230 yılında başlayan Çormakan istilası nedeniyle yapılan göçlerin aynı karakteristik
özellikleri taşımış, her iki istilada da Anadolu’ya yoğun olarak konar-göçer hayat süren Türkmenler göç
etmiştir.
Bunun yanı sıra Baycu’nun 1243 yılındaki galibiyeti ve Hülegü’nün İran’a gelişi daha önce
Anadolu’nun doğu hudutlarındaki kesif konar-göçer Türkmen nüfusu daha batıya itmiştir. Bunun bir
sonucu olarak konar-göçer Türkmenler Anadolu’nun etnik çehresini değişime uğratırken, çok önceleri
yerleşik hayata geçmiş alim, fazıl ve tüccarlar da Anadolu’nun sosyal yapısını önemli oranda
değiştirmişlerdir. Türkistan’ın Horasan ve Maveraünnehir gibi çeşitli bölgelerinden kopup gelen bu
güruh ve konar-göçer Türkmenler sayesinde o güne değin Anadolu’nun, Asie Mineur, Diyâr-ı Rûm
vd. bilinen adları “Türkiye” olarak anılmaya başlamıştır. Bununla birlikte söylenmelidir ki son iki istila
Anadolu’nun doğu ve güneydoğusundaki Türkmenler üzerinde baskısını arttırınca buranın
Türkmenleri kuzey, batı ve güney istikametlerinde göç etmeye başlamıştır. Bu göç hareketinin doğal
bir sonucu olarak Anadolu’nun siyasi, sosyal ve ticarî hayatında önemli değişikliklere meydana
gelmiştir. Göç hareketinin daha çok konar-göçer Türkmenler tarafından yapılması ülkedeki ekonomik
hayatın önemli bir bölümünde etkin olan tarım ekonomisinin çöküşünü hızlandırmış ve hayvancılığın
tekrar öne çıkmasına neden olmuştur.
Ayrıca “zorunlu göç veya göç” gibi travmatik bir hadisenin devrin hâkimleri tarafından nasıl
yorumlandığı önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. İlk istilalar sırasında I. Alaaddin
Keykubad’ın Moğol istilasını ve neden olduğu göçü çok iyi teşhis ettiğini anlıyoruz. Nitekim soğukkanlı
bir lider olarak o, devrin siyasi ve askerî havasına göre çözümler üretmiş, hem göçmenler hem de
devleti için en iyi kararları vermiştir. Bu bağlamda önderlerinden yoksun kalmış Harezmli beyleri hem
kendi nüfuzu altına sokmuş hem onlara barınacakları yurtlar tahsis etmiş hem de devletinin güvenliğini
sağlamıştır. Harezmli beylerin dışında birçok göçer Türkmen’i de Anadolu’nun çeşitli stratejik
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noktalarında iskân etmiştir. Bununla da kalmayarak Moğollar ile iş birliğine gitmiştir. Onun sağlam
temellere dayanan bu politikası ölümüyle sona ermiş, oğlu Gıyâseddin Keyhüsrev’in faaliyetleri ülkeye
kaos getirmiştir. Nitekim bu bağlamda aktarılmalıdır ki onun yanlış politikaları nedeniyle Anadolu’nun
Moğol işgaline açık bir hale getirmesi, ilerleyen süreçte ülkeye giren konar-göçer Türkmenlere daha
çok acı çektirmiştir.
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Yurt Dışı Eğitim Göçü Koşullarında Oryantasyon Amaçlı Kurumsal Dijitalleşme: Bir
Mobil Uygulama Tasarımı

Olcay BAYRAKTAR1
Eylül Cansu YAVUZ2
Mehmet Ali DOMBAYCI3
ÖZET
Küreselleşme ve dijitalleşmenin katkısıyla eğitim amaçlı yurt dışı göçe ilgi artmıştır. Akıllı
telefonlarla görüntülü konuşma yapılabilirken ailelerin çocuğunu tahsil amaçlı farklı bir ülkeye
göndermekteki kaygıları azalmıştır. İnternet ve yorum sistemi sayesinde gençler ve aileler farklı bir ülke
hakkında detaylı bilgilere sahip olabilmektedirler. Ancak kampüs ve şehir hayatına ilişkin bilgiler arama
motorlarında oldukça dağınık bir şekilde bulunurken bilgisayar başında oldukça uzun süren ön
araştırmaları gerektirmektedir. Kurumsal bir arka planı olan içerikler dışında başka birçok içerikle
karşılaşılabilmesi üniversite tercih süreçlerinde yabancı ülkelerden olan adaylarda kurumsal bir garanti
hissi oluşmasını engelleyebilmektedir. 2000’den sonra doğan gençlerin her şeyden daha fazla akıllı
telefonlarıyla uyum içerisinde olduğu yetişkinler tarafından açık bir şekilde gözlenmektedir. Gelişmiş
ülkeler içinse beyin göçünün dışında eğitime dayalı kısa süreli göçler hâlâ devam eden birçok mesleğe
ilişkin nitelikli kalıcı göçlerin ön adımı niteliğinde önemsenmektedir.
Ülkemizdeki toplam 223.954 yabancı uyruklu öğrenci başlıca Anadolu Üniversitesi, Karabük
Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs
Üniversitesi’nde öğrenim görmektedir. Kurumların dijitalleşme çabalarının arttığı günümüzde,
yükseköğretim kurumlarımızın sahip olduğu mobil uygulamalar tarandığında eğitim amaçlı yurt dışı
göç koşullarını dikkate alan, ülke ve koşullar hakkında bilgileri derli toplu sunan çok dilli bir mobil
uygulama bulunamamıştır.
Çalışmanın amacı yükseköğretimde kurumsal dijitalleşme ve eğitim amaçlı göç ilişkisini
değerlendirmektir. Buna bağlı olarak kuramsal bir değerlendirme yapılmıştır. Yükseköğretim
Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Ofisi, Orcid: 0000-0002-2538-2960
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme (Yüksek Lisans), Orcid: 0000-0002-9352-510X
3 Prof Dr., Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilgiler ve Türkçe Eğitimi, Felsefe Grubu Eğitimi, Orcid: 0000-0002-2428-8884
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kurumlarındaki mobil uygulamaların içerik, yorum ve sayısal verileri taranmıştır. Yabancı uyruklu
öğrenci mevcutları ve ülkeleri analiz edilmiştir. Elde edilen verilere dayanılarak sayıları giderek artan,
eğitim amaçlı, süreli ve isteğe bağlı göç eden yabancı uyruklu öğrencilerin kampüs ve şehir hayatına
uyumunu kolaylaştıran bir mobil uygulama tasarısı önerilmiştir. Tasarı yabancı uyruklu öğrencilere
ağırlık veren Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının yararlanabileceği bir içerik ve biçimde
sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kurumsal Dijitalleşme, Yükseköğretim, Eğitim Amaçlı Göç, Oryantasyon, Mobil
Uygulama

GİRİŞ
Bu çalışmanın temel amacı yükseköğretimde kurumsal dijitalleşme ve eğitim amaçlı göç
ilişkisini değerlendirmektir. Temel amaca bağlı olarak küreselleşme, yükseköğretimde
uluslararasılaşma, kurumsal dijitalleşme, eğitim amaçlı göç ilişkisi -kampüs ve şehir ortamı dikkate
alınarak- kuramsal yoldan bağlantıları açığa çıkarmak üzere değerlendirilmiştir. Ayrıca yükseköğretim
kurumlarındaki dijitalleşme bağlamında mobil uygulamalar içerik ve sayısal verileri bakımından analiz
edilmiş ve değerlendirilmiştir. Yabancı uyruklu öğrenci mevcutları ve geldikleri ülkeler de ayrıca analiz
edilmiştir. Elde edilen verilere dayanılarak, sonuçta, sayıları giderek artan eğitim amaçlı süreli ve isteğe
bağlı göç eden yabancı uyruklu öğrencilerin kampüs ve şehir hayatına uyumunu kolaylaştıran bir mobil
uygulama tasarısı önerilmiştir.
Temel amaca bağlı olarak alt amaçlar doğrudan mobil uygulamanın amaçları içerisinde
anlaşılabilir. Buna göre mobil uygulamayla ilk olarak Türk üniversitelerinin sınav gerçekleştirdiği ülke
sayısı artırılabilir ve özellikle gelişmiş ülkelerdeki gençlerin dikkati çekilebilir. İkinci olarak Türkiye’deki
şehirlere ve üniversitelere gelmeyi düşünen öğrencilerin yer değiştirme öncesi kaygı düzeyleri en aza
indirilebilir. Üçüncü olarak kayıt olan yabancı öğrencilerin öğrencilik yaşamında karşılaşabileceği her
duruma ilişkin çözüm önerileri geliştirilerek kampüs ve şehre uyum kolaylaştırılabilir. Dördüncü olarak
ise üniversite personeliyle yabancı uyruklu öğrenciler arasında dil ve iletişim yetersizliğinden
kaynaklanan gündelik sorunlar azaltılarak personelin iş yükü hafifletilebilir.
Çalışmanın başlıca önemi 21. yüzyılda yükseköğretim düzeyinde kurumsal dijitalleşme ve göçü
masaya yatırarak ikisi arasındaki bağlantıyı göstermesidir. Mobil uygulama önerisinin önemi de bu
koşullarda anlaşılabilir. Bu bağlamda 21. yüzyılın içinde bulunduğumuz ilk çeyreğinde dijitalleşmenin
gençlerin yetişme sürecinde en az eğitim kadar belirleyici olduğu göz önüne alınmalıdır. Ayrıca
Türkiye’deki farklı şehirlerde yaşayan azımsanamayacak sayıda mültecinin şehir yaşamına uyumu
açısından da yükseköğretim kurumlarının dijitalleşme süreçlerinin bir örnek teşkil edebilecek olması
dikkate değerdir.
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Kuramsal Değerlendirme
Göç başlığı altında eğitim amaçlı ve isteğe bağlı olarak yapılan ve süreli planlanan göçler,
zorunlu olan yaşamını devam ettirmeye dayanan mültecilikten ayrılmaktadır (Mertek ve Yıldırım, 2017:
1431). Öte yandan hangi şekilde olursa olsun göç edilen yerin koşulları uyum ve adaptasyon gibi
kavramlarla karşılanmaktadır.
Küreselleşmenin etkisiyle genel eğitim ve yükseköğretim süreçleri ekonomik, siyasal ve sosyokültürel boyutta etkilenmektedir. Yükseköğretimin tarihçesinden bakıldığında, modernleşmenin bir
parçası olarak ulusal kültürün yapıcısı ve taşıyıcısı pozisyonundan özellikle küresel yükseköğretim
pazarı kavramının gündeme geldiği ve teknolojinin bir rekabet aracı olduğu günlere gelinmiştir. Bu
koşullarda ülkemiz yükseköğretim kurumlarının tercih edilirliğini artırmak gerektiği gibi yabancı
uyruklu öğrencilerin memnuniyeti tercih edilirliği artırmada başlıca kaynaktır. Bu gereklilik ışığında
“Tükiye’de Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Endeksi” geliştirilmiştir. Endeks 5 ana göstergeden
ve bunlara bağlı 33 göstergeden oluşmaktadır. 5 ana gösterge ise şunlardır: üniversite araştırma
performansı, eğitim programı yeterliği, uluslararası bağlantılar, öğrenci desteği ve şehir yeterliği (Kireçci
vd., 2016: 26). 5 Ana göstergeden uluslararası bağlantılar, öğrenci desteği ve şehir yeterliği olmak üzere
üçünü destekleyici etkili dijital platformların kullanımı ve yaygınlaştırılması mümkündür. Çünkü
Gündüzyeli’nin (2015) belirttiği gibi kurumların uluslararası anlamda tanıtım çalışmalarının yanı sıra
öğrenci memnuniyetine dayalı olarak farklı ülkelerdeki internet ortamlarındaki forumlar ve sosyal
medya yorumları belirleyici olmaktadır (2-11, 53). Dijital ortamların ülkemizdeki çoğu yükseköğretim
kurumu tarafından kurumsal olarak güçlendirilmesi ve desteklenmesi de memnuniyeti ve tanıtımı
artırıcıdır.
Küreselleşme süreçlerinin yükseköğretim düzeyine yansıması ister istemez yoğun bir şekilde
yaşanmış ve yaşanmaktadır. Dünyadaki örneklerin yanı sıra Türkiye’de de giderek yabancı uyruklu
öğrenci sayılarında artış olmuş ve birçok şehirde yabancı uyruklu öğrenciler görünürlük kazanmıştır.
Yabancı uyruklu öğrenci alımının tarihçesi ve alım şekilleri 1980 ve 1990’lı yıllara kadar geri
götürülebilir. Yükseköğretim aynı zamanda bir ekonomik getiri alanı olma özelliği de kazanmıştır
(Şahin ve Demirtaş, 2014: 88-89, YÖK, 2021: 8, 41). Dünyada ve Türkiye’de eğitim amaçlı göç edenleri
ilk harekete geçiren saik eğitim olduğu kadar turistik tercihler de söz konusu edilebilmektedir. Eğitim
hareketliliği gerçekleştikten sonra turistik davranışlar da doğmaktadır ve bu durum gençlik turizmi
kavramsallaştırması altında ifade edilebilmektedir (Eşiyok ve Gülcan, 2021: 793-794). Kaldı ki
öğrencinin eğitim amaçlı göç etmesinde farklı bir sosyal ve kültürel çevreyi tanımak istemesi de
etkendir (Usta, Sayın ve Güzelipek, 2017: 566).
Eşiyok ve Gülcan’ın (2021) belirttiği gibi “…teknolojideki gelişmelerin fiziksel hareketliliği
kolaylaştırması ve bilgi ve iletişim teknolojisinin gelişmesi ile daha yaygın sosyal ilişkiler yaratmış ve
gençlerin seyahate olan eğilimini güçlendiren hareketlilik son yıllarda daha da belirgin bir hâl
almıştır…” (795). Yurt dışında eğitim almak, sizi mevcut düzeninizin dışına çıkararak hiç bilmediğiniz
yeni bir sisteme adapte eder. Bu sistemde hem bireysel ve kişisel becerilerinizi geliştirebilir hem de yeni
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bir dünya görüşüne sahip olabilirsiniz (Hodziç, 2011). Yabancı uyruklu öğrencinin öğrenci olduğu
ülkede farklı şehirlere gitmesinin yanı sıra yaşadığı şehirde de turistik amaçlarla geziler gerçekleştirmesi
mümkündür. Çoğunlukla maddi imkânsızlıklar içerisinde bulunan öğrencilerin boş zaman aktiviteleri
içerisinde böylesi davranışlar gerçekleştirebilecekleri düşünülebilir.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde 2017’de yapılan bir araştırmada okulu tanıyamadan derslere
başlanmasının olumsuz olduğu, arkadaş çevrelerinin kendi ülkelerinden olan öğrencilerle sınırlı
kalabildiği gibi öğrenci görüşleri ve dil uyuşmazlığından kaynaklanan aksaklıkları belirten idari personel
görüşleri dikkati çekmektedir (Mertek ve Yıldırım, 2017: 1436-1438). Belirtilen bu sorunlara etkin ve
hızlı çözüm önerileri getirilebilir. Bu tarzda sorunlar Türkiye’deki birçok yükseköğretim kurumu için
geçerli olabileceği gibi çeşitli çalışmalarda ifade edilmiş ve edilebilecek çok sayıda yabancı uyruklu
öğrenci sorunu mevcuttur. Öte yandan ekonomik getirinin artırılması, eğitim amaçlı göçün süreli bir
göç olması bakımından turistik davranışın kültürlerarası etkileşim bağlamında değerlendirilebilmesi,
göçün ilk amacı olan eğitimin etkili kılınabilmesi adına yabancı uyruklu öğrencilerin akademik
başarılarının ve uyum sorunlarının üstesinden etkili ve hızlı şekilde gelmek gerekmektedir. Şahin ve
Demirtaş (2014) tarafından yabancı uyruklu öğrencilerin akademik başarıları ve uyum sorunları
arasındaki bağlantılar açısından başta dil olmak üzere maddi ve ulaşım sorunlarına da işaret
edilmektedir (108-109).
Usta, Sayın ve Güzelipek’e (2017) göre yabancı uyruklu öğrencilerin sorunları “…teknik ve
bürokratik süreçleri de kapsayacak şekilde daha komplike bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır.
Öğrenim süresince oluşabilecek dil bariyerleri, barınma, ulaşım ve devlet kurumlarıyla kurulması
zorunlu ilişkiler…” (567) gibi boyutlarla ifade edilebilir. Bu açıdan öğrencinin geldiği ülkedeki gündelik
yaşam içerikleri ve işlemleriyle ülkemizdekiler arasında fark olabilmektedir. Birkaç örnek verilirse,
öğrencinin geldiği ülkede ulaşım amaçlı sadece para kullanırken ülkemizdeki birçok şehirde kente özgü
ulaşım kartları ve farklı ulaşım araçları mevcut olabilir. Geldiği ülkede tercih edeceği yemekleri
ülkemizde bulması oldukça zor olabildiği için uzunca bir süresini yaşadığı şehirde hangi restoranların
ve yemek tercihlerinin olduğunu öğrenmeye çalışmakla geçirebilmektedir.
Ülkeden ülkeye konaklama, sosyal güvenlik, sağlık hizmetleri vb. konularda biçim ve prosedür
değişebilmektedir. Üstelik yükseköğretim öğrencisi olmak her genç için olduğu gibi yabancı uyruklu
öğrenci için de yeni bir eğitim kademesidir ve önceki eğitim kademelerine kıyasla çok daha fazla
öğrencilik işlemiyle karşı karşıya kalınacağı açıktır. Daha derinlemesine düşünülerek yapılacak
gözlemlerle böylesi sorunların sayısı ve teması artırılabilir. Neticede Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
olan bir öğrenciye göre yabancı uyruklu bir öğrenci yükseköğretim kurumunda yapacağı işlemler,
kampüs ve şehir yaşamı noktasında alışma süreci bakımından oldukça dezavantajlıdır. Yükseköğretim
kurumları bünyesindeki uluslararası öğrencilere yönelik birimler üniversite dışı devlet kurumlarıyla
birlikte çalıştığı gibi bu sorunlara yakından tanık olmaktadır. Bu birimlerin hâlihazırda özellikle
küreselleşme ve dijitalleşme gibi çağın koşullarına uygun şekilde yapılandırılması diğer birimlerden daha
öncelikli görülebilir. Ayrıca kurum içi işleyiş değişiklikleri, öğrencilerin beklentileri gibi konularda zaten
2ndInternational Migration Researches Congress (ICOMIR-2022), May 20-22 2022
Ankara / TURKEY | 39

2ndInternational

Migration Researches Congress

ISBN: 978-605-71156-8-3

sürekli kendilerini geliştirmeleri ve güncellemeleri gerekmektedir. Yabancı uyruklu öğrencilerle
ilgilenen birimlerin böylesi sorunlara yönelik mevcut tecrübelerinin daha derli toplu ve gençlere hitap
edebilecek şekle büründürülmesi mümkündür.
Yeni öğrenme ortamları ve anlayışları dijital ve bağlantısal koşullara göre şekillenmektedir.
Özellikle küresel vatandaşlık, dijital göçebelik gibi kavramların tartışıldığı koşullarda mobil uygulamalar
gelecekteki olası göç hareketlerine yönelik uygulamalar için bir prototip niteliğindedir. Uğur ve Turan’a
(2015) göre teknolojik değişimin ve içerik üretiminin büyük bir ivme kazandığı günümüzde, mobil
teknoloji sektörlerinin devamlılığının sürdürülebilmesi, yeniliklerin benimsenmesine bağlıdır.
Teknolojik yeniliklerin en önemli hedef kitlesi ve kaldıracı durumundaki gençler ise bu süreçte büyük
önem arz etmektedir (68). Gençlerin yoğun olarak kullandığı teknolojik cihazların belirlenmesi ve bu
cihazlara yönelik kullanım şekillerinin ortaya çıkarılması, onların en çok bulundukları ortamlara yönelik
bilgi hizmetlerinin tasarlanmasında kullanılabilecektir (Çakmak ve Yalçın, 2013: 58).
YÖK’ün (2021) Yükseköğretimde Hedef Odaklı Uluslararasılaşma planına göre Türkiye
uluslararası öğrenci sayısı bakımından dünyadaki ilk on ülke arasına girmiştir. Yabancı uyruklu öğrenci
alımının hedeflerinden biri kültürler arası etkileşimdir (7). Bu bakımdan “…yükseköğretimde
uluslararasılaşma, yükseköğretim kurumlarının kültürlerarası diyalog, müzakere ve etkileşimlerini
artırmak, araştırma ve bilgiyi paylaşmak suretiyle dışa açılmalarını sağlamak için kullandıkları en etkin
araçlardan biridir.” (YÖK, 2021: 19). Diğer taraftan ilk bakışta mobil uygulamaların insanlar arası
diyaloğu engellediği düşünülebilir. Son yıllarda gelişen uzaktan eğitim veya online olanaklara rağmen
kampüs ve şehir hayatının hâlâ öğrenme ortamının ve ağının en önemli parçası olduğu göz önüne
alınmalıdır. Bu bağlamda hem şehrin uluslararası öğrencileri nasıl değerlendirdiği, hem de uluslararası
öğrencilerin şehri nasıl değerlendirdiği önemlidir. Bu bağlamı karşılaştırmalı olarak inceleyen Bacanlı
ve diğerlerinin (2016) araştırma sonuçlarına göre elde edilen en önemli bulgulardan birisinin şehiruluslararası öğrenci ilişkisinin, uluslararası öğrencilerin bursluluk tutumlarını pozitif yönde
etkilemesidir (59). Ayrıca gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından eğitime dayalı kısa süreli göçler
nitelikli kalıcı göçler için bir ön çalışma gibi görülebilmektedir. Ancak bu göçlerde en büyük
sorunlardan birinin göç edenin ilk yıllarında yaşadığı dil sorunu olduğu görülmektedir. Zira ilk yıl dil
öğrenme çalışması olarak geçmektedir. Yabancı uyruklu öğrenci alan yükseköğretim kurumları Türkçe
öğrenme amaçlı olarak dil merkezleri açmışlardır. Ancak dil sorununun kısa sürede halledilememesine
ilişkin çeşitli birçok neden üzerinde durulabilir. Bu nedenler ortadan kaldırılsa bile dil öğretiminin yine
de etkin şekilde ve kısa sürede çözülebileceği ileri sürülemez. Öte yandan öğrencinin yaşamak için
yürütmesi gereken birçok işlem gerektiğinden bunlara ilişkin dilsel iletişim koşullarının kolaylaştırılması
mümkündür. Böyle bir mobil uygulamayla öğrencinin yaşamına ilişkin gündelik sorunlarını çözmek
amaçlandığı için yabancı ve Türk öğrenciler arasında kültürler arası etkileşime daha fazla olanak
sağlanacağı ileri sürülebilir.
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Türkiye’deki Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayıları ve Kurumsal Mobil Uygulamaların Analizi
Türkiye’de 2022 yılı Nisan ayı toplam yabancı uyruklu yükseköğretim öğrenci sayısı 223.952’dir
(YÖK, Nisan 2022). Bu öğrencileri yükseköğretim sistemine dâhil eden başlıca kurumlarımız ve
öğrenci sayıları şöyledir:
Tablo 1. Yabancı uyruklu öğrenci sayılarının ülkelere göre dağılımı
Ülke
Suriye
Azerbaycan
Türkmenistan
Irak
İran

Öğrenci Sayısı
47.482
23.770
19.384
14.799
11.223

Kaynak: YÖK, Yükseköğretim Bilgi Yönetimi Sistemi, Birim İstatistikleri, 2022
Tablo 1. de yabancı öğrenci sayılarının ülkelere göre dağılımı verilmiştir. Tabloya göre ülkemize
en fazla yabancı uyruklu öğrenci Suriye, Azerbaycan, Türkmenistan, Irak ve İran’dan gelmektedir.
Tablo 2. Yıllara göre yabancı uyruklu öğrenci sayısındaki artış
Yıl
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı
223.952
185.001
154.446
125.030
107.947
87.717
72.020
48.183

Kaynak: YÖK, Yükseköğretim Bilgi Yönetimi Sistemi, Birim İstatistikleri, 2022
Tablo 2. incelendiğinde yabancı uyruklu öğrenci sayısının yıllar içerisinde oldukça ciddi bir artış
gösterdiği, özellikle son yedi yılda sayının 48.000’den 224.000’e yükseldiği görülmektedir.
Türkiye’deki toplam öğrenci sayısı 8.240.997’dir (YÖK, Nisan 2022). Yabancı uyruklu öğrenci
sayısının toplam öğrenci sayısına oranı yaklaşık %3’dür. Türkiye’deki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
olan ve yurtiçi şehirlerarası eğitim amaçlı göç eden öğrenciler mobil uygulamanın odağında olmasa da
onların da faydalanması muhtemeldir.
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Tablo 3. Dünyada en çok uluslararası öğrenci çeken ülkeler
Ülke
ABD
İngiltere
Avustralya
Almanya
Rusya
Fransa
Kanada
Japonya
Çin
Türkiye

Öğrenci Sayısı
987.314
452.079
444.514
311.738
262.416
229.623
224.548
182.748
178.271
125.138

Tablo 3. de UNESCO tarafından 2018 yılında yayımlanan verilere göre Türkiye’nin dünyada
en çok yabancı öğrenci çeken ülkeler arasında olduğu görülmektedir. Buradan hareketle böyle bir mobil
uygulamanın birçok öğrenciye yardımının olacağı, daha fazla öğrenciyi ülkemize kazandıracağı ve
Türkiye’nin daha üst sıralarda yer alabilmesinin sağlanabileceği düşünülmektedir.
Yapılan araştırmalarda mobil uygulama indirme mağazaları üzerinde Türkiye’deki bütün
üniversiteler taranmış fakat yabancı uyruklu öğrenciler için özel olarak tasarlanmış bir mobil
uygulamaya rastlanmamıştır. Bazı üniversitelerin mobil uygulamalarında günün menüsü gibi kampüs
olanaklarına (sınırlı şekilde veya oryantasyon amacına yönelik olarak değil) yer verilse de daha çok
duyuru, haber, rektörün mesajı gibi içerikler ağırlıktadır. Ayrıca transkript, sınav notu görüntüleme gibi
işlemlerinin yürütebilmesi için de mobil uygulama kullanan üniversiteler mevcuttur. Fakat kullanıcı
yorumları incelendiğinde birçoğunda açılmama, hata verme, donma gibi öğrencilerin olumsuz
yorumları bulunmaktadır. Sonuç olarak üniversitelerin mobil uygulamalara yeni yeni geçtiği birçok
üniversitenin ise hiçbir mobil uygulamasının bulunmadığı fark edilmiştir. Üniversitelerin mobil
uygulamaları arasında yabancı uyruklu öğrencilere yönelik olarak bir mobil uygulamaya ise hiç
rastlanmamıştır. Buna ek olarak şehir ve kampüs hayatını birleştiren hiçbir uygulamanın da olmadığı
görülmüştür. Yükseköğretim kurumları dışında göçmenlere yönelik göç idaresinin mobil
uygulamasında başvuru oluşturma, başvuru sorgulama ve duyurular gibi doğrudan yasal işlemlere
odaklanılmıştır. Ancak bu uygulama Türkiye ile ilgili göçmenlere yönelik bazı sınırlı bilgiler sunmakta
ve şehre göre özelleşmemektedir.
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Mobil Uygulama Önerisi
Mobil Uygulamanın Gerekçeleri Ve Katkıları
Kampüs ve şehir yaşamına ilişkin Mobil Uygulama tasarlanmasının bazı gerekçeleri aşağıdaki
gibidir.
Türkiye’de öğrenci şehirleri olarak isim yapmış olan Eskişehir, Bursa, İstanbul, Ankara, İzmir
dışında iller ve aslında ilçeler de vardır. Bazı ilçeler yaşamayanlar dışında bilinmemekte ve dikkati
çekememektedir. Çoğunlukla kişilerin arama motorlarını kullanım becerisiyle bağlantılı olarak
üniversitenin bulunduğu ilçe değil il aranmaktadır. Bu durum eğitim amaçlı göç için ülkemizi tercih
etmeyi düşünen ve ülkemize yabancı birisi açısından daha fazla geçerli olabilir. Ancak bu konuda geniş
bir tanıtım ve bilgilendirme içeren aplikasyonlar sayesinde Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının
kampüs ve şehir olanaklarının, kampüs ve şehir-ilçe etkileşiminin ön plana çıkarılması mümkündür.
Bu bakımdan Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından bazılarının en önemli avantajı olan mekân
ve buna bağlı yaşam güzelliği hem tanıtım amaçlı hem de eğitim mekân etkileşimi bakımından tahsil
hayatı amaçlı değerlendirilebilir.
Eğitim amaçlı ve süreli göç kapsamında gelen yabancı uyruklu bir genç şehir ve kampüs hayatı
açısından yepyeni bir dünya ile karşılaşır. Bu durum keyifli olduğu kadar zorlukları da barındırır.
Örneğin devam eden satırlardaki gibi bir senaryo neredeyse her yabancı uyruklunun karşılaşabileceği
bir durumdur. Yurt dışına gelen birisiniz, çok az Türkçe biliyorsunuz, tamamen yabancı bir çevreye
adım attınız, her konuda başkalarına soru sormak zorundasınız. Başkalarına sorduğunuzda doğru
yönlendirilip yönlendirilmediğinizden, sorduğunuz kişinin yönlendirmesini tam anlayıp
anlayamadığınızdan, size her konuda yardımcı olsa da bir kişiye fazla yük olup olmadığınızdan, farklı
kişilere gittiğinizde ise güvenip güvenmeyeceğinizden vb. birçok konudan emin olamazsınız. Bu
durumda daha ilk senenizde Türkiye Türkçesini öğrenmekle boğuşurken en çok güvenebileceğiniz
kişiler dersinize giren hocalarınızdır. Ancak hocaların her bir yabancı öğrencinin gündelik ve detaylı
sorularıyla uğraşabilmesi çoğu zaman mümkün olmaz. Aynı şekilde yabancı uyruklu öğrencilerle
ilgilenen personel açısından da özellikle dil ve zaman sorunundan kaynaklı oryantasyon amaçlı
yönlendirmede pürüzler çıkması mümkündür. Bu tarz durumlarda mobil uygulama sayesinde
akademik ve idari personelin kuracağı diyaloglar ve yapacağı işlemler bir hayli basitleşir. Öğrencinin
mobil uygulamayı indirmesini ve dil seçeneğini seçmesini sağlamak, ardından sorusuyla ilgili kategori
içerisinde gezmesini önermek. Hatta böylesi durumlar oluştuğunda öğrencinin mobil uygulamayla
çoktan etkileşim içerisinde olması bile mümkündür. Böyle bir mobil uygulama yoksa yabancı öğrenci
kendi imkânlarıyla yolunu bulmak için yetersiz Türkçesi ile sürekli soru sormak zorunda kalır. Bir
taraftan da derslerine yoğunlaşmak zorundadır. Yabancı uyruklu bir öğrencinin oryantasyon ve
adaptasyonu burada ifade edilen ve edilemeyen birçok gerekçeyle oldukça yavaş kalır ve sorunlarla
boğuşmak şeklinde geçer.
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Yukarıda yer verilen birçok çalışmada bu tarz sorunlar ortaya koyulmuştur ve üniversitelerin
yabancı öğrenci birimlerinde böylesi sorunlar sürekli gözlemlenmektedir. Yapılması gereken bürokratik
işlemler ve şehre uyum, dil ve farklı kültür dezavantajına bağlı ikinci bir dezavantaj olarak gelişir.
Özellikle çağımızda bir gencin kolaylığa alıştığı dünyasında sorun büyür ve ders başarısını düşürür.
Örneğin yabancı uyruklu bir öğrencinin ev kiralaması gerektiğinde kiralayıp yerleşene kadar atacağı ilk
adımdan son adıma kadar bilmesi gereken en azından birkaç işlem vardır. Tek bir işlem için bile
sorması gereken, açıklama ve adres alması gereken çok sayıda husus vardır. Aynı şekilde bankaya
gitmek için, hasta olduğunda hastaneye gitmek için de bir Türk Vatandaşı için engel olmayan ancak
yabancı uyruklu birinin aşması gereken bir sürü engelle karşı karşıyadır. Bu noktada kurumların
dijitalleşmeye geçtiği günümüzde özellikle yeni yetişen 18-25 yaş arası gençlerde internet sitesi
kullanımının azlığı ve mobil uygulama kullanımının yoğunluğu dikkate alınmalıdır.
Yabancı öğrencilerin en sık sorduğu soruları ve anlamakta zorlandığı işlemleri onlarla ilgilenen
idari ve akademik personeller bilmektedir. Çoğu zaman bu konularda öğrencilere bilgi vermek için
mevcut personele ilaveten İngilizce-Arapça-Fransızca vb. bilen ikinci bir part-time personel
çalıştırılmaktadır. Öğrenciyle yüz-yüze iletişim devam edeceği için bu personellere ihtiyaç kalıcıdır.
Buna rağmen yabancı uyruklu öğrencilerle; göç, konaklama, sosyal güvenlik, öğrenci işlemleri, YÖS
sınavı, Türkçe yeterlilikleri gibi başlıca konularda çoğu zaman iletişim problemi yaşanmaktadır. Çoğu
zaman yabancı uyruklu bir öğrenciye fiziki bir adres tarif edebilmek bile oldukça zordur. İhtiyacı olan
bir evrakı E-devlet üzerinden alıp alamayacağını bilememektedir. Bir öğrencinin hayli detaylanan bu
tarz konularda her seferinde ayrı arama motoru sorgulaması yapması veya birilerine soru sorması
aslında bir iletişim engeli oluşturmaktadır. Bu içerikleri dikkate alan bir mobil uygulama ise kurumdaki
iş yükü açısından bir rahatlama getireceği gibi ilgili personelin verimini de artırabilir. Mobil uygulama
yükseköğretim kurumlarının yabancı uyruklu öğrenci eğitimine ilişkin kaydettikleri mesafeye büyük
ölçüde katkı yapabilir.
Ayrıca Türkiye’ye eğitim amaçlı göçlerin belli başlı ülkelerden olduğu yukarıda ortaya
koyulmuştur. Böyle bir mobil uygulama sayesinde yeni adayların ve daha az dikkat çekebildiğimiz
ülkelerdeki gençlerin de daha fazla dikkatini çekebilmek mümkündür. Mobil uygulama dünyanın her
yerinden inceleme amaçlı indirilip silinebileceği için yabancı uyruklu öğrencilere yönelik organize edilen
sınavlara başvuruları da artırabilir. Çünkü mobil uygulama sadece kayıt olan öğrenciye değil kaydolmak
için sınava girmeyi düşünen öğrenciye de yöneliktir. Yabancı uyruklu öğrencinin oryantasyonuna,
kampüs ve şehir yaşamına ilişkin her türlü bilgiyi içereceği için, gençlerin internet sitesi yerine akıllı
telefonda mobil uygulama tercih etme alışkanlıkları da dikkate alınırsa, kolaylıkla benimseyecekleri ve
sıcak karşılayacakları bir uygulama olabilir. Mobil uygulama kullanımı çağın becerileri arasında yerini
çoktan almıştır.
Mobil Uygulamanın Avantaj ve Dezavantajlarına Bakış
Eğitim amaçlı göç eden ve Türkçe seviyesi yetersiz bir öğrencinin iletişiminin sadece kendi
ülkesinden olan diğer öğrencilerle sınırlı olmasının nedeni ne olabilir? Başlıca neden kendi ülkesinden
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olanlarla dil ve kültür birliğidir ve temel ihtiyaçlarını karşılama noktasında aynı dili konuştuğu deneyimli
olanlardan yardım almanın kolaylığıdır. Deneyimli olanların yardımı ise ikili ilişkiler, güvenilirlik vb.
açılardan her zaman tartışmaya açıktır. Kaldı ki yabancı bir ülkeye gelen bir gencin temel amacı farklı
kültürleri tanımaktır. Ancak sadece kendi ülkesinden olanlarla sıkı bir iletişim hem eğitim amaçlı göçün
hem de yükseköğretim kurumlarının uluslararasılaşma süreçlerinde yabancı uyruklu öğrenci alma
amaçlarıyla çelişmez mi? Bu soru yüz yüze iletişimin insan hayatı açısından vazgeçilmez oluşu
bağlamında düşünüldüğünde mobil uygulamanın aslında bir avantaj olduğunu gösterir.
Böyle bir mobil uygulamayla sağlanan oryantasyon ilk bakışta dil öğrenme, iletişim ortamı ve
kişiler arası etkileşim açısından yalnızlaştıran ve dil öğrenimini düşüren bir faktör gibi düşünülebilir.
Ancak tersinden yabancı uyruklu öğrencinin yerleşik halk ve personelle olan iletişimini ve etkileşimini
çeşitlendirebileceği gibi dersleriyle bağlantılı olarak akademik dil öğrenmeye odaklanmasını artıracağı
varsayılabilir. Çünkü insan her şekilde iletişim ve etkileşim halinde olan bir varlıktır. Yabancı uyruklu
öğrenci böyle bir aplikasyondan yoksun olduğu için sürekli soru soran ve iletişimde alan taraftadır.
Onun tarafından bakıldığında konuşacağı başka birçok konunun yerine sürekli kendisinin alan
konumunda olması iletişim kurma isteğini azaltan bir faktördür. Yerleşik halk ve personel açısından
bakıldığında ise yabancı öğrencilerle iletişim kurduğunda kendisi için sürekli sıradan ve basit konuların
sorulması bir süre sonra yabancı öğrenciyle iletişim kurmaktan uzak durma eğilimini doğurur. Çünkü
yeni hiçbir şey öğrenmediği gibi sürekli veren konumundadır. Oysa insanlar arası iletişimin gündelik
ve olağan akışı konu çeşitliliğine ve hem alan hem veren pozisyonunda olmaya dayanır. İletişimde konu
çeşitliliği ise dil öğrenme açısından kelime kapasitesinin artırılması anlamına gelir. Böyle bir mobil
uygulama yabancı uyruklu öğrencinin gündelik sorunlarını büyük ölçüde çözerken hem derslerine
yoğunlaşabilmesini hem de kültürlerarası etkileşime olanak verecek konularda daha fazla iletişime
girebilmesini sağlar.
Dijital çağda doğup büyümüş ve yetişmiş bir genç yaşamsal ve gündelik konularda gerçek
iletişimin yerine mobil uygulamalardan öğrenme koşullarını geliştirmiştir. Başka bir deyişle gerçek
iletişim yerine sorularına akıllı telefondan cevap bulmaya alışmıştır. Hatta böylesini tercih eder ve bu
tarz konularda bir iletişim organı olarak yüz yüze iletişim yerine akıllı telefonla ihtiyacı karşılamak adeta
bir protezin vücudun doğal parçası haline gelmesi gibidir. Özellikle memleketinden farklı bir ülkede
yaşayan bir gencin en iyi arkadaşı telefonudur. Yüz yüze iletişim kurarken bile eli hep telefonuna gider.
Bunun nedeni ikinci bir soruyu sormak istemedikleri için kalan sorularına telefonundan bakma
gereksinimi duymalarıdır. Ayrıca laptop yerine akıllı telefonu tercih etmektedirler ve telefonda internet
siteleri kullanımı mobil uygulamalara göre daha verimsizdir. Bu bağlamda gençlerin yüz yüze iletişim
bağlamında farklı konulara zaman ayırmak istedikleri düşünülebileceği gibi kültürlerarası etkileşim ve
eğitsel açıdan da bu olumlu bir durumdur.
Gerek kampüs yaşamı gerekse de şehir yaşamını çok sayıda farklı internet sitesinden takip
etmek yerine, farklı kanallardaki bilgilerin bir uygulamada depolanması ve paylaşılması mantığına
dayanan bir mobil uygulamada dezavantajlar kolaylıkla avantaja dönüşebilecektir. Yakın bir gelecekte
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app’ten simülasyona geçildiğinde tek elde depolanmış ve üniversitelerdeki kurumsal ve ortak akılla
oluşturulmuş içerikler hazır bir şekilde bulunacaktır.
Öğrenci şehir ve kampüs yaşamına ve öğrencilik işlemlerine alıştıkça uygulamaya bağımlılığı
azalacaktır. Ancak uygulama öğrenci işlerini içereceği için diploma aşamasına kadar yine de
kullanılmaya devam edeceği varsayılabilir. Ayrıca uygulamanın mezuniyet kısmında mezun öğrencilerle
üniversite arasındaki etkileşimin dünyanın her yerinde devam ettirilmesi mümkün olacaktır.
Öğrenciler, yaşamak için gerekli olan bilgilere sadece kurum içinde değil mobil şekilde ve her
yerde her an ulaşabilecektir. Uygulama ile etkileşimini kendisinin ders saati ve personelin mesai saatleri
dışındaki boş zamanlarında kurabilecektir. Sadece bir soru sormak için yol kat etmesine gerek
kalmaksızın birçok sorununu halledilebilecektir.
Kendini güncelleyen bilgi verme temelindeki bir mobil uygulamayla personel işlerini
kolaylaştırmak amaçlandığı için özellikle konuyla ilgili personellerin de kullandığı ve güncelleme
önerileri yaptığı bir mobil uygulama mümkündür. Böyle bir mobil uygulamaya personelin isteksiz değil
aksine gönüllü olacağı varsayılabilir. Çünkü yabancı uyruklu öğrenciyle irtibatlı olan personelin en çok
zorlandığı konu bu tarz konularda öğrenciye anlatma ve anlama güçlüğü çekilmesidir. Bütün bunlar
mobil uygulamanın doğrudan ve kısa vadeli avantajlarıdır.
Yabancı uyruklu öğrencilere yönelik bir mobil uygulama yüz yüze iletişimin önemli aracısı olan
oryantasyon toplantıları ihtiyacını ortadan kaldırmaz. Ayrıca kurumun daha önceki oryantasyon
toplantıları sayesinde hâlihazırda mobil uygulamadan beklenen olası içeriklerin mevcut olma ihtimali
de uygulamanın hayata geçme sürecinde bir avantaj olabilir. Oryantasyonlara öğrencilerin katılımının
düşük olması veya oryantasyon toplantılarında bir anda yüklenen bilgilerin alımlanamaması durumları
göz önüne alınmalıdır. Oryantasyona rağmen genellikle çok sayıda öğrenci idari personele, asistanlara,
danışmanlara sorarak öğrenmektedir. Bu noktada mobil uygulama oryantasyon toplantılarının
gündemi hâline geldiğinde bu toplantıların başarısını artırır. Mobil uygulamanın kendisi dört yıl
boyunca ve sürekli bir oryantasyon anlamına gelir.
Mobil Uygulamanın Genel ve Teknik Özellikleri
Genel Özellikler
➢ Açılış sayfasının ardından dil seçeneği veren mobil uygulamanın başlıca Türkçe, İngilizce, Arapça
ve Fransızca olmak üzere dört dilli olması mümkündür.
➢ Yaşamak için karşılaşacağı gündelik sorunların çözümünün Türkiye’de oldukça basit olduğu ve
mobil uygulama sayesinde kolaylıkla halledebileceği açık bir mesaj olarak sunulmalı ve alt mesaj
olarak sürekli içerilmelidir. Örneğin, sağlık sorunuyla mı karşılaştın çözümü oldukça basit tıkla
ve ne yapılması gerektiğini gör tarzında yönlendirme cümleleri içerebilir.
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➢ Tema ve başlıklarla yönlendiren ve her tıklamada kısa bilgiler veren mobil uygulamanın yer yer
sorularla yönlendirmesi mümkün olmalıdır. Ayrıca gerekli bilgiler detaylandıkça yeni tıklamalara
ve uygulama dışı internet sitelerine yönlendirme yapılmalıdır.
➢ Tema ve başlıklar içinde ihtiyaca ve tanıtıma göre fotoğraf ve videolara yer verilebilir.
➢ Uygulamada telefon numarası verildiğinde telefon aramasına; internet sitesi adresi verildiğinde
Safari, Chrome gibi uygulamalara, açık adres verildiğinde ise Google Maps gibi navigasyonlara
yönlendirme yapması mümkün olmalıdır. Bu özellikler açılış sayfasında veya uygulamanın
tanıtım-kullanım videosunda belirtilebilir.
➢ Yabancı uyruklu öğrencinin Türkiye’de kullanabileceği farklı mobil uygulamalara ve internet
sitelerine yönlendirme yapılabilir. Yemeksepeti, Sahibinden.com, E-devlet, Göç İdaresi,
üniversitenin diğer mobil uygulamaları, resmi internet sayfası, uluslararası ilişkiler birimi sayfası,
YÖS organizasyon sayfası vb. bunlardan bazılarıdır.
➢ Mobil uygulamanın kullanımdayken güncellenmesi mümkündür.
➢ Yabancı uyruklu öğrencilerin ve yükseköğretim personelinin tavsiyeleri kuruluş ve geliştirme
aşamalarında dikkate alınabilir.
Teknik Özellikler
➢ Uygulama içerisinde personelle herhangi bir sohbet işlemi, ders notlarına bakma vb. işlemler
yapılamayacağı için teknik olarak yapımı basit ve donma sorunu yaşanmayacak bir uygulamadır.
➢ Bir firmaya ve bilgisayar mühendisine gerekli materyal ve içerik sağlandığında, uygulama
interaktif bir özellik arz etmediği için kısa sürede yapılabilir.
➢ Uygulamanın kullanımı ve teknik devamlılığı açısından kullanım için herhangi bir üyelik şartı
öngörülmemesi önemlidir. Herkesin indirip kullanabileceği ve her içeriği görebileceği bir
uygulama olması sebebiyle sunucuya da gerek duyulmayacaktır.
➢ Sunuculu mobil uygulamalara göre maliyet bakımından ucuz ve teknik bakımdan daha kolaydır.
➢ Dışarıdan sürekli bir müdahale ve takip yerine bütün olay sadece mobil uygulamanın içinde
olacağı için aralıklı takip ve güncelleme yeterli olacaktır.
➢ Devamlılık ve güncelleme konusu önemli olduğu için düzenli teknik destek gerektiren bir
uygulama olduğu göz önüne alınmalıdır.
➢ İçerik genellikle kısa bilgilendirmeler şeklinde olacağı için ve not görüntüleme, ders kaydı, öğrenci
işleriyle chat gibi işlemleri içermeyeceği için tıklamalarda açılma hatası vermeyen bir uygulama
olması mümkündür.
➢ Apple ve Android’e göre tasarlanabilir.
➢ Uygulama içinde verilen linklere tıklandığında telefonda Safari veya Google’a geçerek internet
sitesine kolaylıkla yönlendirilebilecektir. Telefon numaraları tıklandığında telefon arama
yapabilecektir. Bir kurumun veya firmanın açık adresi verildiğinde verilen adresi gösteren
navigasyon uygulamalarına geçebilecektir. Bu işlemler birçok mobil uygulamayla kıyaslandığında
teknik olarak daha basit ve mümkündür.
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Mobil Uygulamanın İçerik Taslağı
Karşılama Videosu
50 saniyelik yabancı uyruklu öğrencilerin rol aldığı bir tanıtım videosu, ana mesaj bu mobil
uygulama öğrencilik hayatınızı kolaylaştıracak, mobil uygulamada belirtilenlerden çok daha fazlası
kampüs ve şehir hayatında mevcut, bu mobil uygulamayla … şehrinde ve … üniversitesinde her
sorunumu kolaylıkla çözebiliyorum vb. şeklinde olabilir.
İhtiyaç oldukça tekrar tekrar kullanılacak bir mobil uygulama olduğu için videoyu açmadan
geçme seçeneği olmalıdır.
Ayrıca video sadece YÖS sınavından birkaç ay önce aktif edilerek dünya genelinde mobil
uygulamanın indirildiği düşünülürse bilgilendirme bakımından faydalı olacaktır.
İlk Geldiğim Ayda Ne Yapmalıyım?
Karşılama Öğrenciyi karşılayacak bir arkadaşı yoksa ilk gün havaalanına indiğinde nereye
gitmesi ve hangi ulaşım aracını kullanması gerekiyor? Eğer üniversitenin bir karşılama hizmeti varsa
bilgisi verilmelidir. Ayrıca yanında hangi evrakların bulunması gerekiyor, şehre intikal edilen ayda hava
durumu nedir gibi sorulara cevap verilebilir.
Aileyle İletişim Türkiye’ye ilk geldiğimde telefon hattını nereden alabilirim? Başlıca GSM
firmaları hangileridir? Ücretler için GSM firmalarının İngilizce internet sitelerine yönlendirme
yapılabilir. Kampüs içinde ve yurtlarda neredeyse her yerde Wi-Fi olduğunun bilgisi verilmelidir.
Harçlık İhtiyacı Aile para gönderdiğinde hangi bankalardan para çekilebilir? Kampüs
içerisinde hangi bankalar mevcut? Yabancı para birimini Türk parasına çevirebileceği yerlerin adresleri
ve iletişim bilgileri de verilebilir.
Nerede kalacağım sorusu için Konaklama (TIKLA).
Üniversiteye Kayıt İşlemleri İçin Öğrenci İşleri (TIKLA).
Konaklama ve Öğrenci İşleri uygulama içerisindeki genel sekmelerde olması gerektiği gibi ‘İlk
Geldiğim Ayda Ne Yapmalıyım’ sekmesinde de mevcut olmalıdır.
Konaklama
Yurt Yurt sekmesini tıklayınca ikinci sekme devlet yurtları ve özel yurtlar şeklinde olmalı.
Açılan sekmede yurtların isimleri-fotoğrafları-iletişim bilgileri verilmelidir. Yurt kampüs içerisinde veya
yanındaysa bilgisi verilmelidir. Öneri ve fiyat bilgisi almak için iletişime geçilebilecek numaralar
verilebilir.
Ev Kiralık evlerin hangi internet sitesinden bulunabileceğinin bilgisi ve internet sitesine veya
uygulamasına yönlendirme. Ev kiralama seçenekleri için emlakçı dükkânları ve sahibinden kiralama
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arasındaki farklar. Evi kiraladım şimdi ne yapmalıyım? Elektrik, su ve doğalgazı nereden açtırabilirim?
Bu işlemler için hangi evraklar gerekli? İkamet alması gerektiği hatırlatılmalıdır. İkamet almak için hangi
evraklarla hangi kuruma gitmesi gerektiği bilgisi verilmelidir.
Sağlık
Herhangi bir sağlık sorunu yaşadığında en yakın hastanenin bilgisi, hastanede hangi belge ve
evraklarla, ücretli veya ücretsiz sağlık hizmeti alabileceği durumlar ayrı bir şekilde tanımlanır. Ayrıca
ücret karşılığı gidebileceği özel hastanelerin adresleri ve iletişim bilgileri sunulabilir. Ayaklı hasta olarak
Üniversite Hastanesine gittiğinde hangi işlemlerle karşılaşacağı belirtilebilir. Acil olarak hastaneye
gitmesi gerektiğinde bir sorun yaşanır mı? Bu gibi durumlarda hangi numarayı aramak gerekir?
Üniversite Hastanesi’nin fotoğrafları ve Türkiye’nin özellikle de üniversite hastanelerinin gelişmiş ve
her hastaya hizmet verebilecek nitelikte olduğu bilgisi verilmelidir.
Sosyal Güvenlik
SGK kısaca nedir? Hangi konularda yardımcı olur? Yararlanabilmek için hangi koşulları
taşımak gerekir? Bu tür sorular tek tek başlık haline getirilmelidir.
Ulaşım
Şehrin hava yolu ve karayolundan ulaşım imkânı belirtilmelidir. Şehirdeki metro, tramvay,
belediye otobüsü, minibüs, dolmuş gibi ulaşım araçlarının birkaç cümleyle tanıtımı yapılmalıdır. Bazı
güzergâhların küçük bir haritası verilebilir.
Düzenli şekilde okul ev arasında gitmek için veya şehirde turistik amaçlı gezmek için ne yapmak
gerekir? Örneğin Samsun şehri için Samulaş sekmesi koyulabilir. Samulaş nedir? Öğrenci belgesi veya
kimliğiyle Samkart çıkartmak, Samkartı çıkartabileceği yerlere Google Maps üzerinden yönlendirme
gibi bilgilere yer verilebilir. Samkart ile ulaşımın çok daha ucuz olduğu vurgulanabilir.
Göç İdaresi
Göç İdaresi kısaca nedir? Gerektiğinde hangi işlemler için Göç İdaresine gitmek gerekir?
İşlemlerin tek tek açıklaması yapılabilir.
Gıda ve Giyim
Şehirde veya ilçede bulunan alışveriş merkezlerinin isimleri ve bulundukları yerler, buralarda
hangi mağaza ve ürünlerin bulunduğuna bakabilmesi için alışveriş merkezlerinin internet sitelerinin
adresleri verilebilir. Şehirdeki ucuz market olanakları, semt pazarlarında ucuz ve doğal ürün olanakları
vurgulanabilir.
Gezi ve Boş Zaman Aktiviteleri
Gezi İlçenin, şehrin ve yakın mesafedeki gezip görmeye değer doğa, çarşı, kültürel alan gibi
yerlerin ayrı ayrı sekmesi olmalıdır. Bu sekmeler gezi hedefinin fotoğraflarıyla desteklenmeli, kampüs
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merkeze alınarak mesafe ve ulaşım yolları ve neler yapılabileceğinin bilgisi verilmelidir. Detaylı bilgi
için tıklama yoluyla gezi hedefindeki yerin internet sitesi mevcutsa sunulabilir.
Boş Zaman Aktiviteleri Şehirdeki boş zaman aktiviteleri ayrı ayrı sekmeler halinde verilebilir.
Örneğin balık tutma, yaz aylarında güneşlenme, kış sporları, düzenli spor aktivitesi için buz pateni,
bowling salonu, özel spor salonları, yüzme havuzu, koşu yolları, doğada spor imkânları vb. bilgiler ayrı
sekmeler içinde sunulabilir. Dinlenme, sohbet, ders çalışma amaçlı kampüs civarı çok sayıda kafe
sekmelerde belirtilebilir. Müzik aleti çalmak için Gençlik ve Spor Müdürlükleri’nin, belediyelerin
verdiği hizmetler ve özel kurumlar bu sekmede listelenebilir.
Acil Durum
İnsan her yerde ve her zaman acil durumlarla karşılaşabilir. Acil durumla karşılaşmanı
dilemesek de böyle durumlarda Türk halkının yardıma koştuğunu bilmeni isteriz. Yine de acil bir
durum oluştuğunda aranacak birçok numara yerine tek bir numara olduğu vurgulanmalı. Böyle bir
durumda Türkçem yetersiz gelir mi kaygısı duyma bu telefonlar Türkçe dışında … dillerinde hizmet
vermektedir.
Türkçe Geliştirme Önerileri
Yeni başlayanlara yönelik, derslerde Türkçem yetersiz kalır diye bir kaygılanma olabilir. Tömer
aracılığıyla en az bir yıl (zorunlu) Türkçe eğitim imkânı olduğu belirtilmelidir.
Kayıtlı öğrencilere yönelik Tömer hocalarının önerisiyle seviyeye göre birkaç kitap önerisi ve
kütüphanede bulunabilecek bazı kitapların isimleri ve kullanılabilecek başka dijital kaynaklar verilebilir.
Tömer derslerini destekleyici materyaller dijital ortamlarda veya başka mobil uygulamalarda mevcutsa
bunlar tavsiye edilebilir ve link verilebilir. Ancak materyaller yüklenmez.
İş Hayatı ve Çalışma
Part-time çalışma imkânı var mıdır? Şehirde part-time çalışılabilecek işler mevcut mudur? PartTime çalışabilmek için nereden izin almak gerekir? Çalışma izni için hangi evraklar gereklidir? Yazları
Türkiye’deki başka şehirlerde çalışabilmek için birkaç aylık tatil imkânı var mıdır? Türkiye’deki
İstanbul, Antalya ve Muğla gibi turistik şehirlere turizm sektöründe çalışmak üzere gidilebilir mi?
Üniversitesi Hakkında Her Şey
Bu sekme Kampüs İmkânları, Kurum İçi İşlemler, YÖS ve Yabancı Öğrenci Bursları olmak
üzere dörde ayrılabilir.
Kampüs İmkânları için özellikle üniversitelerdeki alışveriş ve yaşam merkezi, spor salonu,
yüzme havuzu, yemekhane, kütüphane ve engellilere sağlanan imkânlar için ayrı ayrı sekmeler
oluşturulmalıdır. Sekmelerde kısaca mekânın özellikleri ve fotoğrafları sunulmalıdır. Örneğin kampüs
içinde sinema, market, açık hava veya kapalı ortam kafeleri varsa bilgisi verilmelidir. Bu mekânlar için
sekmelerde mobil uygulama dışına çıkılabilecek şekilde açık adres, internet sitesi linki, telefon
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numaraları verilmelidir. Her fakültede kantinlerin olduğu vurgulanmalıdır. Bazı dersliklerin fotoğrafları
ve kampüsü tanıtan fotoğraflar sunulabilir.
Kurumsal İşlemler için ilk tıklama lisans ve lisansüstü olabilir. Her iki sekmede de öğrencilik
hayatının başından sonuna kadar karşılaşacağı resmi işlemlere yönelik tıklamalar için bölümler
bulunabilir. Bir işlem tıklandığında başlıca nereden ve nasıl yapılır sorusuna cevap bulunmalıdır.
Özellikle öğrenci belgesi alma, güncelleme, göçmenlik ve ikamet işlemleri, ilk kayıt işlemleri, diploma
işlemleri, ilk kayıt olduktan sonra öğrenci bilgi sistemi şifresi nasıl alınacak, sisteme kaydolduktan sonra
sistem nasıl kullanılacak tarzında video linkleri yerleştirmek mümkündür. Kampüsü büyük olan
üniversiteler için kampüste kurumsal işlemler için yolunun düşeceği farklı binaların adresleri tarif
edilebilir. Özellikle öğrenci işlerinde verilen hizmetler ve ihtiyaç duyulan evraklar, bunların hangi katta
bulunduğuna dair bilgiler sunulabilmelidir. Gerektiğinde Omü, Uluslararası İlişkiler, YÖS sınavı,
güncel duyurular, akademik takvim gibi internet sitesi linkleri mobil uygulama içinde sunulmalı ve bazı
dâhili telefon numaraları uygulama içinde verilirken bazı dâhili telefon numaralarına ulaşmak için yine
kurumsal internet sitelerine yönlendirmelidir. Ayrıca lisans eğitimini tamamlayıp lisansüstü eğitime
devam etmek isteyen bir öğrenci enstitü ve fakülte-bölüm arasında gidip gelmektedir. Öğrenciler ise
lisansüstü eğitime devam etmek için ne yapması gerektiğine dair neredeyse hiçbir fikre sahip değillerdir.
Lisansüstü sekmesiyle enstitü eğitimine ilişkin yönetmeliğe uygun bazı temel bilgiler (dersler kaç
dönemde tamamlanır, tez kaç dönemde tamamlanır, başvurmak için gerekli şartlar nelerdir, lisansüstü
tezlerin hangi dilde olması gerekir, lisansüstü eğitimde çalışma izni, sonrasında kaç yıllık oturma izni
olduğu gibi konular) verilebilir. Yabancı uyruklu bir öğrenci çoğu zaman uzun bir lisansüstü
yönetmeliği okuyamamaktadır. Tez savunma, mezuniyet gibi işlemler daha detaylı olduğu için bu
konularda öğrenci enstitüsünün internet sitesine yönlendirilebilir.
YÖS ile ilgili sık sorulan sorular sekmesi mutlaka olmalıdır. Sınav merkezleri, sınav yapılan
ülkelerin bilgisi verilebilir. Kurumun YÖS ile ilgili internet sitesi varsa linki verilmelidir.
Burslar Türkiye’de yabancı uyruklu öğrencilere yönelik Türkiye Bursları, YÖK Uluslararası
Öğrenci Bursu, YÖK Türkoloji Bursu gibi burslar verilmektedir. Burslarla ilgili bir sekme konularak
öğrencilerin hangi koşullarda burs alabilecekleri, burslarının neleri kapsadığı ve neleri kapsamadığı,
hangi durumlarda bursunun kesilebileceğiyle ilgili bilgilere yer verilmelidir.
Yukarıdaki içeriğin geliştirilmesi ve yeri geldikçe güncellenmesi mümkündür. Bunun için
birincisi üniversitelerdeki Tömer, Uluslararası İlişkiler, öğrenci işleri gibi birimlerle irtibat halinde
olunmalıdır. İkincisi Göç İdaresi, Sosyal Güvenlik Kurumu, Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri, İl Turizm
Müdürlükleri, Emniyet Müdürlükleri, Sağlık Kurumları, Belediyeler gibi devletin ilgili kurumlarıyla
irtibat halinde olunmalıdır. Ayrıca yoğun olarak öğrencilere hizmet veren özel kuruluşlar ile de irtibat
kurulmalı ve mobil uygulama hakkında doğrudan uygulamanın indirilmesi yoluyla bilgi verilmelidir.
Yer yer yapılan toplantılar ve personel görüşmelerinden elde edilen önerilerle sürekli gelişen, güncel ve
hedefe daha uygun bir mobil uygulama kalıcı ve tercih edilir hale getirilebilir. Ancak mobil uygulamanın
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teknik kapasitesine ve kullanım kolaylığına gölge düşürmeyecek içerikler dikkate alınmalıdır. Bunun
için üniversitenin ilgili birimindeki görevli personellerinin mobil uygulamayı diğer işlerine ek olarak
takip edebilmesi mümkündür. Mobil uygulamanın ana gövdesi ve içeriği oluştuktan sonra güncelleme
sıklığının güz ve bahar dönemi başları olmak üzere yılda iki kere olacağı varsayılabilir.
SONUÇ
Yabancı uyruklu öğrencilere yönelik olan mobil uygulamalar dışında, yükseköğretim
kurumlarımızın mobil uygulama girişimlerinin henüz yeterli bir düzeye erişemediği söylenebilir.
Yabancı uyruklu öğrencilerin uyum sorunlarını azaltmaya ve oryantasyon süreçlerini desteklemeye
yönelik sorun çözücü bir mobil uygulama taslağı, yabancı öğrenci sayısı açısından başı çeken
yükseköğretim kurumlarının gündemine getirilebilir. Yabancı uyruklu öğrencilerin sorunlarına yönelik
bilimsel araştırmalar üzerinde yapılan literatür taramasında uyum-dil-bütünleşme gibi sorunları dikkate
alan ve kültürel etkileşim-ekonomik katkı gibi hedefleri içeren bir mobil uygulama önerilmediği
görülmüştür. Bu açıdan yukarıda sunulan taslak geliştirilmeye açık olduğu gibi aynı zamanda bir ilk
örnek niteliğindedir. Yükseköğretim kurumlarımızın girişimci düşünerek ellerindeki imkânlar dâhilinde
yabancı uyruklu öğrencilerin yaşamını kolaylaştırmaya ve kurumu tanıtmaya yönelik olarak mobil
uygulamayı hayata geçirmesi kurumsal dijitalleşme için önemli bir adımdır.
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Mostarlı Hasan Ziyâî Dîvân’ında Gurbetin İzleri

Fatma ÖZDOĞAN1
Öz
İnsanın duygularını şekillendiren birçok olay ve olgu vardır. Bunların başında da gurbet ve
ayrılık gelmektedir. Gurbet kavramı Türk kültürü ve toplumunda çok önemli bir yere sahiptir. Nitekim
halk arasında da gurbet ile ilgili çok sayıda inanış ve söyleyişe rastlanmaktadır. Gurbetin temelinde
uzaklaşmak yer alır. İnsan; memleketinden, ailesinden, sevdiği kişi ve ortamlardan ayrıldığında bu
değişim onun ruh hâline yansır, özlem ve üzüntü duyguları içinde eskiyi yad eder. Bu durum, şüphesiz
kendisine ve etrafında olup bitenlere diğer insanlara göre daha hassas ve estetik bir biçimde yaklaşan
şairler için de geçerlidir. Şairler yaşadıkları önemli olayları, duygu değişimlerini sanatın ve geleneğin
kuralları çerçevesinde eserlerine yansıtırlar. Çalışmamıza konu olan Mostarlı şair Hasan Ziyâî de belli
başlı birçok olay yaşamış ve bunları Dîvân’ına konu edinmiştir. Gurbete çıkışını “Götürdüm kendümi
deryâ-yı derd ü mihnete saldum/ Halâs olmak ne mümkindür belâ girdâbına taldum” diyerek ifade eden şairin
memleket özlemini, gurbet duygusunu yansıttığı beyitler göz ardı edilemeyecek kadar fazladır. Bu
bildiride, Hasan Ziyâî’nin hayatında önemli rol oynayan gurbet olgusunun Dîvânına ve sanatına
yansımaları ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Klasik Türk Edebiyatı, Hasan Ziyâî, Dîvân, Gurbet, Ayrılık.

Giriş
Sosyal bir varlık olan insan yaşadığı dünyadan bağımsız olarak düşünülememektedir. İnsan var
olduğu, yaşadığı dünyada ister istemez belli olaylarla karşılaşmaktadır. Ölüm, ayrılık, hastalık gibi çeşitli
sıkıntılar bunların başında gelmektedir. Ayrılık, gurbet, vatan özlemi Klasik Türk edebiyatında da ilk
edebî metinlerden günümüze kadar farklı şekillerde ele alınıp işlenmektedir. Gurbet bağlamında bir
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şairin divanını ele almak ayrılığın, gurbet duygusunun eserlere yansımasını göstermesi bakımından
önem taşımaktadır.
Arapça kökenli bir kavram olan “gurbet” sözlükte “gariplik, yabancılık, yabancı bir memleket,
yabancı yer, vatan dışı yâdel”(Devellioğlu, 2015:338), “doğup yaşanılmış olan yerden uzak yer,
gurbetlik” (TDK, 2009:800), “gariplik, yabancılık”, “yabancı yerlere gitme, seyahat, iğtirâb, vatanı
haricinde bulunma”, “yabancı yer, vatan harici” (Sami, 2010:396) anlamlarına gelmekle birlikte bunlarla
ilişkili olarak gurbet çekmek: Vatan hasreti çekmek, gurbet eli (diyârı): Yabancı memleket, gurbete
(gurbet ellere) düşmek: yurdundan yöresinden ayrılıp yabancı yerlere gitmek zorunda kalmak
anlamlarına gelen kelimeler de bundan mülhemdir. Bunların dışında Firkat: “Ayrılık, ayrılış, firak”,
Hicr: Ayrılık, Hicrân: Ayrılık, ayrılık acısı, insanın içinde yer eden, unutulmaz, onulmaz, dinmez acı,
Cüdâ: Ayrı düşmüş, uzak kalmış, ayrı, uzak, Cüda düşmek (kalmak, olmak): Ayrılmak, ayrı kalmak gibi
kelimeler de kullanılmaktadır. Bunlarla bağlantılı olarak vasl “kavuşma”, sıla “özlenen yer” kelimeleri
de metinlerde karşımıza çıkmaktadır (Yalçınkaya, 2018:2).
Klasik Türk edebiyatı gurbet teması bağlamında ele alınacak olduğunda büyük bir zenginlikle
karşılaşılmaktadır. Gurbet temasına yaklaşım hususunda çeşitli görüşler mevcuttur. Bazı yazarlar gurbet
temasını sevgiliden ayrılık ve şairin doğup büyüdüğü yerden ayrılık olmak üzere iki yaklaşımla ele
almaktadır (Kökus, 2015: 2). “Halk şiirinde gurbet temasına iki farklı açıdan yaklaşmak mümkündür.
Bunlardan birincisi doğup büyüdüğü yerden uzak olma anlamındaki gurbet algısıdır. Halk şairleri, şehir şehir
dolaştıklarından memleketleri onlar için her zaman özlem duyulan bir yer olmuştur. Gerek anonim halk edebiyatında
gerek âşık edebiyatında gurbet teması sıklıkla karşımıza çıkmaktadır.” Bazı yazarlar da gurbet temasını
sevgiliden uzak düşme duygusu, vatandan ayrılığın yarattığı gurbet duygusuna ek olarak ulûhiyetten
ayrılığın yarattığı gurbet duygusunu eklemektedir (Yalçınkaya, 2018:3). İlk olarak Klasik Türk
edebiyatında sevgili daima ulaşılmazdır. Âşık daima sevgilisine ulaşmaya çalışır dolayısıyla bu anlamda
gurbet, sevgiliden uzak olma, uzak düşme duygusudur. Âşık bu sebeple sevgilisi uğruna canından
vazgeçmiş kimsedir. Âşığın garipliği, ayrılıkla arkadaş olması ve bir ayrılık vadisinde dolaşması
sebebiyledir. İkinci nokta ise mutasavvıfların gözüyle ele alınan gurbettir. Mutasavvıflar genellikle
cismânî ve mânevî olmak üzere iki türlü gurbetten bahsetmektedirler. Manevî gurbetin biri tutum ve
davranışlarla, diğeri düşünce ile (himmet) olmak üzere iki şekli vardır. Bir toplumun yaşama tarzı dine
uygun değilse o toplumda yaşayan dindar insan öz yurdunda da olsa garip sayılmaktadır (İslam
Ansiklopedisi, 1996:201). Son olarak ve bizimde çalışmamıza söz konusu olan gurbet hali kişinin
memleketinden uzak kalması durumudur. Çeşitli sebeplerle seyahate çıkan şairler bu anlamda gurbete
büyük önem vermektedirler.
1. Mostarlı Hasan Ziyâî’nin Hayatı
16. yüzyıl şairlerinden olan Mostarlı Hasan Ziyâ’î’nin hayatı hakkında elimizde çok fazla bilgi
bulunmamaktadır. Balkanlarda özellikle Bosna’da büyük bir şöhrete sahip olduğu bilinen Ziyâ‘î’nin
ancak Dîvânı ve Şeyh-i Abdürrezzak mesnevisinden hareketle hayatı hakkında bilgiler
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edinebilmekteyiz. Dîvânının elimizde bulunan tek nüshası Edirne Selimiye Kütüphanesi Elyazmaları
Bölümünde 2127 numarayla kayıtlıdır. Dîvânının sonundaki bir nottan adının Hasan, dedesinin ve
büyük dedelerinin isimlerinin sırasıyla Ali, Mahmud ve Yusuf olduğu öğrenilmektedir. Divanında yer
alan şiirlerinden yola çıkarak hayatını yokluk ve sıkıntılarla geçirdiğini söylemek mümkündür. Hayatının
belli bir döneminde iftiraya uğrayan Hasan Ziyai yaşadığı devirde şiirlerinin ilgi görmemesinin sebebini
uzak bir vilayette kalmış olmasına bağlamaktadır (Gürgendereli, 2017:3). Buradan hareketle gurbette
kalmasının sadece hayatına değil, hayatını yansıttığı şiirleri ve şiirlerinin okunmamasına da etki ettiğini
rahatlıkla söylemek mümkündür.
Ziyâ‘î, Şeyh-i Sanân mesnevisinde, fakirlikten kurtulmak için ailesiyle beraber gurbete çıktığını
söylemektedir. Gurbete çıkışının bir diğer sebebinin ise şiirlerinin rağbet görmemesine bağlar. Burası
deniz kenarında kayalık bir yerdir. Fakat gurbette de sıkıntıları devam etmektedir. Memleketinden
ayrıldığı için derin pişmanlık duyan Ziyâî, dostlarının yüzüne bakacak halinin kalmadığını zikreder:
“Şöyleyem bakmaga yüzüm yokdur/ Rûy-ı yârâna vech-i ashâba” Öyle ki yiyecek bir dilim ekmek bile
bulamadığı şiirlerindeki beyitlerden anlaşılmaktadır. Ailesinin geçimini sağlayamayınca memleketine
geri dönmeye karar vermiştir.
Ziyâ’î bir zaman sonra, şair ve âlimlere değer verip onları koruyan, Balkanlar’ın meşhur Yahyâlı
Beyleri sülalesinden gelen ve kendisi de bir Rumeli şairi olan Vusûlî Mehmed Beğ’in himayesine girer.
Mehmed Beğ’in de ilgi ve teşvikiyle eserlerini daha rahat yazmaya başlayan şair, ona intisap ettikten
sonra sıkıntılarından bir miktar kurtulur (Gürgendereli, 2017:4).
Ziyâî 1584’te, doğduğu kasaba olan Mostar’da veba hastalığından dolayı vefat etmiştir.
2. Mostarlı Hasan Ziyâ‘î’nin Eserleri
Dîvân
Hasan Ziyâî’nin 1584’te Mostar’da tamamladığı hacimli, mürettep bir divanı mevcuttur.
Bugüne kadar tek nüshası bulunabilen eser, Edirne Selimiye Kütüphanesi Elyazmaları bölümündedir.
Divanda 12 kaside, 1 terkib-bend, 1 terci-bend, 1 muaşşer, 1 müseddes, 4 muhammes, 510 gazel, 14
tarih, 12 muamma, 57 kıt’a, 29 müfred ve matla‘ bulunmaktadır (Gürgendereli, 2017:5).
Kıssa-i Şeyh Abdürrezzâk (Şeyh-i San’ân) Mesnevisi
Kıssa-i Şeyh Abdürrezzâk Mesnevisi, İslam ve tasavvuf felsefesi ile ilgili pek çok eserde
zikredilen meşhur Şeyh-i San’ân hikayesini anlatmaktadır. Mesnevinin; biri Londra’da, biri Zagreb’de,
ikisi İstanbul’da olmak üzere dört nüshası bulunmaktadır. Mesnevinin sonunda eserin tamamlanışına
1583 (H.991) tarihi düşürülmüştür. Tasavvufî bir nitelik taşıyan hikâyenin anlatmak istediği ana
düşünce, aşkın insanın gönlünde olduğu fikridir. Aşk uğruna çekilen eziyetlere ve ayıplamalara alçak
gönüllülükle katlanmak ve sabır göstermek gerekmektedir. Aşk yolu, zorluklarla doludur ve gerçek
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aşka yani ilahi aşka ancak çekilen sıkıntılar neticesinde ulaşabilmek mümkündür (Gürgendereli,
2017:5).
Kenzü’l-Esrâr
Ziyâî, Nizâmî’nin Mahzenü’l-Esrâr’ına nazire olarak yazdığı 1565 beyitlik bu eserinde; ilim,
namaz, aşk, kanaat, dünyanın faniliği, takva, haya, edep, yiğitlik, adalet, cimrilik ve günah gibi yirmi
farklı konuda hikâyeler anlatmış ve bu hikayelerle ilgili çeşitli nasihatlerde bulunmuştur (Gürgendereli,
2017:6).
Varka vü Gülşâh
Ziyâî’nin bugüne kadar bulunamamış olan bu eseri kaleme aldığını, Kıssa-i Şeyh Abdürrezzâk
Mesnevisi’nde yer alan bir beyitten anlaşılmaktadır. Şair Şeyh-i San’ân’ın hikayesini yazma sebebini
anlatırken bütün güzel hikayelerin daha önce yazıldığını “Varka vü Gülşâh”ı da kendisinin kaleme
aldığını dile getirmektedir (Gürgendereli, 2017:6).
3. Mostarlı Hasan Ziyâ’î Divanında Gurbet
Klasik Türk edebiyatı tabiattan bağımsız değildir. Tabiatın birer parçaları olan çimenlerin,
yaprakların, ağaçların geçirdiği değişim ve bu değişimlerin şairin ruhunda, düşünce dünyasında
çağrıştırdığı imgeler şiire yansımıştır. Şair tabiattaki değişimin ruhuna yansımasını Dîvân’ında yer alan
beş numaralı kasidesinde on üç ve on sekizinci beyitler arasında şu şekilde ifade etmiştir:
Çemen sarardı vü huşk oldı her giyeh meselâ
Fakîre sûzen olurdı garîbe anca hilâl
Enâr bergi sarardı vü egdi kâmetini
Zemîni çerh sanur gün vezni ana hilâl
Benüm de derd bilüm bükdi vü sarardı tenüm
Nazar kılan bana eyler enâr bergi hayâl
Beni miskîn-i kenâr-ı kasâvet itdi hemân
Kılan bu rûy-ı zemîni garîk-i mâl ü menâl
Bu deşt-i ʿâlemde düşdüm garîb ü ser-gerdân
Ne bûy-ı vefâ irişdi ne geldi vahşî gazâl
Bu deşt-i fâkada dîvâneyem ki boynumda
Kuyûd-ı fakr u felâket selâsil ü aglâl
(Gürgendereli, 2017:20)
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Şair nar yapraklarının boynunu eğmesinden yola çıkarak kendisinin de dert sebebiyle belinin
büküldüğünü, teninin sarardığını, hatta ona bakan kişiler nar yapraklarının haline bakarak kendisinin o
halini hayal edeceklerini söylemektedir. Bu dünya çölünde şaşkın ve kimsesiz kaldığını söyleyerek bu
dünyada ne kadar yalnızlık içerisinde kaldığını da göstermektedir. Bu yoksulluk çölünde deliye
döndüğünü, fakirlik ve felaket kayıtlar silsilesinin boynunda asılı olduğunu belirterek hayatına yönelik
göndermeler yapmaktadır. Nitekim hayatının belli bir döneminde de yoksul olduğu bu beyitlerden
anlaşılmaktadır. Sinan Paşa’ya yazdığı sekiz numaralı kasidesinde kimsesiz kalmış bir kuşla konuşarak
halini arz etmektedir:
Tan-ı adâ mı aceb yohsa hasûd itdi hased
Cânuna bunca cefâ kıldı mı eflâk-i berîn
Hicr-i cânân ile nalân mısın ey mürg-ı garîb
Hem-demün yok mı seni böyle kim itdi gam-gîn
...
Iftirâ taşı ile şîşe-i ırzun sıdılar
Gitdi yüz suyı sevinmekde adû-yı bî-dîn
Ugradun bir kurı bühtâna yaşun akmakda
Yiridür gark ola ger bahr-ı sirişkünde zemîn
(Gürgendereli, 2017:27)
Geçim sıkıntısı birçok insanın hayatta karşılaştığı sorunların başında gelmektedir. İnsanın
memleketinden uzak kaldığı, hayatında yeni bir düzen oluşturmaya çalıştığı ve bunu yaparken de ona
yardımcı olacak kimsenin bulunmamış olması insanın yalnızlığını gün ışığına çıkaran bir olgudur.
Beyitte yer alan “hicr-i cânân” ifadesinde sevdiğinden ayrılan kimsesiz zavallı kuşun inler vaziyette
olması ve bununla beraber ona sırdaş olacak kimsenin bulunmamış olması gam verici bir unsur olarak
karşımıza çıkmaktadır. Nitekim şair, diğer beyitlerde de bu durumu destekleyecek olan kendisine kötü
işle uğraşan kimselerin iftirasına uğradığını anlatan beyitleri kaleme almaktadır. Gurbet diyarını “Sengistân” olarak niteleyen şairin mezarının memlekette bulunmadığını anlattığı dokuz numaralı kasidesinin
alışılmış kaside tarzından oldukça farklıdır. Deniz kenarında kayalık bir yerde bulunan taşlara yüklediği
sıfatların dikkat çekici olmasının yanında yuvasını burada kuracak olmasından da korkmaktadır.
Rûzgâr atdı beni sâhil-i bahra nâ-gâh
Gel dinüz böyle belâ çekdi mi bir ehl-i sühân
Bir ulu taşda yüce kalada diz-dâr-ı felek
Beni habs itdi günâhum ne belâdur bilmen
Seng-dil bir sanemün derdini çekmek gibidür
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Böyle bir seng-i siyâh üzere tutmak mesken
...
Bir ulu taşı mezârumda nişân eyleyesiz
Dostlar bunda ölürsem elem-i gurbetden
Bir Hudâyî kayalardur ki Hudâ ide halâs
Şâhin-i tabʿumı bu yirde yuva tutmakdan
Âdem olan hele cennetden ider mi nefret
Seng-i taʿn ursa yiridür bana yârân-ı vatan
Ger cenâzem çıkarup defnüme kasd eyleyeler
Korkum oldur ki ilişe kala taşlarda kefen
(Gürgendereli, 2017:28)
Şair, memleketinden ayrı kaldığı zamanların daimi olmasından korkmaktadır. Gurbette kalması
ve burada öleceği korkusu şairi çepeçevre sarmaktadır. Memleket harici bir yerde öleceği korkusu hatta
gurbet sebebiyle belki mezarının dahi bilinemeyeceği korkusundan dolayı bilhassa yüce bir taş
dikilmesini istemektedir. Öyle ki bulunduğu durum dolayısıyla cennetten bile nefret edecek konuma
gelmektedir. Zaman zaman yaşadıklarına, ayrılığa katlanması gerektiğini kendisine hatırlatmaktadır.
Bunun dışında gurbetteki mekânını musibet köşesi olarak niteleyen şairin yaşadığı evinin tasvirlerine
on birinci kasidesinde rastlamaktayız:
Meskenüm oldı dirîgâ bir ʿaceb mihnet yiri
Hâne-i vîrâneye koydı felek ben çâkeri
Hâne-i vîrâne-i kalbüm midür yâ meskenüm
Zâhirâ yohsa kazâ-yı âsumân-ı mazharî
Bir fenâ kâşânedür ammâ o da mülküm degül
Gerçi yokdur hânenün ʿâlemde bundan bed-teri
Anlamaz hâlüm meger hem-hânem olan ʿankebûd
Ol benümle yelde yagmurda çeker mihnetleri
(Gürgendereli, 2017:31)
Memleketinden uzakta olan şair, kaldığı evi sıkıntı köşesine benzetmektedir. Evini “hâne-i
vîrâne” olarak niteleyen şair her ne kadar kaldığı mekân virane olsa bile kendisine ait olmadığından
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dolayı şikayet etmektedir. Dünyada bu kadar kötü bir ev olmadığını söyleyen şair mübalağa yoluna
giderek Hz. Adem’den itibaren bile böyle bir ev inşa edilmediğini, satışa çıkarılsa dahi kimsenin bu evi
almayacağını söyleyerek kendisinin gurbet köşelerinde ne kadar zor ve kötü bir mekânda kaldığının
tasvirini yapmaktadır.
İnsanın ruh hali bulunduğu mekâna yansımakta veya bir mekân orada yaşayan insanları etkisi
altına almaktadır. Dolayısıyla böyle bir mekânda yaşayan şairden de mutluluğunu yansıttığı beyitlere
rastlamamaktayız. Şair elem içerisinde devamlı olarak burada âh u feryatlar etmekte hatta kendisini
tıpkı Yusuf’a duyduğu hasret sebebiyle kubbe yaptıran Yakup’a benzetmektedir. Şair bulunduğu
konumdan oldukça rahatsız ve yalnız hissetmektedir. Bunu da en derin bir şekilde evini zulmet yerine
benzetmesinden anlamaktayız. Zulmet kelime anlamı itibariyle karadır, karanlıktır. Şairin,
memleketinden uzak düştüğü yerlerde belki de memleketini aratmayacak düzeyde güzelliklerle
karılaşma imkânı olsaydı bu kadar üzüntü duyma ihtimali ile karşılaşmabilirdik. Ancak aksine olaylar
yaşamış hem eviyle hem de bu evle benzer özellikler gördüğü kendisiyle alay etmiş, evinde yanan ateşin
onu ısıttığını anlatmak yerine ateş korunu uğursuzluk olarak nitelemiş ve kasîdede hiçbir övgü
unsuruna yer vermemiştir.
Diyâr-ı gurbete düşdüm gam u derd oldı yârânum
Bu fânî ʿâlem içre ne serâyum var ne dükkânum
Mekîn olmaga asla bir mekânda yokdur imkânum
İrişdi anca dürlü devlete emsâlüm akrânum
(Gürgendereli, 2017:35)
Mostarlı şair Hasan Ziyâ‘î’nin hayatı meşakkatlerle geçmiştir. Yokluk, fakirlikle birlikte
şiirlerinin değerinin anlaşılmamış olması onu bir takım güçlüklerle yüzleşmek zorunda bırakmıştır.
Düştüğü durum içerisinde çektiği sıkıntılarını yansıttığı örneklerden birisi de bir numaralı terci‘-î
bendindeki beyitlerdir. Bulunduğu mekânı “bela vadisi” olarak nitelendirirken aynı zamanda bedeninin
buralarda perişan olacağını, gördüğü zulmün kendisine reva olmadığını söylemektedir.
Dirîgâ geçdi ʿömr-i nâzenînüm derd ü mihnetde
Ne yârân ile sohbetde ne ihvân ile ülfetde
Hüner kadri bilinmez kaldum alçak bir vilâyetde
Unutdum bildügüm dahı bu kılletde bu zilletde
...
Ziyâ’î zulmet-i gamda ne kara günlere kaldum
Döküldi yüz suyı ben câm-ı nâmûsı yire çaldum
Götürdüm kendümi deryâ-yı derd ü mihnete saldum
Halâs olmak ne mümkindür belâ girdâbına taldum
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‘Aceb-vâr yollara düşdüm ʿaceb sahrâlara geldüm
Safâsından cihânun bi’z-zarûrî cümle vaz geldüm
Tehî destem ne dünyâdan ne ʿukbâdan murâd aldum
Yazuklar bana ger ʿömrüm geçerse böyle gurbetde
Gehî nâ-cins ile sohbetde geh tenhâ kasâvetde

(Gürgendereli, 2017:39)
Gurbet elde kalmasının sebebinin uğursuz talihinden dolayı mı yoksa felek dolayısıyla mı
olduğuna anlam veremeyen şair, ayrıca kaleme aldığı şiirlerin kıymetinin bilinmemesini de felaket,
mezellet, meşakkat, melâlet olarak nitelendirdiği kasvetli bir yere bağlamaktadır. İnsan nerede değilse
en çok orada olmak istemektedir. Burada da şair memleketinde olamayışından dolayı feleğe sitem
etmektedir. Gurbetteki günlerini “kara” olarak niteleyen şair ne dünyadan ne de ahiret yurdundan
umduğunu bulamadığını net bir şekilde anlatmaktadır. Ayrıca iki yüz altmış yedinci gazelinde de
kendisinin sürekli inler bir vaziyette, garip, yalnız, ümitsiz ve çaresiz olduğunu dile getirmektedir:
Ben şol Ziyâʿîyem ki belâ zulmetindeyem
Zâr u garîb ü bî-kes ü bî-çâre vü zelîl
(Gürgendereli, 2017:144)
Çaresiz ve hor görülen Ziyâ‘î, kendisine sevdiklerinden bir mektup gelmemesine de
üzülmektedir. Gurbette insan sevdiklerinin yanında arar, sevdiklerinin yanında olduğunu hissetmek
ister. Bu ayrılığın zaruriyetten dolayı olduğunu hatırlatmaktadır. Gazelin ilerleyen beyitlerinde
kendisine destek olacak bir beye intisap ettiği ve bir miktar da olsa kasvetten, buhran dönemlerinden
kurtulduğu için Allah’a şükretmektedir:
Bana bir nâme gelmez çünki yârân-ı vilâyetden
Ferâgât lâzım oldı bi’z- z arûrî mülk-i gurbetden
(Gürgendereli, 2017:169)
“Gitdüm diyâr-ı gurbete cânânum elvedâ
Düşdi sefer çü bendene sultânum elvedâ
(Gürgendereli, 2014:198)
Şair gurbete çıktığında ruh halinin resmini çizmektedir. Gözlerinin kan ağlaması, bülbül gibi
figan eylemesi bu sebepledir. Gurbete çıkan kişi gerek duyacağı özlemden olsun, gerekse geri dönme
ümidi açısından olsun ağlar, kavuşmayı bekler. Şair burada hem ayrılık durumunu hem sevdiğine veda
etmesinin portresini çizmektedir.

2ndInternational Migration Researches Congress (ICOMIR-2022), May 20-22 2022
Ankara / TURKEY | 62

2ndInternational

Migration Researches Congress

ISBN: 978-605-71156-8-3

Sonuç
Mostar’da doğan şair Hasan Ziyâ‘î, hayatında bir takım zorluklarla karşılaşmış ve bu zorluklarla
başa çıkmaya çalışmıştır. Her insan hayatının belli dönemlerinde iyi-kötü birçok olay yaşamaktadır.
Hastalıkla sınanan, ölümle imtihan olan, hayatında çeşitli yerlere yolculuklar yapan insanlar vardır. Bu
yolculuklar kimi zaman umutla, sevinçle yapıldığı kadar zorunlu, hüzünlü durumlardan ötürü de
yapılabilmektedir. İnsan gittiği yerde mutlulukla yaşam süreceği bir yer ile karşılaşabileceği gibi hüzünle,
gamla da karşılaşabilmektedir. Ele aldığımız şair Hasan Ziyâ‘î de yaşadığı olaylar karşısında bir takım
mecburiyetlerle karşı karşıya kalmaktadır. Dîvân’ında kaleme aldığı şiirlerinden anlaşıldığı kadarıyla
iftiraya uğraması sonucunda memleketinden uzak kendi deyimiyle “mihnet köşesi”ne gönderilmiştir.
Bunun yanı sıra gittiği yerde sıkıntılarını, fakirliğini ve hayatını idame ettirdiği vîrâne evinin portresini
de şiirlerine yansıtmakla birlikte vatanına duyduğu hasreti de yansıtmıştır. Gurbet teması bağlamında
ele aldığı şiirler pek çok şairin işledikleri temalarla örtüşmektedir. Dîvân’ında sevgiliden ayrılığın yoğun
olduğu beyitlerle de karşılaşmaktayız. Ancak bu çalışmada insanın var olduğu, kendi benini ortaya
koyduğu dünyada yapılan yolculuklar dolayısıyla gurbet teması bağlamında sınırlandırılmıştır.
Şair memleketinden uzak kalma durumunu şiirlerine yansıtmaktadır. Özlemini çektiği
memleketini hasret duygusuyla beyitlere aktarmaktadır. Memleketinden uzakta kaldığı yeri gam köşesi,
mihnet yeri olarak nitelendirmektedir. Kaldığı evin kötü bir vaziyette olduğunu anlatmakta, fakirlik
sıkıntısı çekmesinin yanı sıra bir gün memleketine kavuşacağına dair ümit beslediği beyitler de kaleme
almaktadır. Kaleme aldığı şiirleri memleketine duyduğu özlemini yansıtmaktadır ancak memleketinde
bulunduğu dönemlerde geçirdiği güzel günlerini anlattığı şiirler karşımıza çıkmamaktadır. Bu bağlamda
şiirlerinin yoğun olarak memleket özlemini bünyesinde barındırdığını söyleyebiliriz.
İnsan göç ettiği herhangi bir mekânda mutlulukla karşılaşabileceği gibi sıkıntı ve üzüntü ile de
karşılaşabilir. Araştırmaya söz konusu olan Hasan Ziyâî de birçok olay yaşamış ve bunları şiirlerine
yansıtmıştır. İftiraya uğraması sonucu memleketinden ayrı düşen şair memleket hasretine
dayanamamış, şiirler kaleme almış ve Mostar’a geri dönmüştür.
Edebiyat araştırmalarında özellikle hem gurbet etrafındaki çalışmalara hem de Hasan Ziyâî ile
ilgili yapılan çalışmalara katkı sağlaması açısından önem arz etmektedir.
Bu araştırma Hasan Ziyâî’nin Divanı ile sınırlandırılmıştır. Sonraki araştırmalara şairin diğer
eserleri de dahil edilerek kapsamlı bir çalışma elde edilebilir.
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19 ve 20. Yüzyıl Osmanlı Hukukunda Göç Kavramı

Maksut BELEN1
Özet
Göç, kelime anlamıyla bir yerden başka bir yere gitmektir. Kavram olarak göç, dini, iktisadi,
siyasi, sosyal ve diğer sebeplerden dolayı insan topluluklarının hayatlarının tamamını veya bir
bölümünü geçirmek üzere bir iskân yerinden, bir başkasına yerleşmek suretiyle yaptıkları coğrafi yer
değiştirme hareketidir. Göç kelimesinin Arapça karşılığı “hicret”, göç eden, yani göçmenin karşılığı da
“muhacir”dir. İnsanlık tarihi boyunca göçler olmuştur. Zamanımızda olduğu gibi, bundan sonra da
olacaktır. Göçlerin sonucunda yaşam alanlarında nüfus yoğunluğu, çarpık kentleşme artar, buna bağlı
çevre kirliliği, eğitim kurumlarının yetersizliği ortaya çıkar ve göç alan bölgelerde ihtiyaç duyulan
vasıfsız işçi sayısı azalır. Göçler, doğal, ekonomik, siyasi ve sosyal sebeplerden doğar. İnsanlar deprem,
heyelan, kuraklık, çölleşme, sel, volkanik patlamalar; ekonomik gelişmenin, doğal kaynakların, tarım
alanlarının ve iş imkanlarının az olması; savaş, antlaşmalar sonrası yer değiştirme olan mübadele, ülke
sınırlarının değişimi; eğitim, nüfus artışı, sağlık ve güvenlik kaygısı nedenleriyle yerleşim yerlerini
değiştirmektedirler. Devlet, sosyal hayattaki ihtiyaçların sağlanması için bir ülke toplumunun kurduğu,
hukuki, siyasi ve idari merkezi teşkilattır. Devletin görevi ve rasyonel prensibi, fertlerinin azami
derecede mutlu ve müreffeh olmasını sağlayarak kamu hizmetini yürütmektir. Fert ve toplum hayatının
selameti ve sosyal barışı açısından, bu çok önemlidir. Çalışmamızda, göçler olumlu ve olumsuz
yönleriyle, Osmanlıca belge, kitaplar ve bilimsel veriler ışığında bilim açısıyla ele alınıp yorumlarımızla
değerlendirilmiştir. Osmanlı hukukunda milletin rahat, huzur ve mutluluğunun temini yanında, göç
olayının nasıl ele alınıp uygulandığı ve yaşama hakkının sağlandığı, bilimsel analizler, kıyaslama ve
karşılaştırma metotlarıyla değerlendirilip objektif ve rasyonel kriterlere dayanarak ortaya konulmaya,
değerlendirilmeye çalışılarak olumlu bir sonuca ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hicret (göç), Muhacir, Mübadele, İskân, Hayat Hakkı.
.
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Dr., Emekli Öğretim Görevlisi
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Giriş
Günümüz dünyasında yaşanan göç olgusu, insanlık tarihinde de yer almaktadır. Özellikle
geçmişte kıtlık, açlık ve hastalık nedeniyle bazı toplum veya topluluklar göç ederken aynı zamanda
toprakların el değiştirmesi sonucunda bir halkın ana vatan olarak tanımlanan topraklara gönderilmesi
“mübadele” olarak tanımlanan göç çeşitleri de söz konusudur. Göçlerin sonucunda yaşam
alanlarındaki nüfus yoğunluğu ekolojik yapı ile uyumsuz bir şekilde değişmekte, günümüzde
çoğunlukla kırsala değil de, büyük şehirlere olması ise çarpık kentleşmenin büyümesine, buna bağlı
olarak çevre kirliliğinin artmasına, artan nüfus karşısında eğitim kurumlarının yetersiz kalması
nedeniyle de eğitim kalitesinin düşmesine neden olmaktadır.
İlk bakışta pek çok olumsuz etkisi olan göç olgusu, göç edilen ülke ve topraklar için bazen
olumlu etkilere de neden olmaktadır. Özellikle ekonomik yönden gelişmiş, nüfus artış hızı üretim
taleplerini karşılamayan ülkeler, göçle ucuz işçiye kavuşmuş ve bir şekilde nüfuslarındaki dengesizliği
göçle kapatmışlardır. Kısa vadede kârlı gözüken bu durum, uzun vadede gelişmiş ülkelerin ek harcama
yapmalarına neden olmakta, yeni ülkede göçmen nüfusun etki ve gücünü arttırması ise bazı durumlarda
nefret politikalarına dönüşmektedir. Günümüzde bazı ülkelerde bu nefret politikasının yansımaları
gözlemlenmektedir.
Burada üzerinde durmak istediğimiz ana konu, 19. ve 20. Yüzyılda Osmanlının hakim olduğu
coğrafyada yaşanan göçler ve bu göçler ile ilgili düzenlemelerin Osmanlı hukuk kitaplarına
yansımasıdır. Çalışmamızda, göçleri olumlu ve olumsuz yönleriyle ele alıp Osmanlıca belge, kitaplar ve
bilimsel veriler ışığında yorumlarımızla değerlendirdik.
Yöntem
Bu çalışmada problemler ortaya konularak tartışmalar ve bilimsel veriler ışığında analizler,
kıyaslama ve karşılaştırma metotlarıyla, göçün, olumlu ve olumsuz etkilerini belirtip göç konusunu
görüşlerimiz ve yorumlarımızla değerlendirmeye çalışmamız yerinde olacaktır.
Sözü edilen konu, bilimsel bakış açısıyla ele alınıp, sivil ve sosyal barışı sağlamak gibi objektif
ve rasyonel kriterlere dayanarak net bir şekilde değerlendirilecek ve olumlu bir sonuca ulaşılacaktır.
Göç, kelime anlamıyla bir yerden başka bir yere gitmektir. Kavram olarak göç, dini, iktisadi,
siyasi, sosyal ve diğer sebeplerden dolayı insan topluluklarının hayatlarının tamamını veya bir
bölümünü geçirmek üzere bir iskan yerinden, bir başkasına yerleşmek suretiyle yaptıkları coğrafi yer
değiştirme hareketidir. Göç kelimesinin Arapça karşılığı “hicret”, göç eden, yani göçmenin karşılığı da
“muhacir”dir. Göç ettirme ve göçe zorlamaya da “tehcir” denir. Muhacir (göçmen), bir daha kendi
ülkesine dönmek düşüncesi olmaksızın vatanını terk ederek başka bir yere gidip orada yerleşip yaşamayı
seçen kimsedir. Zamanımızda medeni milletlerce muhaceret (göç), şahsi hürriyetin tabii bir sonucu
olarak kabul edilmektedir.
2ndInternational Migration Researches Congress (ICOMIR-2022), May 20-22 2022
Ankara / TURKEY | 66

2ndInternational

Migration Researches Congress

ISBN: 978-605-71156-8-3

Batılı Bazı Hukuk Yazarlarının Göç Değerlendirmeleri
“Hakk-ı muhaceret, mantıken, hürriyet-i şahsiye esasından inbias eder. Bu hak bazı farklarla, hemen bütün
müellifler, Graceus2, Vattel3, J. F. DOMARTINEZ4, Klober, Hefter, Prodye FODORE, Pascale FIORE… 5
taraflarından kabul ve tasdik edilmiştir. Rusya müstesna olmak üzere bütün düvel-i mütemeddine, zamanımızda
hakk-ı muhaceretin, her şahsa ait mutlak ve na-kabil-i iskat bir hak olduğunu kabul ederler. Lâkin fiiliyatta daima
bu yolda muamele cereyan etmemiştir.
Düvel-i hazıra hürriyet-i muhaceret esasını tasdik ederlerse de cümlesi hicrete müsaadekar değildir. Birçok
devletler, aldatıcı vaadlere karşı tebealarını himaye etmek ve muhaceret müşevviklerinin harekat ve tesvilat-ı (kötü bir
şeyi güzel göstererek aldatma) muzırrasına nihayet vermek arzusuyla tedabir-i sahabet-karane (koruma tedbirleri) ve
inzibat-kesterane (düzenleme) neşr ve ısdar (emir çıkarma) ederler. Hukuk-ı Düvel Enstitüsü 1897 Kopenhag
ictimaında hicrete dair bir nizamname kararlaştırmıştır.” (Bonfis ve Foshil, 1907: 323-324). Bu yüzden göçün,
bir hak olduğu için engellenmemesi gerekir. Gerek vatandaşlar ve gerekse yabancılar, yaşadıkları
memleketi serbestçe terk edebilmelidirler.
Göç bazı olayların etkisiyle meydana gelir. Bazan bir topluluk, din ve mezhep çatışmasından
dolayı göç eder. Museviler Rusya’dan, Romanya’dan ve Almanların bir kısmı da mezhep inançlarından
dolayı askerlik hizmeti yapamayacaklarından ülkelerinden Osmanlı ülkesinin, Yafa ve Kudüs vilayetleri
civarına göç ederek yerleşmişlerdir. Göç bazan, siyasi etkilerin sonucu olarak ortaya çıkar. 1293
senesinde Osmanlı- Rus harbini takiben Müslüman ahalinin, siyasi düşünce, inanç ve duygularına
bulundukları coğrafya uygun olmayacağından, Romanya, Sırbistan, Bulgaristan, Bosna-Hersek’ten göç
ederek Osmanlı ülkesine gelmeleri, böyle olmuştur. Bazan da göç, arazinin orada yaşayanlara yeterli
olmamasından kaynaklanmaktadır. Karadağlılar bu sebepten ülkemize gelmişlerdir. Nüfus çokluğu da
göç sebebidir. Almanya, İngiltere ve Belçika’dan bir çok kişi nüfusu az olan yerlere gidip
yerleşmişlerdir. Ayrıca sert iklim şartları da, iklimi mutedil memleketlere göç etme sebebidir.
Türk ve Müslüman unsurların Anadolu'ya göçleri, Osmanlı Devleti'nin toprak kaybetmesiyle
başlayıp, Cumhuriyet'ten sonra da devam etmiştir. Eskişehir, Adapazarı, Bandırma ve diğer bazı
yerleşim yerleri, bu göçmenlerin yoğun olarak iskan edildiği mekanlardır ve büyük ölçüde Balkan, Tatar
ve Kafkas göçmenlerinin yerleştirilmesiyle demografik yapıları şekillenmiştir.
“Türkiye’ye gerçekleşen göçler, 1980’lerden önce ve sonra olmak üzere iki tarihsel döneme ayrılabilir. 1923–
1980 yılları arasındaki ilk dönem daha çok Türk kökenli göçmenler tarafından gerçekleşen, 1980 sonrası dönem ise
Hollandalı bir bilim adamı olan Hugo Grotius (10 Nisan 1583 - 28 Ağustos 1645), tam bir Rönesans adamıydı, birçokları
tarafından uluslararası hukukun babası olarak görüldü. (Malcolm, 2018: 16).
3 Emer de Vattel(1714, İsviçre -1767, İsviçre) uluslararası bir avukattı. Felsefesini iş üzerinde tecrübe eden bir pratisyendir.
Saksonya, Dresden ve Berlin’de diplomatlık ve hükümet danışmanlığı görevlerinde bulundu. “Hukûk-ı Nâs” adlı eserinde
bir ulusun kendi içindeki ve diğer uluslarla arasındaki ilişkilerini hukuki temellere oturtmuştur. (Yücel, 2018: 230).
2

4
5

Rus hukuk bilim adamı ve yazarı.
Batılı hukuk bilim adam ve yazarları.
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yabancı kökenli göçmenler tarafından gerçekleştirilen göçlere sahne olmuştur. Bu dönemde özellikle sınır
komşularımızda yaşanan siyasi gelişmeler ve silahlı çatışmalar ile Türkiye’ye yönelik uluslararası göç hareketleri,
sığınmacılar, mülteciler gibi farklı göçmen gruplarını içerecek şekilde farklılaşmıştır.
Türkiye’ye yönelik son büyük göç 2011 yılında Suriye’deki yönetimin baskısından kaçan
Suriyelilerin gelmesi ile yaşanmaktadır. Sonuç olarak Türkiye, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin 2006
yılında yayımladığı raporda hedef ülke konumunda olan ilk on ülkeden biri olarak yer almaktadır. Ülkelerin, insan
ticaretinin yaygınlık oranına göre derecelendirildiği bu rapora göre, Türkiye kaynak ülke olarak orta; transit ülke
olarak yüksek; hedef ülke olarak ise çok yüksek olarak değerlendirilmektedir. (UNODC (United Nations Office on
Drugs and Crime), 2006” (Taşkın, 2014: 193, 197, 200).
2010 yılında Kuzey Afrika’da ortaya çıkan ve sonradan “Arap Baharı” olarak ifade edilen
hareket, Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafya başta olmak üzere dünyanın pek çok yerini doğrudan
veya dolaylı olarak etkilemiştir. Suriye’de haddi aşan bir şiddet sarmalı yaşanmış ve milyonlarca insan
ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştır. Milyonlarca insanın ülke dışına göç etmesi Türkiye’yi büyük
ölçüde etkilemiştir. Türkiye’ye göçen Suriyelilerin sayısındaki büyük artış, göçün etki alanını genişlettiği
gibi göçün etkisinin derinleşmesine de neden olmuştur.
Körfez Savaşı sırasında Kuzey Irak halkının bir bölümünün ülkemize göçü, Sırpların işgali
nedeniyle Bosnalıların, yakın zamanda Suriyeli, Afganistanlı ve günümüzde de Ukraynalıların
bulundukları bölgeyi terk etmesi, savaş, baskı ve zulümden kaçarak başka ülkelere yapılan göçler, siyasi
nedenli sığınma göçleridir.
Arapça olan “mülteci” kelimesi, sığınmacı demektir. Sığınmacı terimi ayrıca, genellikle, mülteci
statüsü almak isteyen, bu sebeple başvuruda bulunmuş ancak başvuruları henüz sonuçlandırılmamış
kişileri ifade etmek için kullanılır. Birleşmiş Milletler 1951 Sözleşmesi uyarınca devletler, mülteciler için
“geri göndermeme” ilkesini uygulamak zorundadır. Yani mülteci statüsü almış birisi zulme uğrayacağı
yere geri gönderilemez, sınır dışı edilemez.
“İltica ise sığınma anlamındadır. Kendilerinin kontrolleri dışında gerçekleşen olayların kurbanları olarak
mülteciler, zorla yerinden edilen toplulukların önemli oranını teşkil eder. Mülteciler, Sancar ve Peker’e göre insanlığın
kıyısında yaşamaya mahkûm edilmiş ya da edilmek istenen geniş bir insan grubudur (Peker ve Sancar, 2005: 6).
Mülteci (refugee), 1951 Cenevre Sözleşmesi’ne göre, kendi ülkesi dışında bulunan, ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir
toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi görüşü sebebiyle zulüm görmekten haklı nedenlerle korku duyan ve ülkesinin
korumasından yararlanamayan ya da yararlanmak istemeyen veya zulüm korkusu nedeniyle oraya dönmek istemeyen
kişi olarak tanımlanıyor (BMMYK, 1998: 68). Kullanımda karıştırılan sığınmacı kavramı ise (asylum-seeker),
sığınma arayan, mülteci olarak kabul edilmek üzere başvuru yapmış ancak başvurusu henüz sonuçlanmamış, cevap
bekleyen kişileri tanımlamaktadır. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Antònio GUTERRES, 20
Haziran Dünya Mülteciler Günü’nde yaptığı açıklamalarda dünyada yerinden edilen, vatanlarından kopan insan
sayısının 42 milyona ulaştığını ifade etmiştir.” (Kara ve Korkut, 2010: 154-155).
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İlk bakışta pek çok olumsuz etkisi olan göç olgusu, göç edilen ülke ve topraklar için bazen
olumlu etkilere de neden olmaktadır. Özellikle ekonomik yönden gelişmiş, nüfus artış hızı üretim
taleplerini karşılamayan ülkeler, göçle ucuz işçiye kavuşmuş ve bir şekilde nüfuslarındaki dengesizliği
göçle kapatmışlardır. Kısa vadede kârlı gözüken bu durum, uzun vadede gelişmiş ülkelerin ek harcama
yapmalarına neden olmakta, yeni ülkede göçmen nüfusun etki ve gücünü arttırması ise bazı durumlarda
nefret politikalarına dönüşmektedir.
Ayrıca antlaşmalar ile gerçekleştirilen ve literatürde, anlamı yer değiştirme olan Arapça
“mübadele” kelimesiyle ifade edilen göçler de önemlidir. Bir antlaşmanın esasına dayanılarak yapılan
bu göçler ülke nüfuslarının karşılıklı olarak yer değişmesi ile olan göçlerdir ve Kurtuluş Savaşı sonrası
Lozan'da imzalanan "Türk Yunan Nüfus Mübadelesi” ne ait sözleşme ve protokol gereği, ülkemizde
bulunan Rumlar ile Yunanistan’daki Türkler arasında yaşanmıştır.
Bu Protokole göre, Türk topraklarında bulunan Ortodoks Rumlarla, Yunan topraklarında
yaşayan Müslüman Türkler 1 Mayıs 1923 tarihinden başlayarak, zorunlu mübadeleye tabi
tutulmuşlardır. Bu mübadele, İstanbul'da oturan Rumlarla, Batı Trakya'da oturan Türkleri kapsamıştır.
Göçün, insan üzerinde önemli etkilerde bulunmasının yanında, insanların ayrılmak durumunda
kaldıkları mekanları da birçok yönden etkilediği muhakkaktır. Demografik yapıyı değiştiren göç, yeni
bir çevrenin ve ilişkilerin ortaya çıkmasına da zemin hazırlar. Göçlerin sonucunda yaşam alanlarında
nüfus yoğunluğu, çarpık kentleşme, eğitim kurumlarının yetersizliği ortaya çıkar. Göç hakkı sınırsız
değildir ve devletlerin bunu kabul edip etmeme hakları vardır. Bir devlet sosyal zorunluluk gereği,
askerlik hizmetinden kaçma, sorumluluktan çekinme, vatana tecavüz etme düşüncesiyle yapılan
tehlikeli gördüğü göçleri yasaklama hakkına sahiptir. Fransa İhtilali’nde, bu yüzden hicret edenlere
şiddet gösterilmiştir. Devlet düzenini ve göçmenlerin hayatlarını korumak için göçü bir kural ve düzen
altına almak gerekir. Bunun için hükümetler bir diğerleriyle sözleşmeler yapıyorlar. Her hükümet kabul
edip etmeme hakkına sahiptir. Gelecek kimselerin o memleketin adabına zıt adetleri ve nizamı bozacak
kabiliyetleri olabilir. Bugün bazı devletler, asıl unsurlarıyla kaynaşması mümkün olmayan milletleri
kabul etmiyorlar.
Göç hürriyetinin her yere göç etme hakkını vermediği, her devletin arazisine dıştan gelecek
göçü belirli şartlara bağlamakta olduğu açıktır. Göç hukukî olarak vatandaşlık değiştirmeyi gerektirmez,
fakat yeni bir vatandaşlık kazanılmasını sağlayan bir yoldur ki amaç da odur.
Martinez diyor ki: “Muhacirlerin, arazisinde yerleşmeye gittikleri devletin tabiiyyetini kazanmadıkça,
natüralize olmadıkça, ayrıldıkları memleketin tebeasından sayılmaları gerekir. Muhaceretin -yalnız mahiyeti itibariyle
dahi olsa- devletler arası ehemmiyetine itiraz edilemez. Muhacirler, nereden ayrılıp nereye gidiyorlarsa, yalnız oradaki
devletleri değil, arasında geçtikleri devletleri dahi doğrudan doğruya alakadar eder. Hicret birçok hukukî meseleleri
doğurur ki bunların halli, bir nizam ve milletler arası bir düzenin varlığına şiddetle bağlıdır. Muhacirlerin kanuni
vaziyeti, mahalli hükümetin onlar hakkındaki hukukî görevidir ve bu siyasî hukuk, devletler hukukuna aid
meseledir.” (Bonfis ve Foshil, 1907: 323-324).
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Servet kazanmak için bir müddet, ecnebi bir devlette yaşayan ve orada mülk sahibi olan, ticaret
yapan sanat ve ticaret ehli hukukî anlamıyla göçmen değildir.
Bazan göçmenlerin aldatıcı vaatlere kapılarak göç ettikleri ve yeni bir vatandaşlık kazanamadan
eski vatanlarına geri döndükleri olmuştur.
“1877 ve 1878 tarihlerinde Brezilya’ya yerleşmek için aileleriyle birlikte Saratov’dan yola çıkan Ruslar böyle
bir hale düştüler. Bunlar aldatıcı vaadlere kapılmışlardı. Geri dönmeye mecbur oldular ve her türlü hayat şartlarından
mahrum bir halde Anovers ve Hamburg’a geldiler. Uzun itirazlardan sonra bu muhacirlerin memleketlerine iadeleri
gerçekleşti Buna benzer diğer bir mesele de 1881 ve 1882 tarihlerinde Rus Yahudilerinin, grup grup Amerika Birleşik
Hükümetleri ve Avusturya’ya hicretleri münasebetiyle görüldü. Bunlardan sekiz yüz kişi, Amerika’dan Paris’e
döndüler. Masrafı Fransa hükümetine ait olmak üzere yardım olundular. 22 Şubat 1868 tarihinde Kuzey Almanya
Konfederasyonu ile Amerika Birleşik Hükümetleri ve 20 Eylül 1870 tarihinde Avusturya ile sözü edilen Birleşik
Hükümetler arasında yapılan sözleşmeler, sözleşmeyi yapanların memleketlerinden hicret edenlerin tabiiyyeti hakkında
hükümler koymuştur.
Avusturya, Macaristan, Danimarka, İsveç vd. birçok memleketlerin iç kanunlarına göre memleketinden
harice hicret edenler ülkesini terk ettikleri devletin tabiiyyetinden çıkmış olurlar.” (Bonfis ve Foshil, 1907: 323).
Bu örneklerde gördüğümüz gibi, göç konusunda devletlerin bazı hak kısıtlamaları vardır ve
bunu hakimiyet haklarının gereğinden saymaktadırlar. Göç hakkında birçok görüşler ortaya çıkması ve
bunlardan bazılarının oldukça önemli olması yüzünden bazı devletler, ülkelerinin dışına olabilecek
göçün kanunî şartlarını, sözleşmelerle düzenleme gereği duymuşlardır. 1890’da İtalya ile Meksika,
1893’de yine İtalya ile Paraguay arasında bu yolda sözleşmeler yapılmıştır.
“Amerika Birleşik Hükümetleri ile Çin arasında yapılmış 28 Temmuz 1868 tarihli Burlingame
sözleşmesinin beş ve altı ve yedinci maddeleri, sözleşmeyi yapanların tebeasının bir memleketten diğerine serbestçe gidiş
ve dönüşlerini ve göç hürriyetini temin etmiş idi. Çinliler tutumlu olduklarından çok az şeyle yetindikleri için
Amerika’nın hoşuna gitmedi. Amerika vatandaşlarının hukukunu korumak için 1888’de: ‘Çinliler Amerika’ya
gelmesinler, önceden gelip Çin’e dönenler tekrar kabul edilmeyecekler’ diye kanun yaptı.
Sonradan yapılan anlaşma üzerine 1894 tarihinde bir sözleşme daha yapılarak: “Önceden Amerika’ya gelip
dönen Çinlilerin, burada çoluk çocukları veya 10.000 Dolardan fazla değerde kazanç getiren taşınmazı veyahut da
Amerikalılardan alacağı olan varsa, gelebilirler” denildi.
Kostarika, Avustralya da böyle kanunlar yaptı. Ümidburnu, Kanada, Güney Amerika Hükümetleri de
Çinlilere kapılarını açmışlardı.” (Şuayb, h. 1325 (1912): 5).
Osmanlı ve Farklı Ülke Sistemlerinde Göç ve Göçmen Hukuku
Divan-ı Muhasebat Müdde-i Umumîsi (Sayıştay Savcısı) ve Âsitâne Hukuk Fakültesi
muallimlerinden olan Ahmed ŞUAYB Bey (1876- 1910), Hukuk öğrenimi görmüş ve 1908
Meşrutiyetinden sonra Mekteb-i Hukuk'ta «Hukuk-ı İdare» ve «Hukuk-ı Düvel» dersleri vermiştir.
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Felsefeci, hukuk adamı ve düşünür olan Ahmed ŞUAYB Bey, Servet-i Fünûn dergisinde yazdığı
incelemeler, söyleşiler ve Batı edebiyatını izleyen çalışmaları ile de tanınmıştır. Ahmed ŞUAYB’ın,
Hukuk İkinci Sınıf, Birinci Şube öğrencilerinden Ahmed TAL’AT ve Hacı Mehmed TAHİR, Hukukı Umumiye-i Düvel (devletler genel hukuku) İkinci Sınıf “Muhaceret” ders notlarını kaydetmişlerdir.
Tablo 1. Ahmed Şuayb’ın ders notları, s. 2.
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Tablo 2. Ahmed Şuayb’ın ders notları, s. 19.

Ayrıca, yine Toluz Üniversitesi “Devletler Hukuku” muallimi Bonfis HANRY ve Paris’te
Yayınlanan "Devletler Genel Hukuku Mecmuası” müdürü Foshil POUL’un “Hukuk-ı Umumiyye-i
Düvel” kitabını, İstanbul Hukuk Fakültesi Devletler Hukuku muallimlerinden Ahmed
SALAHADDİN Türkçeye tercüme etmiştir. Kitabın 321-328 sayfalarında “Göç Hakkı” konusu
işlenmiştir.
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Tablo 3. Hukuk-ı umumiyye-i düvel kitabı, kapak sayfası
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Tablo 4. Hukuk-ı umumiyye-i düvel kitabı, sayfa 503, İkinci Fasıl, Hakk-ı muhaceret

Bu sayede, Osmanlı İmparatorluğunun hakim olduğu coğrafyada yaşanan göçler, göç
kavramının, Osmanlı hukuku ve hukuk kitaplarında nasıl yer aldığını, göç olayının nasıl ele alınıp
uygulandığı ve yaşama hakkının sağlandığını, bir ölçüde değerlendirebiliriz. Göç olayını, yabancıların
vatandaşlık hakları ve uzaklaştırmalar, yapılan icatlar ve suçluların iadesi çerçevesinde ele almak uygun
olur.
Diğer ülkelere göç eden yabancılar da insan hakları ve vicdan hürriyetine sahiptir; can, ırz ve
mallarına taciz olamaz. Devletler de, medeni hakları kısmen veya tamamen vermişlerdir. Önceden
İngiltere ve Amerika’da yabancıların hakkı yok gibi idi. Miras alma ve bırakma hakkına sahip değillerdi.
Şimdi ise İngiltere’de yabancılar, genel kanunların hepsinden yararlanmaktadırlar. Parlemento kararıyla
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izin verilmedikçe ülkeden çıkarılamazlar, serbest harcama ve aile haklarından yararlanırlar, taşınır
taşınmaz malları harcama, vasiyet, bağış ve sözleşme yetkisine sahiptirler.
Amerika’da ise yabancı hakları aynı değildir. Her hükümetin kendine ait kanunları vardır.
Bazılarında tasarruf hakkına sahiptirler, bazılarında tasarruf edemezler. Bazılarında mülk tasarrufu belli
bir süre orada oturmasına bağlıdır. Amerikan vatandaşı olmayan edebiyat ve sanat eserleri yazarlarının
telif hakları yoktur.
Yabancı bir ülkeye gidip vatandaşlık alamayan yabancıların tabiiyetlerini korudukları kabul
ediliyor. Alman İmparatorluğu 1870 senesinde yaptığı kanunla, ülkede on sene boyunca ikamet eden
ve bu süre içinde Alman Konsolosluğuna adını kaydettirmeyenlere vatandaşlık vermemiştir. Elbette
bu iyi bir şey değildir. Çünkü bu şekilde sınırlamalar bir ülkedeki vatansız ve uyruksuzların sayısını
çoğaltır.
Yabancılar elbette ki ihtilal ve harplerden doğan zararları görecekler ve buna katlanacaklar, asıl
vatandaşlar gibi istenmeyen zararlara uğrayacaklardır. Bu gibi zararları ödeme, devletler hukuku
dışındadır. Devlet isterse vatandaşına yaptığı gibi yabancılara da yardım edebilir.
Bir de yabancıların çıkarılıp uzaklaştırılma konusu vardır. Bir ülkede ikamet eden bir yabancı,
o ülkenin emniyet ve düzenini bozacak ya da devlet ilişkilerinde bir çekinme doğuracak ise devletlerin
o yabancıyı ülkelerinden çıkarmaya hakları vardır. İngiltere’de yabancılar vatandaş sayıldığından, kimse
verilmez. Sosyal düzeni yıkmak isteyen anarşistlerin büyük bir kısmı Londra’dadır. Gazetelerin
idarehaneleri orada olduğu için bütün kararları burada alıyorlar. Devlet reislerini öldürme konularında
bile konferanslar verildi. İlgili devletler bunları verin dediklerinde İngiltere karşı çıkıp vermiyor.
Yabancıları uzaklaştırma hakkı, hukuk yazarları arasında tartışmalara sebep olmuştur. Bu
yazarlar yabancıları uzaklaştırma hakkını, hayatın devamı ve korunması durumunda kabul ediyorlar.
Sonuçta ecnebi bir misafirdir. Ev sahibine zarar veren, misafirlik hakkını kaybeder. Devletler kabul
veya reddedebilirler. Yabancıları kabul etmeleri durumunda emniyeti bozacak girişimlerde
bulunmamaları için bir takım şiddetli önlemler alırlar. Yoksa bu misafiri koruma olur. Eger
sığınmacıların bozguncu hareketlerini önleyecek güçleri yoksa ülkeye kabul etmemelidirler. Alınacak
tedbirler de zaman ve duruma göre değişir. Asayiş ve devlet ilişkilerini bozacak olan ecnebiler kabul
edilmez ya da çıkarılır. Bir zaman Victor HUGO Belçika’ya iltica etti. Sonra çok sayıda Komünist
Hugo’nun etrafında toplandı. Belçika uygun bir dille ülkeyi terk etmesini söyledi. Bunun aksine
İngiltere hükümeti, Fransa’nın itirazına rağmen Komünistleri ülkeden çıkarmadı. Diğer bir durum da,
mülteciler asayişi bozmaya ve başkanı öldürmeye çalışıyor ve bunla ilgili çalışmalar yapıyorlarsa bu
yüzden sürülebilirler.
“Bazı siyasi ilişkilere dayanarak devletler mültecileri ülkenin her noktasında ikametten men’ edebilirler.
İspanya’daki Karyesti’ler böyledir. Bunlar Fransa’ya sığındılar ve Fransa İspanya’ya karşı olmak üzere Pirene’ye
yerleştirdi. Sonra burada rahat durmadıkları için Almanya sınırına gönderdi.”( Şuayb, h. 1325 (1912): 10). Bunun
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uygulamasında farklılıklar vardır. Bugün Fransa’da İçişleri Bakanlığı ve polis emriyle ecnebi uzaklaştırılabilir.
Uzaklaştırılan şahsın hiçbir koruyucusu ve dayanağı yoktur. Bu uzaklaştırma bir yandan asayişi bozma diğer taraftan
da siyasi düşüncelere bağlıdır. “Millet Meclisi Başkanı Ali RIZA Bey Belçika’ya gitmişti. Türkçe “Meşveret” gazetesi,
Fransa’da yasaklandığı için Belçika’da yayınlanıyordu. Sanırım Belçika devleti buraya hoş görünmek için, İçişleri
Bakanının hükmü ile Ahmed RIZA Bey’i uzaklaştırdı. Belçika’da milletvekilleri bu bakanı soruşturmaya aldılar.
Bazı devletlerde bu uzaklaştırma hakkı bazı garantilerle sınırlıdır. 1892’de Cenova’da toplanan Devletler Hukuku
Cemiyeti uzaklaştırma hakkının bütün ülkelerde aynı şekilde düzenlenmesi isteğini bildirdi ve: ‘Uzaklaştırma hakkı
ortak menfaat içindir. Özel menfaatlerin temini veya ilgili mahkemelerde başlanan bir davanın tevkif ve bir devlet
tarafından takip edilen şahsın o devlete teslimi düşüncesiyle olmamalı nihayet o ecnebinin uzakalaştırma hakkının
şahsına karşı kullanılmasından dolayı bir itiraz hakkı olmalıdır.’ dedi. Esasen bir devlet kendi vatandaşını dışarı
atmamalıdır. Mülkün dışına atarak başkasının başına bela etmek iyi bir şey değildir. Devletler bunun da aksine
hareket ediyorlar. Önceki Hakan Mithat Paşa’yı sürdü. Zamanında da Yunanistan ne kadar hırsız varsa Osmanlı
Memleketlerine uzaklaştırdı. İspanya da anarşistleri Fransa’ya sürdü.” (Şuayb, h. 1325 (1912): 9-10).
Suçluların iadesi önceden beri olagelmektedir. Suçluların iadesi demek olan “iade-i mücrimin”, bir ülkede bir
cinayet ve suç işleyip diğer bir ülkeye kaçan kimsenin suç işlediği devlete teslim edilmesi demektir. Bazı hukuk yazarları
bu konunun “Devletler Ceza Hukukuna ait olduğunu söylüyorlar. Bildiğiniz gibi çoğu cinayet ve suçlar kötü yaratılışlı
kimselere aittir ve insanlığın selameti için bu adamların tutuklanması gerekir. Bundan dolayı Garucus, Vatel gibi
devletler hukuku alimleri suçluların iadesini devletlerin öncelikli görevlerinden saymıştır. Aksine Dolcendrof, Hefter,
Klober ve Viton gibi yazarlar bu görevlerden olmadığını söylüyorlar. Onlara göre durum devletlerin ahlaki
görevlerindendir.” (Şuayb, h. 1325 (1912): 16).
Fransa hükümeti 1789 tarihinden itibaren sınır devletlerinin hepsiyle suçluların iadesi hakkında
sözleşmeler yapmıştır. Sadece İngiltere bu usulü kabul etmekten uzak durmuştur. “Amien”
sözleşmesinin Otuzuncu maddesinde Osmanlı Devleti, Fransa, İspanya ve İngiltere arasında suçluların
karşılıklı iadesi sözleşmeleri belirtilmiştir. Hamburg Senato Meclisi İngiltere’ye üç İrlandalı teslim
etmiştir. Bonapart siyasi suçluların her türlü saldırıdan korunmuş olacağını açıklayarak Senatoyu
azarlamıştır. 1847’de yapılan ihtilalden dolayı, bize sığınan Macarları, Avusturya’nın şiddetli isteğine
rağmen Bâbıâli teslim etmekten uzak durmuştur.
Aslında cinayetleri önlemek için bütün hükümetlerin yardımlaşmaları mutlak adaletin gereği ve
varlıklarına zarar vermeyen konularda devletlerin birbirleriyle yardımlaşmaları ahlaki yönden olduğu
gibi, kanun yönünden de bir mecburiyet olmalıdır. Canilerin hiçbir yerde cezasız kalmayacaklarından
emin olduklarında cinayet işlemekten kaçınacakları göz önünde bulundurulmalıdır.
Çoğu hukuk yazarları, suçluların iadesi sözleşmelerinin saltanat benzeri devletlerde
yapılabileceğini söylüyorlar. Mesela Romanya 1839 tarihinden önce bu çeşit sözleşmeler yapmıştı.
Aslında bir yabancı devlete sığınan kişilerin hepsinin iadesi mümkün olmaları gerekirse de, bu hüküm
bazı istisnaları kabul eder.
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Hukuk yazarlarının çoğu: “Bir esir hürriyet kazanmak için yabancı bir devlete kaçarsa iade
edilmemelidir.” diyor. Fakat bu esir bir cinayet işledikten sonra kaçarsa ne yapılacaktır?
İnsaniyetli ve hürriyetçi olan yazarlar, eğer cinayet sadece hürriyet kazanmak için yapılmışsa
teslim edilmemesi, fakat bunun dışında başka bir suç işlenmişse o durumda teslim edilmesi gereğini
savunuyorlar.
Aslında, hiçbir devlet, hiçbir zaman kendi vatandaşını diğer bir devlete iade etmemelidir. Bu
hem sosyal hayat ve hem de zanlı hakkında zararlıdır. Vatandaşlar bu şekilde ülkenin tabii hakiminden
alınmış oluyor, suç nerede işlenmişse, işlem oranın hakimine aittir. Burada İsviçre hükümetinin,
suçluları isteyen devletin vatandaşlarını, bir ikinci defa mahkum edilmemek şartıyla kanuna uyarak
kendisi muhakeme edeceğine söz verdiğini belirtmek yerinde olur. İngiliz ve Amerika mahkemeleri ise
suçluların iadesi düşüncesindedir ve iade ettikleri de olmuştur.
Fakat bu konuda birçok zorluklarla da karşılaşılıyor. Mesela Belçika’da bir suç işledikten sonra
Fransa’ya sığınan bir kadın bir Fransızla evlense kocasının vatandaşlığını kazanmış oluyor. Bu durumda
Belçika’nın iade isteğinin Fransa tarafından kabul edileceği şüphelidir. Çünkü suçluluk konusunun,
vatandaşlık öncesini kapsamayacağını söylüyorlar. Almanya ve Belçika devletleri, eğer sığınmacı suç
işledikten sonra ülkenin tabiiyetine girerse, ona da aynı vatandaşı gibi muamele ediyorlar. Bazı devletler
ise vatandaşlık değişiminin dikkate alınmamasını belirtiyorlar. Mesela İtalya gibi devletler suçluların
iadesi hakkında yaptıkları sözleşmelerde bir yandan fiilin kötülüğünü, diğer taraftan fiili işleyenin
sorumluluğunu dikkate alırlar. Suçluların iadesi için işlenen suç, sadece iki veya bir sene hapis cezasını
gerektirmektedir. Bir kısım hukuk bilimcileri, ceza kanununu mülki, bir kısmı da şahsi sayar; diğer bir
kısmı da hem mülki hem de şahsi kabul eder. Bu farklı görüşler sebebiyle durum da farklılaşır. Ceza
kanununun şahsi kabul edilmesine göre, suçlu, suçu işlemiş olarak geldiği ülkede tutulup muhakeme
edilmelidir.
Osmanlı kanununda yeterli açıklık vardır. 5. 6. ve 7. Maddeler gereği suçlunun, Osmanlı
memleketi dışında devlet güvenini bozmak, genel hisseleri, hazine senedlerini ve kanunen tasdik
edilmiş banka işlemlerini taklid etmek suçuyla suçlanıp yabancı ülkelerde muhakemesi yapılmazsa,
Osmanlı ülkesinde kanuna uyularak muhakemesi yapılır.
Medeni haklardan olan icatlar ve miras konusunda, yabancı mücitler “icad ve buluş” beratları
alabilirler. Avusturya, Sırbistan, İsveç, Almanya hükümetleri bu konuda kanuna karşılık ararlar. Mesela
Avusturya vatandaşı bir Osmanlıya mirasçı olabilir ise bir Osmanlı da Avusturya vatandaşına mirasçı
olabilir. Fakat Osmanlı Şer’î hukuku buna engel olduğu için vatandaşını, Avusturya vatandaşına karşılık
kabul edemez. Şer’î hukuka göre, Müslümanın bir gayr-ı müslime mirası kalamaz. Diğer ülkelerdeki
Müslüman ahaliye “harbî” denir. Ecnebi ülkelerde Müslüman ahali böyledir.
“Klasik dönem İslâm hukukçuları, İslâm devletinin hâkimiyeti altındaki topraklara “dârülislâm”, bu
hâkimiyetin dışında kalan ülkelere de “dârülharp” adını vermişlerdir. Dârülharp adı verilen yabancı ülkelerin
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tebaasına da “muharip” ve “düşman” anlamında “harbî” veya “ehl-i harp” denilmiştir. İslâm devleti tebaasından
dârülharbe emanla girenler gibi dârülharp tebaasından da bir İslâm ülkesine emanla belli bir süre için girenlere
“müste’men” denir. Nitekim bunlar için bazan “harbî müste’men”(emniyette olan harbî) tabiri de kullanılmıştır.
İslâmiyet’ten başka bir dine mensup bulunmaları ve İslâm hâkimiyetinin dışında kalan düşman bir ülkenin
vatandaşı olmaları, klasik fıkıh literatüründe yer alan harbî tanımı ve harbîlere uygulanan hükümlerin belli başlı
kriterlerini oluşturmaktadır. İslâm ülkesine eman almadan giren harbîye casus veya esir hükmü uygulanır. Ancak
böyle bir kimse elçi veya tüccar olduğunu iddia ederse yanında resmî belge, mektup, ticaret malı gibi iddiasını
destekleyecek deliller bulunması halinde canına ve malına dokunulmaz.”(TDV İslam Ansiklopedisi, 1997: 112114).
Sırbistan’da yabancılar, kendi vatandaşlarına verilen izinler çerçevesinde medeni haklardan
faydalanabilirler. Fransa ve Belçika’da birçok konuda karşılıklı kanundan çok karşılıklı sözleşmeye
bakılır. Resmi yazıların bağış ve miras yoluyla geçmesinde ve telif, icat konusunda vatandaş ile ecnebi
arasında fark yoktur.
Bazı devletler de hiçbir sözleşme olmadan medeni hakları verir. İtalya, İspanya, Felemenk,
Portekiz ve Rusya böyledir. Fakat aralarında ufak tefek farklar vardır. Yabancıların medeni hukuktan
en çok faydalandığı yer ise İtalya’dır. İtalya medeni kanunu gereği yabancılar, yerlilere verilen medeni
haklardan yararlanabilirler. İspanya, Felemenk’te de fark yoktur. Ancak Rusya’da yabancıların yeri
ayrıdır. Yabancıların tasarruf haklarından faydalanmaları bazı sınırlamalara bağlıdır. Rusya’da
yabancıların telif hakkına uyulmaz ve onları iç ticaretten yasaklayabilir. Bizim anlaşmalarımız açıktır.
Osmanlı ülkesinde yabancılar esnaflık yapamaz. Esnaflık sadece vatandaşlara aittir. Bir İngiliz, börekçi
dükkanı açamaz. Ama aslına bakınca var! Fırıncılar, ayakkabıcılar da var. Bunlar ihmal sonucudur.
Bâbıâli isterse bunları kaldırabilir. Fakat bu hak yalnız Yunan vatandaşlarına verilmiştir, aralarında
hiçbir fark yoktur ve bu konuda Osmanlı vatandaşları gibi muamele görürler.
Sonuç ve Değerlendirme
Osmanlı Devleti Şer’î hukuka göre idare ediliyordu. Padişah da aynı zamanda halife idi. Hazreti Peygamber, İbn-i Ömer’le birlikte daha bir çok hadis nakilcilerinin belirttiği hadisinde şöyle
buyurmuştur: “Sultan, yeryüzünde Allah’ın gölgesidir ki, kullarından her mazlum ona sığınır. Eğer adalet
ederse (Allah katındaki) ücretini alır. Halkın da bu duruma şükretmesi gerekir. Eğer haksızlık, zulüm yaparsa,
onun vebali ona aittir, halk ise sabır etmekle yükümlüdür.”6 Dolayısıyla Sultan yeryüzündeki sadece
Müslümanlardan değil, tüm insanlardan da sorumludur.
Bu inanç ve bakış açısıyla Osmanlı zulüm ve baskı gören mazlumların göç ve sığınmalarına her
zaman kapısını açmıştır. Bu konuda Osmanlı açık, net ve insancıldır. Tarih de bunu göstermektedir.

İnne’s- sultane zıllu’l-lâhi fi’l-ardi, ye’vî ileyhi küllü mazlûmin min ibâdihî, feizâ adele kâne lehu el-ecru ve ale’r-raiyyeti eşşükru ve izâ câre kâne aleyhi el- isru ve ale’r- raiyyeti es-sabru. ( Şerhü’l-Mişkât, 2587/8)
6
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Topkapı Sarayı kapısında bulunan: “Ye’vî ileyhi küllü mazlûmin (Bütün mazlumlar ona sığınır) yazılı
levha çok anlamlıdır.
Tablo 3. Topkapı Sarayı kapısındaki levha

Elbette diğer devletlerle yapılan karşılıklı sözleşmeler açısından bazı kurallar getirilmiştir. Bu
kurallar gereği bazı yasaklar olmasıyla birlikte, insancıl tavırla bu gibi bazı yasaklara göz yumulmuş,
göçle gelenler rahatça yaşamış, iş sahibi olmuşlardır.
Türkiye Cumhuriyeti’nde de bu insalcıllık, anlayış ve uygulama bir gelenek halinde devam
etmektedir ve son zamanda savaş mağduru Ukraynalılara da kapımızı açmış bulunmaktayız.
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Aiol Göçleri ve Aiol Kentleri Üzerine Bir Değerlendirme

Mustafa Arslan 1
Cenker Atila 2
Özet
“Deniz Kavimleri Olayı” adı verilen ve Bronz Çağı’nı sona erdiren göç dalgasından sonra
(MÖ 1200-1180), Demir Çağı’na girilmiş ve ortalık biraz sakinleşmiştir. Bu sakinleşme sürecinden
sonra Yunanistan’daki bazı kavimler Batı Anadolu’ya göç etmeye başlamışlardır. Karlar, Muğla ve
çevresine; İonlar, İzmir ve çevresine; Aioller ise İzmir’in kuzeyi ile Kaz Dağları arasında kalan
bölgeye yerleşmişler ve bundan dolayı bu bölgeye “Aiolis” adı verilmiştir. Aiolis Bölgesi’nde küçüklü
büyüklü otuz kadar kent bulunmaktadır. Bu kentlerden on iki tanesi (Kyme, Larisa, Neontheikos,
Temnos, Killa, Notion, Aigiroessa, Pitane, Aigai, Myrina, Gryneion, Smyrna) kendi aralarında Aiolis
Birliği adı verilen birlik kurmuşlardır. Antik kaynaklar Aiollerin bu bölgeye MÖ 1140 yılından
itibaren gelmeye başladığını, birçok kentin MÖ 12.-11. yüzyılda kurulduğunu belirtir. Fakat bugüne
kadar yapılan arkeolojik araştırmalar bunu kanıtlamış değildir. Bu çalışmada, Aiollerin kökeni, Aiol
göçlerinin nedeni, Aiolis Bölgesi’nin coğrafi özellikleri ve başlıca Aiol kentleri değerlendirilmiştir.
Aiol kentleri; deniz kentleri (liman kentleri), iç kesim kentleri (dağ ve ova kentleri) olmak üzere iki
başlık altında incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Aiolis, Göçler, Kent, Batı Anadolu Bölgesi.
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Giriş
“Aiollerin kentlerine gelince, onlar şunlardır: Phrikon’un kenti denilen Kyme, Larisa, Neontheikos, Temnos,
Killa, Notion, Aigiroessa, Pitane, Aigai, Myrina, Gryneion. Bunlar eski on bir Aiol sitesidir. On ikinci olan
Smyrnayı ise İonialılar konfederasyondan ayırmışlardı. Zira bu sitelerin hepsi anakarada on iki taneydi. Aioller,
toprağı İonialılarınkinden daha bereketli, ama havası onun kadar güzel olmayan bir ülkeye yerleşmişlerdir” (Herodot,
I.149).
Tarihin Babası Herodot’un da belirttiği gibi, Aiolis Bölgesi belki de bütün Anadolu’nun en
verimli topraklarına sahiptir. Bu bölgenin topraklarının verimli olduğu insanlar tarafından çok erken
bir tarihte anlaşılmış ve bölgede yerleşim Neolitik Dönem’den itibaren başlamıştır (Sağlamtimur, 2007:
373-376). Her ne kadar kesin tarih verilmese de Myrina’da bulunan bir çakmaktaşı kesici alet, Aiolis’te
Üst Paleolitik-Mezolitik Dönem’den itibaren insanların yaşadığını göstermesi açısından önemlidir.
Aiolis Bölgesi’nin Kalkolitik Dönem’i diğer dönemler kadar aydınlık değildir. Menemen sınırları
içindeki beş höyükte Kalkolitik Dönem’e ait seramikler ele geçmiştir (Doğer, 1998: 1-3). Buna ek
olarak, Bakırçay Havzası içinde de Geç Kalkolitik Dönem’e tarihli höyükler tespit edilmiştir (Horejs,
2009: 168-174).
Bronz Çağı’nda bütün Anadolu’da görülen hareketlenme Aiolis Bölgesi’nde de fark
edilmektedir. “Deniz Kavimleri” olayının ardından Batı Anadolu’da Bronz Çağı sona ermiş, Demir
Çağı başlamıştır. Deniz Kavimleri olayının ardından siyasal ortamın sakinleşmesiyle, Batı Anadolu’ya
Yunanistan’dan göçler başlamış, Aioller, İonlar ve Karlar kabileler halinde bölgeye yerleşmişlerdir. Bu
yerleşimlerin büyük çoğunluğu Bronz Çağı kentlerinin üzerine kurulurken, bazı kentler ise bir plan
çerçevesinde ilk kez kurulmuştur.
Aiolis Adının Anlamı
Aiolis Hellenlerin Aiolos boyları tarafından kolonize edilmiş kıyı bölgelerin Hellenlerce
kullanılan adıdır. Yani Aiolis/Aiolidos ismi bu şekli ile Hellen dilindendir. “Aiol (os?) sal, Aiol (os?)
Ülkesi” anlamlarını taşımaktadır. Aiol- (Aiolos?) kök sözcüğü ile (-is) takısından türemektedir. Hellen
dilinde Aiolos diye bir sözcük yer almaktadır; “Oynak, değişken ve dönek” anlamları taşımaktadır.
Aynı sözcükler veya bunların benzerleri Luvi/Pelasgos dilinde karşılaştığımız başka bölgelerde,
Yunanistan’da ve Sicilya civarlarında karşımıza çıkmaktadır. (Umar, 1993: 32-33). Anlamını
bilmedikleri adları mythos öyküsü ile açıklama geleneğini yasal kuralmış gibi kabul gören Hellenler,
Aiolos adlı bir destan kişisini de uydurmuşlardır (Umar, 2002: 6).
Aiol Göçleri
Aioller Antik Yunanistan’da yaşamış dört Yunan kavminden (Akalar, Dorlar, İon) birisidir.
Antik Dönem’de Kıta Yunanistan’dan Batı Anadolu kıyılarına kadar göçlerin olduğu bilinmektedir. Bu
göçler İonlar, Dorlar ve Aioller olmak üzere üç farklı topluluk tarafından gerçekleştirilmiştir (Harita
1).
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Harita 1: Antik Dönem göçleri
Bu üç topluluğunda konuştuğu lehçeler birbirinden farklıdır (Umar, 2002: 3-5). Bu göçler
Yunanistan’daki olumsuz koşullar nedeni ile halkın Ege adalarına, Batı Anadolu’ya ve Akdeniz
çevresindeki topraklara göç etmesine neden olmuştur (Cook, 1975: 773). Batı Anadolu kıyılarının orta
bölgelerine İonlar, güney kesimlere Dorlar yerleşirken, Batı Anadolu kıyılarının kuzey kesimlerine de
Aioller yerleşmişlerdir (Umar, 2002: 1-7). Antik kaynaklar doğrultusunda göçler ile ilgili en fazla bilgi
bulunabilen konuyu İon göçü oluşturmaktadır. Aiol ve Dor göçleri hakkında birkaç kaynak haricinde
başka bir bilgi bulunmamaktadır. Aiol göçü hakkında en kapsamlı ve detaylı bilgiliyi Strabon
vermektedir (Vanschoonwinkel, 2006: 119).
“Aiol göçü İon göçünden dört kuşak önce, Miken uygarlığının baş kralı olan Agamemnon’un oğlu Orestes
tarafından başlatılmıştır. Ancak gecikmelerden dolayı daha uzun sürmüştür. Bu göç seferinin ilk lideri olan Orestes
Arkadia’da ölünce yerine oğlu Penthilos geçerek bu görevi üstlenmiştir. Penthilos bu insanları Lokris’teki Phrikon
dağına kadar götürmüştür. Penthilos ise Trakya üzerinden Anadolu’ya kadar ilerlemiş ve orada ölmüştür. Bu kez
öncülüğünü oğlu Arkhelaos almış ve Aiol topluluğunu Daskyleion yakınındaki Kyzikos’a kadar götürmüştür.
Arkhelaos’ın en küçük oğlu olan Gras güneye yönelmiş ve Biga Çayı’nı (Granikos Irmağı’nı) geçerek Lesbos’u
fethetmiştir. Dorus oğlu Kleus ve Agamemnon’un soyundan gelen Malaos da Penthilos ile aynı zamanda göç etmiş ve
Batı Anadolu’da Phrikonis Kymesi’ni kurmuşlardır” (Strabon, XIII.1,3 (C583)).
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Buradan anlaşılacağı üzere Aiol göçleri farklı kollar ve önderler tarafından gerçekleştirilen uzunca bir
süreci kapsamaktadır. Ayrıca Aioller kuzeyde Kyzikos, (Erdek yakınlarında) ve Granikos Çay’ına, (Biga
Çayı) güneyde ise Smyrna’ya (İzmir) kadar yayılmışlardır (Doğer, 2017: 52). Yunan göçlerinden
bahseden Herodot;
“Aiollerin Batı Anadolu’da Kyme, Larisa, Neonteikhos, Temnos, Killa, Notion, Aigiroessa, Pitane, Aigai,
Myrina, Gryneion ve Smyrna’dan oluşan on iki kentlik bir federasyon kurduğunu belirtir” (Herodot, I.149).
MÖ 7.yüzyıl sonlarında Kolophonlu sürgünler tarafından istila edilmiş olan Smyrna Aiol kentlerinin
en gelişmişidir (Harita 2). Fakat istila edilme sonucunda Aiol Birliği’nden çıkarak İon Birliği’ne
katılmıştır (Herodot, I.150). Smyrna’nın İonlar tarafından işgal edilmesinin arkasından, bu yayılım
kuzeye doğru ilerlemiş ve Aiolis ile İonia arasında sınır olan Phokaia’ye kadar genişlemiştir (Berard,
1959: 8). Bu işgal Herodot tarafından;
“Bakınız Aioller Smyrnayı nasıl kaybettiler; Politik karşıtlarına yenik düşen ve yurtlarından göçen
Kolophonlular bu kente sığınmışlardır. Kolophonlu sürgünler, Smyrnalılar’ın Dionysos Bayramı’nı kutlamak üzere
surların dışarısına çıkmalarını bekleyip, burayı zapt ederek kapıları kapatıp kenti ele geçirmişlerdir. Bütün Aioller
yardıma koşmuşlar ve bir anlaşma yapılmıştır. İonlar bütün taşınabilir eşyayı geri verecekler, Aioller de bunları alıp
İzmir’den çıkarak ayrılacaklardır. İzmirliler kabul etmiş fakat öbür on bir kent bunları paylaşıp kendi yurttaşları
arasına katmışlardır” (Herodot, I.150) şeklinde aktarmıştır.
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Harita 2: Batı Anadolu’da Antik Dönem kentleri
Herodot Aiol kavimlerinin göç etmeden önce Thessalia’da yaşadıklarını söylemektedir
(Herodot, VII.176). Thucydides ise Aitolia’nın Pleuron ve Kalydon kentleri arasında kalan kısmının
Aiolis olduğundan bahsetmektedir (Thucydides, III). MÖ 8. yüzyılın ikinci yarısı ve MÖ 7. yüzyılın ilk
yarısında yaşamış Hesiodos ise babasının Kyme Phrikon’undan Boiotia’daki vatanına dönmesinden;
“Geminin içine eşyalarını koyup ve denize açılmalısın aptal Perses! Sende babamız gibi ülkene parayla dönmek
için onun yaptıklarını yap. O, güzel bir ilkbahar günü daha iyi bir yaşam ümidine kapılıp Aiolia’daki Kyme’den
çıkıp denizleri aştı. Siyah gemisiyle buralara gelmesinin nedeni rahatlığından ve zenginliğinden dolayı değildi tabi.
Fakirlikten kurtulmak için Helikon’un eteğindeki uğursuz Askra’ya yerleşti. Bu uğursuz kentin kışları soğuk,
yazları da tatsız geçmektedir” (Hesiodos, 631-635) şeklinde bahseder.
Hesiodos’un babasının anavatanının Boiotia olması bu iki coğrafi bölge arasında bir ilişkinin
olabileceğini düşündürmektedir. Bu doğrultudan hareket ettiğimizde Batı Anadolu Bölgesi ve Ege
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adalarına göç eden Aiol kavimlerinin Thessalia, Boiotia ve Akhai topraklarından da gelmiş olabileceğini
söylemek mümkün olacaktır (Rose, 2008: 399-404).
İlk Çağ’da yaşamış olan tarihçilerimizin bilgilerine göre Aiollerin ilk karaya çıktığı konumun
Kyme olduğu düşünülmektedir. Strabon;
“Söylentiye göre Termopylai’nin üst tarafındaki Lokris dağından, Phrikon’dan hareket eden insanlar, şimdi
Kyme’nin bulunduğu yere çıkmışlar ve Troia Savaşı’ndan dolayı kötü durumda olan fakat Kyme’den 70 stadion
uzaklıktaki Larisa’ya hakim olan Pelasglar ile karşılaşmışlardır. Sonra Larisa’yı zapt ederek Kyme’yi kurmuşlar,
Pelasglardan az sayıda hayatta kalanları da buraya yerleştirmişlerdir. Kyme’ye Lokris Dağı’ndan ötürü Kyme
Phrikonis denir. Aynı şekilde Larisa’ya da Larisa Phrikonis denmektedir” (Strabon, XIII.3,3 (C 621)).
Pelasglar Ege denizinin Asya ve Avrupa kıyılarında yaşamış olan, öncesinde de İlyada’da adı geçen,
Troia ordusunun yanında yer almış bir gruptur (Homeros, X.429-433). Yukarıda da tarihçilerimizin
bahsetmiş olduğu gibi Aiolis verilerini bir araya getirdiğimizde; Aioller MÖ 1120 ile MÖ 1050 yılları
arasında Yunanistan’dan gelip, ilk önce Kyme kıyılarına çıkmış, fakat bölgenin halkı olan Pelasglar’dan
dolayı bu bölgede bir kent kurmamışlardır. Bundan dolayı ilk önce Larisa’yı ele almak istemişlerdir.
Ancak Kyme Larisa’ya uzak olduğu için bu gerçekleştirmek istedikleri harekâtı daha yakın bir konumda
olan Neonteikhos’u kurarak gerçekleştirmek istemişlerdir. Zaman içerisinde Neonteikhos’tan
gerçekleştirdikleri baskınlar ile Larisa’yı ele geçirmişlerdir. Daha sonra ise Kyme’de bir kent inşa ederek
Larisa’daki Pelasgları bu kente yerleştirmişlerdir (Doğer, 2017: 56-57).
Günümüz dilbilimcileri tarafından Aiol göçlerine şüphe ile yaklaşılması ve kanıtların
yorumlanması Antik kaynaklar kadar çeşitlilik göstermese de 18. yüzyılda Yunanlıları Hint Avrupa
kökeni ile ilişkilendirmek için çeşitli kanıtlar aranmıştır. Schliemann’ın Troia için benimsediği ilk
yaklaşımda bu şekildedir. Buna benzer diğer bir yaklaşımı ise Ernst Curtius yapmıştır. Curtius’a göre,
İonlar’ın atalarının Anadolu’dan Yunanistan’a seyahat etmesi ve birkaç yüzyıl sonra da Aioller ile
beraber geri dönmeleri yeniden bir yapılanma oluşturmuş ve Asya’nın batı kıyısında koloniler kurmaya
başlamışlardır (Rose, 2008: 404).
Nicholas Bayne, Lesbos’daki Myken Dönemi’ne ait olan çanak-çömleklerin varlığının Aioller’i
işaret ettiğini ve LH IIIB sonlarında Dor istilacılarından kaçan Myken mültecilerine ait olduğunu iddia
etmiştir. Daha sonra bu mültecilerin LH IIIC sonlarında Yunanistan’ı terk ettiğini ve Yunanistan’ın
orta kesimlerinden gelen bir grup kolonistin Güney Aiolis şehirlerini kurduklarını ileri sürmektedir.
Aiolis’e özgü en belirgin seramik grubu “gri seramikler” olarak adlandırılan seramik grubudur (Rose,
2008: 405). Bayne’ye göre gri seramiklerde her ne kadar yerel etkiler gözlemlenmiş olsa da Yunan
buluşunun ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Aiol yerleşimcileri sadece Lesbos malları için değil,
anakaradan Lesbos’a gelen metal kapları da getirmişlerdir. Yozlaşmış olan bu ürünler Lesbosluların
mallarına tercih edilmiştir. Daha sonrasında gri seramik tam olarak gelişmiş ve Aioller Anadolu
kıyılarına geçmiş, Phokaia ve Smyrna’da şehirler kurmuşlardır (Bayne, 2000: 266).
Aiolis Coğrafi Sınırları
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Aiolis Bölgesi genel olarak İzmir’in kuzeyi ile Çanakkale’nin güneyindeki sahil kesimini
kapsamaktadır (Harita 3). Antik Çağ’da, doğuda Lydia, kuzeyde Troas, kuzeydoğuda Mysia, güneyde
İonia ile sınır teşkil etmektedir (Sevin, 2019: 87-88). Fakat Strabon’un bölgeyi tanımlamasından,
Aiolis’in sınırlarının dönem dönem değiştiği anlaşılmaktadır.

Harita 3: Aiolis’in coğrafi konumu
Aiolis Bölgesi’nde üç tane önemli nehir bulunmaktadır (Harita 3). Bunlardan en kuzeydeki
Bergama’nın güneyinden geçerek, Pitane (Çandarlı) sınırlarında denize dökülen Bakırçay’dır (Kaikos).
Pitane (Çandarlı), Teutrenia ve Elaia kentleri Kaikos havzası içinde yer alır.
İkinci önemli nehir, Aliağa ilçesinin hemen kuzeyinde denize dökülen Güzelhisar Çayı’dır
(Titnaios/Pythikos). Ünlü Myrina kenti hemen Titnaios’un denize döküldü yerde kurulmuştur.
2ndInternational Migration Researches Congress (ICOMIR-2022), May 20-22 2022
Ankara / TURKEY | 87

2ndInternational

Migration Researches Congress

ISBN: 978-605-71156-8-3

Üçüncü ve en önemli nehir ise Gediz’dir (Hermos). Gediz bir zamanlar İzmir körfezine
dökülürken, İzmir körfezinin alüvyonlarla dolma tehlikesi karşısında 1886 yılında ırmağın yatağı
değiştirilmiş ve Menemen ilçesi Maltepe köyü sınırlarında Ege Denizi’ne akmaya başlamıştır. Smyrna
(İzmir), Mainemenos (Menemen), Larisa (Buruncuk), Kordoleon (Karşıyaka), Neontheikos, Leukai ve
Panaztepe Gediz havzasına kurulmuş kentlerdir.
Bu büyük nehirlerin yanında, Dikili sınırlarındaki Karaçalı Deresi, Kıratlı Deresi; Menemen
sınırları içindeki Asarlık Deresi, Kocaağıl Deresi, Karanlık Deresi bölgedeki diğer irili ufaklı
akarsulardır.
Bu ırmakların suladığı ovalar, dengeli yağış olan ılıman iklimle birlikte son derece verimli bir
hale gelmektedir ve bugün olduğu gibi geçmiş çağlarda da Anadolu’nun en önemli ovaları
durumundadırlar. Bu verimli ovalar Antik Çağ’da burada kurulan kentlerin ekonomisine doğrudan etki
etmiş ve Aiolis’te Kyme, Myrina, Smyrna, Phokaia, Elaia gibi zengin kentlerin oluşmasına katkı
sağlamıştır.
Aiolis Bölgesi kuzeyden İda (Kaz) Dağları ile sınırlıdır. Bölge içinde Aspordene (Yunt) Dağları,
Sardene (Dumanlıdağ) Dağı, bölgeyi kuzeydoğudan çevreleyen Pindasos (Mandra) Dağı önemli
dağlardır (Sevin, 2019: 88-89).
Bu yüksek dağların yanında, Aliağa sınırları içinde Karahasan Dağı, Dedetaş Dağı, Ardış Dağı,
Halkalı Tepe Dağı, Sıyırdım Dağı, Foça sınırları içindeki Şap Dağı, Dikili sınırları içindeki Karadağ ve
bölgeyi güneyden sınırlayan Yamanlar (Syplos) Dağı önemli dağlardır.
Aiolis Bölgesi Araştırma Tarihçesi
Aiolis Bölgesi Anadolu tarihi ve coğrafyası bakımından çok önemli bir bölge olmasına karşın,
burada yapılan sistematik bilimsel kazı ve araştırmaların sayısı bir elin parmakları ile gösterilecek kadar
azdır. Bölgede uzun süreli kazılar, Kyme kentinde ve Aiolis sınırlarında olmasına karşın İonia birliğine
bağlı olan Phokaia’da yapılmıştır. Son dönemlerde Aigai ve Myrina kentlerinde de bilimsel kazı
çalışmaları başlatılmıştır.
Aiolis Bölgesi’ndeki en erken araştırmalar İtalyan bir tüccar olan Ciriaco de Pizzicolli d`Ancona
tarafından yapılmıştır. P. d’Ancona tüccar olmasının yanında, yazar, düşünür ve klasik arkeolojinin
kurucularından olan bir bilim insanıdır. 1444-1445 yıllarında Kuzey Ege ve Protopontis Bölgesi’ne
yapmış olduğu gezilerini ve buradaki gözlemlerini yazmış, Aiolis Bölgesi kentleri hakkında da kısa
bilgiler vermiştir (Ciriao, 1976).
Fransız hükümeti adına 1833 ve 1837Anadolu’da araştırmalar yapan C. Texier, bölgeyi gezmiş
ve gözlemlerini yazmıştır (Texier 1962). C. Texier’in ziyaretinde Aiolis Bölgesi’ndeki hiçbir kentte kazı
yapılmamıştı ve hepsi tamamen toprak altındaydı. C. Texier her ne kadar bütün kentleri bizzat gezmiş
olsa da kazılar yapılmadığı için önemli mimari eserleri görememiş, Antik kaynaklardan yola çıkarak
kentlerin tarihini genel hatları ile anlatmıştır. Buna rağmen Myrina’da bir liman ve sunak bulunduğunu,
Gryneion kentinde Apollon tapınağından bulunan bir mermer bloğun Menemen’de bir kilisenin
inşaatında kullandığını, Elaia kentinde ise bir yazıt gördüğünü belirtmiştir (Texier, 1962: 3-20).
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W. M. Ramsay Anadolu seyahatlerinde Aiolis Bölgesi’ne de uğramış, birçok tespit yapmış
olmakla birlikte, Gryneion kentinin de yerini tespit etmiştir (Ramsay, 1960: 44-112).
A.H. Sayce, doğu yolculuğu sırasında Aiolis Bölgesi’ne de uğramış, buradaki keşiflerini kısa bir
makale ile bilim dünyasına duyurmuştur (Sayce, 1882: 218-227).
Aiolis ile Mysia Bölgesi sınırında yer alan Pergamon’da 1878 yılından itibaren Almanlar
tarafından başlatılan kazılar, sadece Aiolis ve Anadolu için değil, bütün dünya tarihi için son derece
önemli veriler sunmuştur (Radth, 2002: 11-14).
Anadolu arkeolojisi araştırmalarına, Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması ve ardından Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurulması, çeşitli ekonomik ve sosyal sorunlardan dolayı bir süre ara verilmiştir.
Mustafa Kemal Atatürk’ün arkeoloji bilimine verdiği önem ve bazı Türk bilim insanlarının Avrupa’da
arkeoloji eğitimi alıp, yurda dönmesinin ardından bütün Anadolu’da yeniden Arkeoloji çalışmaları hız
kazanmıştır.
Aiolis Kentleri
Batı Anadolu’nun kuzey bölümünü kapsayan Aiolis Bölgesi’nde kentler daha çok Midilli ve
Bozcaada civarına doğru uzanmaktadır (Umar, 2002: 1-5). Aiol kentleri; deniz kentleri (liman kentleri),
iç kesim kentleri (dağ ve ova kentleri) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Harita 4: Aiolis’teki ilkçağ kentleri
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Aioller denizden çok iç bölgelere yani karalara daha fazla yönelmişler ve ilk önce tarıma yönelik
kent kurmayı amaçlamışlardır. Eğer bir kıyaslama yapılması gerekiyorsa Aiolis Bölgesi İonia Bölgesi’ne
göre daha verimli topraklara sahiptir. (Umar, 2002: 5-8). Ancak deniz kıyılarında kurulan ve daha
sonradan ele geçirilen Aiolis kentleri ticaret güzergâhları üzerinde bulunmasından dolayı gelişim
göstermiş ve Anadolu kültürlerinin etkisi altından çıkıp yüksek bir uygarlık merkezi haline gelmiştir
(Mansel, 2020: 96). Ayrıca Aiollerin şiir ve müzik dalında bölgede oldukça tanındıklarını söyleyebiliriz
(Akşit, 2019: 128). Herodot Aiol yerleşimleri hakkında oldukça fazla bilgi ve isim vermektedir
(Herodot, I.149-151). Agememnon’un soyundan gelen ve İonia’dan daha önce kurulmuş olan Aiolis’in
on iki kenti olduğunu Herodot’un aktardıklarından öğrenmekteyiz. (Akşit, 2019: 128).
Ancak bu kentler on iki ile sınırlı kalmamakta ve bu sayının üstündedir. Bu kentleri sıralayacak
olursak; Killa, Adramytteion, Kanai, Pitane/Pitana, Elaia, Gryneion, Myrina, Kyme, Panaztepe,
Leukai, Kordoleon, Smyrna ve Phokaia kentleri deniz kentlerini (liman kentleri) oluşturmaktadır.
Thebai, Karine/Karina, Atarneus/Atarna, Aigai, Neonteikhos, Larisa, Melanpagos, Temnos, Notion,
Mainemenos (Menemen), Sillyos/Sillion, Aigiroessa, Herakleia, Palaudis ve Tisna kentleri ise iç kesim
kentlerini (dağ ve ova kentleri) oluşturmaktadır (Harita 4). Ancak Smyrna Aiol yerleşmesi olarak
kurulmuş olsa da sonradan İon birliğine katılmıştır (Akurgal, 1989: 359).
Bu şehirlerin hepsi deniz kıyısında değildir. Bu bilgiler Aiollerin ilk yerleşimlerde ve
kolonizasyonlarda bir ticaret kenti kurmak yerine geçim kaynaklarına yönelik ve kendi karakterlerine
daha fazla uygun olan, tarım amaçlı koloniler kurduğunu desteklemektedir (Berard, 1959: 7). MÖ
8.yüzyılın sonlarına doğru Aiolis Bölgesi’nin Anadolu kıyılarında ve Aliağa Körfezi etrafında kurulan
bu 12 kent devleti bir konfederasyonun çatısı altında birleşmişlerdir. Burada siyasi işlevlerden çok aynı
soydan gelen insanların dinsel birlikteliklerinin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Konfederasyonun
ortak kült alanı ise Gyryneion’daki Apollon kutsal alanıdır (Sevin, 2019: 86).
Sonuç
Kıta Yunanistan’dan Batı Anadolu Bölgesi’nin kıyı kesimlerine kadar göçlerin olduğu
bilinmektedir. Aioller, Dorlar ve İonlar tarafından gerçekleştirilen bu göçlerde Aiol göçünü esas olacak
olursak, MÖ 1040 yılları civarlarında göçe başladıklarını görmekteyiz. Bu göçlerin ise Batı Anadolu
kıyılarında yer alan Troas ve Troas’ın güneyine doğru iki ana kol şeklinde yayılım göstermişlerdir. Yapı
olarak çok dışa açık bir toplum olmayan Aioller, Aliağa ve çevresinde kalmışlar ve Herodot’un da
bahsettiği gibi 12 kentten (Kyme, Larisa, Neontheikos, Temnos, Killa, Notion, Aigiroessa, Pitane, Aigai, Myrina,
Gryneion, Smyrna) oluşan bir birlik kurmuşlardır. On iki ile sınırlı olmayan bu kentlere; Kordoleon,
Sillyos/Sillion, Leukai, Phokaia, Melanpagos, Herakleia, Palaudis, Panaztepe, Elaia, Atarneus/Atarna,
Kanai, Karine/Karina, Adramytteion, Thebai ve Tisna’da eklenmektedir. Bu şehirlerin hepsi deniz
kıyısında olmadığından dolayı, Aiol kentleri deniz kentleri (liman kentleri), iç kesim kentleri (dağ ve
ova kentleri) olarak iki ayrı grupta incelenmiştir. Yukarıda incelenen Aiol kentleri ve kentlere ait mimari
öğelerin varlığının birkaç parçadan ibaret olduğu görülmektedir. Antik yazarlarımızın anlattıkları kadarı
ile hakim olduğumuz kentlere yönelik çalışmaların son yıllarda başlandığını söyleyebilirim. Bir iki
yerleşimin dışında üstüne düşülmeyen bu kentlerin çoğu tahribata maruz kalmıştır. Tahribata uğrayan
bu kentlerin birçoğu yerinde görülememekte ve çoğunun mimari objeleri yeni yapıların inşasında
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kullanılmıştır. Bu yüzden tüm kentlerin yeri kesin olarak bilinememektedir. İlerleyen dönemlerde daha
geniş çaplı gerçekleştirilecek olan çalışmalarda Aioller ile ilgili bildiğimiz bilgilerin, sınırlı sayıda olan
bilgilerimizden daha üstün bir hale geleceğini umuyorum.
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Osmanlı Arşiv Belgeleri’nden Hareketle, Son Yüzyılda Osmanlı Coğrafyasında Göç Olgusu

Mustafa IŞIK1
Özet:
Çağımızda bizlerin şahit olduğu son 40-50 yıldır yapılan savaş ve işgaller, insanları yaşadıkları
yerlerden göç etmeye zorlamıştır. Göç etmek durumu yeni bir şey değildir. 20. yy’ın başlarında yıkılan
Osmanlı Devlet arşivlerinde yer alan belgelere baktığımızda, Avrasya’da göç olgusunun son 100 yılını
rahatlıkla görmek mümkündür.
Geçmişte yaşanan göç olaylarının günümüzde yaşanmaması için bir neden yoktur. Geçmiş ve
geleceğin, “suyun suya benzediği kadar” benzeyiş gösterdiği metaforuna göre, geçmişte yaşanan olumlu
/olumsuz davranışlar günümüz sorunlarıyla yakından ilişkilidir. Nitekim Irak, Afganistan, Suriye
devletlerine yapılan müdahaleler insanları yer ve yurtlarından etmiştir. Halkı Müslüman ülkelerde
gerçekleşen bu olayların kanıksandığı bir süreçte, farklı bir kültürün yaşandığı farklı bir coğrafya olan
Ukrayna’da yaşananlar, göç olgusunun mevziî bir durum olmadığını; dolayısıyla sürekliliğini ortaya
koymaktadır.
Bu çalışma ile Avrasya ölçeğinde Çin’den Sırbistan’a, Kafkasya’dan Kıbrıs’a kadar, Osmanlı
idaresindeki 28 bölgenin 17’sinde birebir çekilen toplumsal sancıların haritası çizilmiştir. Avrasya’daki
bu devlet veya bölgenin hepsinde de göç’ün taliplerinin Çerkezler, göç’ün cazibe merkezi’nin Anadolu
coğrafyası olduğu görülmüştür. Anadolu’nun seçilmesi tesadüfi bir durum olmayıp; “hoşgörünün
merkezi” olmasıyla da ilgilidir. Göç gibi toplumsal bir olay karşısında “zamanın büyük ya da güçlü”
devletlerinin nasıl bir davranış sergilediklerinin bilgi ve belgeleriyle ortaya konulmuş olmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Göç/ Hicret, Göçmen /muhacir, iltica.

Prof. Dr. Nevşehir Hacıbektaş Veli University / Faculty of Theology, Basic Islamic Sciences Instructor. Orcid: 0000-00017068-6253
1
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GİRİŞ
Zaman “geçmiş, şimdiki ve gelecek” olarak bilindiği gibi insan hayatı da bu üç zaman dilimiyle
ilgilidir. İbn Haldun (ö.1406) “Geçmiş geleceğe, suyun suya benzemesinden daha çok benzer.” (İbn
Haldun, 1988:1/14) demektedir. Bu noktada tarih ilmi devreye girmektedir. Yaşadığımız hali,
geçmişimiz ve geleceğimiz ilgilendirmektedir. Bir şey geçmişte olmuşsa, gelecekte de olacak demektir.
Nitekim Mehmed Akif Ersoy (ö.1936) bir dörtlüğünde:
"Geçmişten adam hisse kaparmış… Ne masal şey!
Beş bin senelik kıssa yarım hisse mi verdi?
'Tarih'i 'tekerrür' diye tarif ediyorlar;
Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?.. (Ersoy, 1994: 494) derken olanı hikâye ederken
olması gerekeni söylemiş olur.
“Göç: Ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka
bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, taşınma, hicret, muhaceret.” (Türkçe
Sözlük, 1988: 1/558) diye tarif edilmektedir. Eş anlamlı olarak ele alınan hicret, Arapça kökenli olması
nedeniyle, dini bir terim olup inancını yaşamayan insanların inanç özgürlüğünü bulabildikleri bir yere
gitmesi demektir. Bu işi yapan kimseye de muhacir denilmektedir.
Osmanlı Devleti üç kıtada yönetimi olan büyük bir devlettir. 19. Yüzyılda gücünü kaybeden
bu devletin Avrasya’da olan topraklarında bulunan 28 devlet veya şehir konumundaki bölgelerle ilgili
olarak 400 arşiv belgesinden 65 tanesi “göç” anahtar kelimesiyle doğrudan ilgilidir. (İzgeör,
2008:6)Arşiv belgelerinden bulunan bir düzine konudan 12. si “19. Yüzyılın ortalarından itibaren
Anadolu topraklarına yapılan göçler. Muhacirlerin barınma, meslek ve iaşe gibi ihtiyaçlarının
karşılanma şekillerini (s. 15) kapsamaktadır.
Pakalın’ın, Osmanlı tarih deyimleri ve terimleri sözlüğü’nde (1993) anahtar kelimelerimiz olan
“muhacir, hicret vb.” kelimeleri bulunmamaktadır. Oysa yeni yazılmış bir ‘Tarih sözlüğü’nde (Taştan ve
Çelebi 2007:288) ise “Muhacirin-i İslamiye, “Muhacirin-i Çerakise, Abazya” kelimeleri yer almaktadır.
“Muhacirin-i İslamiye: Osmanlı Devletinin sınırları küçüldükçe, bırakılan topraklardan ordu ile
birlikte veya daha sonra iç kısımlara göçerek yerleşen halka verilen isimdir.” (Taştan ve Çelebi
2007:288)
“Muhacirin-i Çerakise: Osmanlı Devletinde Kafkasya’dan göç ederek Anadolu’nun çeşitli
yerlerinde dağınık halde yaşayan Çerkez kabilelerine verilen isimdir.” (Taştan ve Çelebi 2007:288)
“Abazya: Karaçay-Çerkez özerk bölgesinde yaşayan Müslüman bir halktır. 1864 yılında
Rusların bölgeyi işgalleri üzerine bir kısmı Anadolu’ya göç etmişlerdir.” (Taştan ve Çelebi 2007:1)
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Bu kelime ve kavramlar, Osmanlının son yüzyılında göç olgusunun Osmanlı topraklarında
yaşandığını; Rusya yönetiminden memnun olmayan Çerkezlerin genelde Anadolu’ya göç ettiklerini
göstermektedir.
Alfabetik olarak hazırlanan Osmanlı Arşiv Belgeleri’nde Avrasya (2008) adlı bu eserde, kimi ülke
kimi şehir olmak üzere, 28 bölge bulunmaktadır. Cumhuriyet Türkiye’sini merkez aldığımızda bu
bölgeler doğu-batı, güneyli kuzeyli olmak üzere, dağılmaktadır. Arnavutluk’tan Çin’e, Kazakistan’dan
Kıbrıs’a uzanmaktadır. 28 devlet veya şehirden 11 tanesi göç arşiv belgelerinin kapsamı dışında
kalmaktadır. Bu bölgelerden biri olan Arnavutluk’ta (s.35-55), Bulgaristan’da (s. 141-152), Kosova’da
(s.297-316), Makedonya’da. (s.327-357), Musul’da (s.381-402), Nahcivan’da. (s.403-410),
Özbekistan’da. (s.421-436), Sırbistan’da. (s.437-447), Tataristan’da. (s.449-455), Türkistan’da (s.457480), Yunanistan’da hicretle ilgili bir belge bulunmamaktadır. (s.495-512). Bu durum ise Osmanlı’nın
buralardaki hâkimiyetinin zayıf olmadığının belgesi olarak alınabilir. Göç hareketinin olduğu 17
bölgede ise gücünü yitirdiği görülmektedir.
Osmanlı arşiv belgelerinde Avrasya (2008) adlı eserden hareketle, Osmanlı’nın 1855-1918 yılları
arasındaki 65 yıllık arşiv belgelerinde, etki ve tepki hesabı yapıldığında, 100 yıllık bir geçmiş
bulunmaktadır. Rusya’nın temelde Hristiyan kültürüne sahip olması nedeniyle Müslüman Kafkas
halklarından Çerkezlerle geçinemediği; bu yüzden onlardan kurtulmak için göçmelerine izin vermenin
ötesinde göçe zorladığı görülmektedir.
Osmanlı’nın yönetimde “Muhacirin Komisyonu Riyaseti /Başkanlığı” bulunmaktadır. (s.27,
70, 80, 83, 209, 212, 214, 216, 218, 321, 326, 414.) Bunun alt birimleri olarak “İane-i Muhacirin
Encümeni âlisi Riyaseti (s.28) ve Muhacirin İdare-i Umumiyesi Memuriyeti (s.194) adları geçmektedir.
İlgili belgelerde Sadaret ötesinde, Valilik ve Kaymakamlıklar dışında, Maliye Nezareti (s.31, 133, 158,
168, 181, 221, 249.), Şehremanet ve Maliye Nezareti (s.32), Hariciye Nezareti (s.81), Dâhiliye Nezareti
(s.164, 218, 235, 295.), Rusya Sefareti, (s.161) bulunmaktadır.
Osmanlı Arşiv Belgelerinde Göç Olgusu
Belgelerin kronolojik / tarih sıralaması sonucunda göçün nerede, nasıl ve niçin başladığının
ipuçları bulunmuş olmaktadır. “Osmanlı Arşiv Belgeleri’nde Avrasya” adlı eseri merkez aldığımızda,
ilk belge (17 Nisan 1855) Gönüllü olarak Batum ordusuna katılıp şehit düşen Dağıstan muhaciri Hacı
Beytullah Efendi’nin ailesine maaş bağlanmasıyla ilgilidir. (s.157) Böylece devlet, kendisine sahip çıkan
tebasının geride bıraktıklarına sahip çıkmış olmaktadır.
(4 Ekim 1855) “35 süvarisiyle iltica eden Dağıstanlı komutan ve askerlerinin rütbeleriyle
Anadolu Ordusunda istihdam edilmeleri” (s.158) “İşi ehline verme veya istihdamı verimli kullanma”
noktalarından yerinde bir karar olarak ortaya çıkmaktadır.
(24 Nisan 1856) “Her şeylerini bırakarak Osmanlı ülkesine iltica edecek Gözleve, Sivastopol
ve Kerç ahalisine gerekli yardımın yapılması; hicret edeceklere- hangi milletten olursa olsun- yumuşak
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davranılmasına, Dobruca (+Romanya'nın Köstence ve Tulça illeri ile Bulgaristan'ın Dobriç ve Silistre)
çevresinde yerleşmelerine yardımcı olunmasına dair padişah emri” (s.282) Osmanlı’nın tebasına karşı
gerçekten hoşgörülü olduğunun belgesidir.
(4 Mayıs 1856) “Kırım ahalisinden Rumeli’ye hicret edecekler için -gerek İslam ve gerek
Hristiyan- iskânları ve gerekli ortamın sağlanması için Silistre valisine verilen talimat” (s.284-288)
önemlidir. Belgenin ayrıntılarında geçen öşür vb. vergilerden muaf tutulmaları, ziraat ve sanayi gibi
bildikleri mesleği icra etmeleri için teşvik edilmeleri; ayakta duracak hale gelmeleri için devlet
yardımlarının devamı istenmektedir. Böylece muhacirlerin geldikleri bölgeyi imar ederek yaşanılır hale
getirmelerinde devletin yardımcı olduğu anlaşılmaktadır.
(9 Temmuz 1856) Kırım muhacirleri için Karasu kasabası yerine “Mecidiye” Kasabasının
kurulması” (s.288) istenmektedir. Böylece “Abdulmecid” devrine işaret olunmaktadır.
(2 Mart 1859) “Dağıstan halkından aileleriyle birlikte Osmanlı devletine hicret etmek
isteyenlere Rusya Büyükelçiliği kanalıyla izin alınması için gönderilen yazı” (s.161) işin seyrini
göstermektedir. Ancak -gelecek belgelerde de görüleceği üzere- Dağıstan bölgesinin istikrarsız hali
devam edecektir.
Bu belgelerin en çok yoğunlaştığı yıl ise 1860 senesi olmaktadır. Bu belgelerde en çok hicrete
talip olan Çerkezler, en belirgin kabile ise Kabartay’lar olmaktadır. (29 Ocak 1860) “Kabartay’lı
Muhacir çocuklarının askerlik mesleği ve idadi mektebine kabul edilmeleri; Osmanlı vatandaşlığından
çıkmadıkları sürece sakıncası olmadığıyla ilgili padişah iradesi” (s.171) bu çocukların atadan gördükleri
sanatı icra etmelerine imkân sağlanmış olmaktadır. “Osmanlı vatandaşlığından çıkmadıkları sürece”
kaydı ise devletin bekasıyla ilgili konulmuş bir şerh olmaktadır.
(1860) “Kıbrıs’tan Yunanistan’a, Mutasarrıf İshak Paşa zamanında göçen Rumların geri
dönmeleri için kolaylık sağlanması ve yerine Hayrullah Paşa’nın atandığı yazısı” (s.249) Vali
konumunda olan yöneticinin uygulamalarından rahatsız olup göç yaşandığı; idarecini değiştirilip
göçmenlerin geri dönmesi için imkân sağlandığı anlaşılmaktadır. İki bölgenin de Osmanlı idaresinde
olduğu hatırlanmalı ve anakronizme düşülmemelidir. Yöneticiden kaynaklanan uygulamanın ise
düzeltildiği görülmektedir.
Belgelerde gördüğümüz kadarıyla “Muhacirin Komisyonu Riyaseti /Başkanlığı”
bulunmaktadır. (2 Mayıs 1860) “Kütahya’ya gönderilen Dağıstan muhacirlerinden ve Kumuk
kabilesinden 181 hane ve Kastamonu’da olan Nogay muhacirleri hakkındaki belge” (s.321) bu
komisyona yazılmış olup meselenin araştırılması istenmektedir.
Arşiv belgelerinde göçmen kafilelerinin hane ve nüfus sayıları verilmektedir. Hane ve nüfusun
tek başına verildiği de olmaktadır. Ancak değişik kabilelerin aile oranı 3-4 ile başlayıp 10-11 ile
bitmektedir. Bunlar içinde aile ferdi sayısı en yüksek olanlar Kabartay’lardır. Bunun birden fazla
evlilikle ilgisi olup olmadığı araştırma konusudur.
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(23 Temmuz 1860) “Rusya vapuruyla İstanbul’a gelen 87 hane 920 nüfuslu Çerkez / Kabartay
muhacirlerin Haydarpaşa’da çadırlara yerleştirildiklerine dair belge” (s.193) vaki bir durumu
göstermektedir.
(1 ağustos 1860) 11 hane 77 nüfuslu Çerkez /Kabartay muhacirlerin Amasya’nın köylerine
yerleştirilmek üzere Samsun yoluyla gönderildikleri (s.174)
(9 Ağustos 1860) Dağıstan muhacirlerinden 10 hane 46 nüfusun Adana’ya yerleştirilmeleri
(s.161)
(20 ağustos 1860) Kırım muhacirlerinden 149 hane 580 nüfusun İzmit’te iskânları (s.291)
(28 ağustos 1860) 140 hane 1500 nüfus, 40 hane 250 nüfus Dağıstan Çerkez’i, 79 hane 890
nüfus Kabartay muhacirlerin Sivas’ta iskân ve ihtiyaçlarının giderilmesi. (s.175)
(28 Ağustos 1860) Kırım muhacirlerinde 25 hane 135 nüfusun ve Nogay muhacirlerinden 35
hane 210 nüfusun Rusya vapuruyla İstanbul’a gelmeleri Haydarpaşa’da çadırlara yerleştirilmeleri.
(s.411)
(31 Ağustos 1860) 4 hane 32 nüfus Kabartay muhacirlerin Bolu’ya yerleştirilmeleri. (s.177)
(31 Ağustos 1860) Nogay muhacirlerinden 8 hane 32 nüfusun Ankara köy ve kasabalarında
iskânı (s.413)
(2 Eylül 1860) Kırım muhacirlerinden 50 hane 217 nüfusun Edirne’de iskân edilmek üzere
Tekirdağ iskelesine sevkleri (s.292)
26 Eylül 1860) İstanbul’a gelen Nogay muhacirlerinden 66 hanenin Dobruca’ya iskân için
gönderilmeleri (s.413)
(19 Ekim 1860) Nogay muhacirlerinin Adana’da iskânı (s.416)
(28 Ekim 1860) Dağıstan muhacirleri ve Kumuk kabilelerinden 31 hane 146 nüfusun Bolu, 95
hane 405 nüfusun Kütahya ve 2 hane 7 nüfusun Edirne çevresinde de iskânları. (s.317)
(17 Aralık 1860 ) Trabzon’a gelen ve Sivas’ta yer kalmadığı için 750 nüfus Çeçen ve Kabartay
muhacirlerin Çankırı, Tokat, Çorum, Amasya ve Canik Sancağında iskânları. (s.178)
(11 Şubat 1861) Rusya’dan- Tırnovi Sancağı yoluyla- Vidin Eyaletine giden Kırgız(istan)
muhacirlerine güzel hizmetlerde bulunulması. (s.259)
(11 Haziran 1861) Uzunyayla’da iskân edilen ve İstanbul’a gelen Kabartay komutanlardan Gazi
Beye dönüşte ikramda bulunulması hakkında yazı (s.179)
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(12 Haziran 1861) Çerkez/ Kabartay kabilesinden olup İzmir’e sonra Manisa’ya yerleşmeleri
için gönderilen ancak geri dönen Kumuk ve Çeçen Muhacirleriyle İstanbul’a gelen 25 hane 91 nüfusun
Bolu’da iskânları için kaymakama gönderilen yazı (s.322)
(8 Temmuz 1861) Erzurum’da iskân edilmek üzere Trabzon’a gönderilen Kumuk ve Çeçen
kabilelerinden 500 muhacirin Sürmene’den Bayburt’a varana kadar masraflarının Sürmenelilerce
karşılandığı (s.325)
(8 Temmuz 1861) Kırım muhacirlerinden Hoca Bektaş Efendi takımından ayrılan 3 hane 15
nüfusun Silivri Sancağına bağlı Çatalca’da iskânları. (s.292)
(9 Temmuz 1861) Uzun yaylada bulunan Mesudiye kazası ile Sivas a bağlı kazalarda iskân
edilmek üzere, Trabzon, Kastamonu, Kütahya, Denizli, Adana ve Samsun’da (iskânı); Amasya
taraflarından gelen Kabartay, Dağıstan ve Nogay muhacirlerinin Erzurum’a gidenler dışında 660
hanenin ziraat mevsimi geçmesi nedeniyle yardıma muhtaç oldukları (s.419)
(3 Eylül 1861) İstanbul’da bulunan 96 hane 300 nüfus Kazan muhacirinin Tırnovi’de
(Bulgaristan) iskânı. (s.223) Bu iskân, Osmanlı’nın bir beldesinden başka bir beldesine olsa da,
Anadolu’ya göçün istisnası durumundadır.
(13 Şubat 1862) Kabartay Müftüsüne verilen 25.000 krş. 10.000 kuruşunun geri alındığı; 15 000
kuruşun padişah Abdulaziz’in hediyesi olarak ödeneceği hk. (s.180)
Muhacirler ve onların sayıp sevdiği insanlara yapılan yardımın tamamen karşılıksız olmadığı;
durumları düzelince geri tahsil edildiği görülmektedir. Burada padişahın özel olarak ihsanda
bulunduğu; ödemenin hazineye yapılacağı anlaşılmaktadır.
(8 Mart 1862) Dağıstan muhacirleri ulemasından hacca gidenlere kolaylık sağlanması için Mısır
valiliğine yazı. (s.163). Osmanlı’ya bağlı bir eyalet olan Mısır Valiliğinden Dağıstan muhacirlerinden
hacca gidenlere kolaylık sağlanması istenmektedir.
(3 Ekim 1863) Kazan muhacirleri âlimlerinden Muhammed Abdülkerim Efendi ve ailesine
maaş bağlanması. (s.227) Muhacirler yapılan yardımların ötesinde onların sevip saydığı kişiler de
gözetilmektedir.
(6 Ekim 1863) İznik gölü çevresinde bataklığın kurutularak Kazan muhacirlerinin
yerleştirilmesi. (s.224) Muhacirleri yerleştirmek için uygun arazi /mekânlar olmadığı zaman bu mekânı
sağlamak için proje uygulanmaktadır.
(15 Ağustos 1879) Düzce kazasına sevk edilen 1000 kadar Abhazya/ Sohum Muhacirlerinin
iskânlarının sağlanması (s.28)
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(30 Mayıs 1881) Tokat’ın Sarıçiçek köyüne yerleştirilen Dağıstan muhacirlerinin koyunkeçilerinden vergi alınmaması. (s.164) Muhacirlere geçim kaynakları sağlanırken vergi almamak gibi
teşvik tedbirleri uygulanmaktadır.
(25 Aralık 1883) Kafkasya’dan gelen Çerkez muhacirlerin vapurlara bindirilerek Biga ve
Yalova’da iskân edildikleri, çektikleri sefalet yüzünden Muhacir komisyon başkanının 2. Abdülhamid
tarafından azarlandığı. (s.209) Devletin muhacirleri koordine etmesi için kurduğu komisyon
bulunmaktadır. Sıkıntı yaşandığında komisyon başkanı sorguya çekilebilmektedir.
(13 Mart 1884) Rusların Merv şehrini alması, İran ve Afganistan’a sınır olmasını gerektiriyor.
Avusturya gazeteleri başlangıçta İngiltere’nin konuyu “savaş sebebi” sayacakken şimdi öyle olmadığı
belirtiliyor. (s.483) Büyük/ Güçlü devletler, işgal ya da fetih gibi durumlarda leh ve aleyhlerine olacak
durumları izlemektedirler. Savaş ve işgaller, göç nedeni olan nüfus akışını sağlayan hareketlerdir.
Nitekim (8 Nisan 1884) Merv’in Rusya’ya ilhakından memnun olmayan 1.500 hane halkının
Afganistan’a hicret ettiği (s.490) belgesi bulunmaktadır.
(16 Mart 1884) Kafkasya’da yaşayan Müslümanların diğer halklardan çok oldukları halde “Rus
idaresinden memnun kalmadıklarından” dolayı Osmanlı ülkesine hicret etmek istedikleri (s. 484)
Rusya’nın Kafkas Müslümanlarından asker almak yerine “askerlik bedeli” almaya karar verdiği, Rusyaİngiltere arasında bir savaş çıkma ihtimalinde Osmanlı’nın bundan faydalanacağı endişesiyle Rusya’nın
Kars, Kağızman ve Batum sınırlarına asker sevk etmiştir. (s.484)
(7 Temmuz 1888) İzmit/ Kandıra/ Karasu nahiyesine bağlı Sultaniye Köyü’ne yerleştirilen 60
hane Sohum muhaciri için cami ve okul yapılmasıyla ilgili belge (s.29) muhacirlerin ihtiyacı olan sosyal
tesislerin devlet eliyle yapıldığı görülmektedir.
(21 Ocak 1890) “Kafkasya’nın Kuban kazaklarından 24.000 erkek nüfusun aileleriyle birlikte
Osmanlı ülkesine hicret taleplerinin -hududa uzak vilayette iskân edilmeleri şartıyla- Rusya Hükümeti
tarafından kabul edildiği” (s.211) belgesi, devletlerin göçe ilgisinin stratejik olduğunu göstermektedir.
Bu kadar erkek nüfusun “aileleriyle birlikte” birkaç kata ulaşacağı malumdur. “Hududa uzak vilayette
iskân” şartı, Osmanlı’nın zayıfladığı ve Rusya’nın güçlü olduğunun belgesi sayılabilir. Nitekim
muhtemel yerleşim alanları geniş tutulmuştur. (24 Şubat 1890) Bunların Konya, Ankara ve Adana’da
boş mekânlara yerleştirileceklerine dair belge (s.212) bunu göstermektedir.
Hatta daha sonra bu arazi iskâna yetmeyeceği için (7 Ağustos 1890) Kafkasya’nın Kuban
kazaklarından 9.100 Çerkez muhacirin Kastamonu, Ankara, Konya, Mamureti’l-Aziz, Sivas ve
Adana’ya iskânları” (s.216) belgesiyle alanın genişletildiğini görüyoruz.
Ayrılan Müslüman nüfus temelde Hristiyan olan Rusya’nın işine gelse de, her göç isteğine
hemen izin vermedikleri anlaşılmaktadır: (22 Aralık 1892) “Kafkasya/ Nalçık kazasında bulunan
Balkarya ahalisinden 4 ailenin de hazır oldukları; Mahalli Rus hükumeti tarafından zorluk çıkarıldığı
için müsaade beklediklerini gösteren belge’den (s.79) bu durum anlaşılmaktadır.
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(30 Kasım 1892) “Kafkasya/ Nalçık kazasında bulunan Balkarya ahalisinden 10 Müslüman
ailenin Osmanlı ülkesine hicretleri” (s.77) belgesi, yazışma sürecinde göçün gerçekleştiğini
göstermektedir.
Bir ay sonra (12 Ocak 1893) 4 Balkarya ailesinin Kuban Müslüman halkıyla birlikte hicret
etmelerinden “5.000 kişi Samsun, Sinop ve Sivas taraflarında iskânına karar verilmesi” (s.81) göçün
boyutunu ortaya koymaktadır. (9 Şubat 1893) Kuban Müslüman halkından 5.000 kişi Samsun, Sinop
ve Sivas taraflarında iskânına karar verilmesi (s.81) “Üç seneye taksimen sülüsü bulunan 5.000 kişi”
(s.83) Kuban Müslümanlarının 15.000 kişi olduğunu göstermektedir. “1.5 yıl önce talepte bulunan bu
kişilerin geleceklerini teyid etmeleri ve göçün yaz mevsiminin başına denk getirilmesi gerektiği (s.85)
vurgulanmaktadır.
Göç olgusu devam etmektedir: (2 Eylül 1895) “Şile’nin Heciz köyüne yerleşen Sohum muhaciri
Çerkezlerin iskânları ve ihtiyaçlarının giderilmesi” (s.32) istenmektedir.
Avrupa’nın ortasında olmasına rağmen Bosna göç vermemiştir ancak bunun da istisnası
bulunmaktadır: (10 Kasım 1898) “Bosna’dan hicret eden 27 nüfusun Selanik’e kadar yol masraflarının
karşılanması” (s.133) istenmektedir. Bu hicrette hedefin İstanbul olduğu söylenebilir. Çünkü İstanbul,
her zaman için cazibe merkezi olmuştur.
Muhacirlerin iskânı sağlanmakta, ihtiyaçları giderilmektedir. Ancak ayakta duramayan aileler de
ayrıca gözetilmektedir: (20 Eylül 1898) “Dağıstan muhacirlerinden kocası ölen Zineti hanımın
çocuklarının okutulması” (s.165) belgesi buna örnektir.
Mecburiyet olarak ortaya çıkan göçlerde, muhacirlerin aradıklarını bulamama halinde şantaj
yaptıkları da görülmektedir. Mesela, (25 Haziran 1900) Sivas’ta yerleştirildikleri yerin “tarıma elverişli
olmadığı” gerekçesiyle Samsun’a gelip geri dönmek için Rusya başkonsolosluğuna başvuran Kazan
muhacirlerin Rusya’ya iadelerine teşebbüs olunmayıp iç bölgelere yerleştirilmesi; Osmanlı hükûmetinin
şan ve şerefine aykırı davranışlara fırsat verilmemesi” (s.231- burada üç yazı var) belgesi bulunmaktadır.
(29 Nisan 1901) Rusya’dan gelen Kumuk kabilesinden 35 aile 195 nüfusun Konya’da iskânları
hakkında Muhacirin komisyonu yazısı. (s.325)
(31 Temmuz 1901) “Azerbaycan / Bakü’nü Erbabaoğlan Köyü halkından Müslüman 60
hanenin Osmanlı ülkesine göçmek istediklerini gösteren belge” (s.70) her hane ortalama 5 kişi kabul
edildiğinde, 300 kişilik bir göçmen köyü ortaya çıkmaktadır.
Devlet, yerleştirdiği insanların niyetinden ya da davranış şekillerinden emin olamadığı için bazı
tedbirler alabilmektedir. Mesela (25 Nisan 1903) Kırım muhacirlerinin Çatalca’daki istihkâmlara yakın
olan arazilerini Bulgarlara satmalarının önlenmesi.” (s.293) kaydı stratejik önem arz etmektedir.
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(27 Haziran 1905) Adapazarı/ Bağırgana yerleştirilen Kabartay muhacirlerinden 6 haneye
tohumluk buğday ve nakdi yardım yapılması (s.181) muhacirlerin kendilerine yetmeleri ötesinde
üretime teşvik edildikleri görülmektedir.
Halep civarı farklı bir iskân bölgesi olarak belgelerde göze çarpmaktadır. (11 Kasım 1905) 1600
“Kabartay muhacirin Rus vapuruyla İskenderun’a hareket ettiği, Muhacirlerin Halep civarına
yerleştirilmesi, selam gönderen 2. Abdulhamid’e verdiği 200 Liraya müteşekkir oldukları” (s.182)
karşılıklı sevgi ve güveni belgelemektedir. 20 yüzyılda stratejik önem kazanan Golan Tepeleri ve
eteklerindeki Müslüman Türk köylerinin 1967 yılındaki Arap-İsrail Savaşı sonrasında, mecburen Suriye
tarafına geçmek zorunda kaldıkları; o zamana kadar topraklarına bağlı oldukları görülmektedir.
(29 Haziran 1906) Adana Haçin’e (Kozan) bağlı Kayapınar ve Koçcağız köylerine yerleştirilen
Kabartay muhacirlerine verilen tohumluk buğdayın, hava şartlarından dolayı ürün alınamadığından, 2.
Abdulhamid tarafından affı. (s.183)
(15 Ekim 1906) Kafkasya’nın Karaçay ahalisinden 176 hane muhacirin Konya’da iskânları.
(s.189)
(17 Nisan 1907) Konya’ya yerleştirilmek üzere gönderilen Karaçay muhacirlerinin buna razı
olmayıp Karahisar/ Aziziye’de yerleşmek isteyince, geçici olarak Bolvadin çayırında iskânları (s.190)
(28 Nisan 1907) “Erdek /Edincik nahiyesinde kazak muhacirler için kurulmuş Hamidiye
Köyünün kuruluş ve sonrası durumları hakkında muhacir komisyonundan bilgi” (s.218) istenmektedir.
(15 Mayıs 1907) “Akşehir’de kazak muhacirler için kurulan köye “Cedidiye” adının verilmesi.”
(s.217) “Her yeninin güzel olduğu” fikrini akla getirmektedir. Oysaki yeni eskiyince de adı yeni
kalmaktadır.
(15 Şubat 1908) Ankara /Sivrihisar’ın Erten mevkiinde iskân edilen Karaçay muhacirlerinin
köyüne “Süleymaniye” adının verilmesi. (s.193)
(20 Ağustos 1908) Karahisar/ Aziziye’de yerleşmek isteyen Karaçay muhacirlerine
Ketendere’de evler inşa edilmesi (s.194)
(15 Ekim 1908) Malatya’da bulunan 162 haneli Dağıstan muhacirlerinin evden araziye; her çeşit
ihtiyaçlarının karşılanması için Dâhiliye Nezaretinden Maliye nezaretine gönderilen yazı (s.168)
(12 Temmuz 1918) 1. Dünya savaşı sebebiyle Rusya’dan göç eden Müslümanların
tutuklanmalarını önlemek amacıyla İstanbul’da bulunan Kazan ve Kırım hayır cemiyetleri Osmanlı
hükümetine başvurusu. (s.238) belgesi, zayıflayan Osmanlı’ya Rusya’nın baskı yaparak “suçlu saydığı
kişilerin iadesini” önleme amaçlı olabilir. 60-70 yıllık bir süreçte Kafkaslardan bu kadar Çerkez asıllı
muhacirin özellikle Anadolu’ya göç hareketlerini görünce, Çerkezlerin niçin “ayrılıkçı” çıkmadıklarını
anlar gibi oluyoruz.
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Değerlendirme ve Sonuç
Bu çalışma ile Avrasya ölçeğinde Çin’den Sırbistan’a, Kafkasya’dan Kıbrıs’a kadar, Osmanlı
idaresindeki 28 bölgenin 17’sinde birebir çekilen toplumsal sancıların haritası çizilmiştir. Avrasya’daki
bu devlet veya bölgenin hepsinde de göç’ün taliplerinin Çerkezler, göç’ün cazibe merkezi’nin Anadolu
coğrafyası olduğu görülmüştür. Anadolu’nun seçilmesi tesadüfi bir durum olmayıp; “hoşgörünün
merkezi” olmasıyla da ilgilidir. Göç gibi toplumsal bir olay karşısında “zamanın büyük ya da güçlü”
devletlerinin nasıl bir davranış sergilediklerinin bilgi ve belgeleriyle ortaya konulmuş olmaktadır.
Göç hareketinin olduğu 17 bölge, Osmanlı’nın buralardaki hâkimiyetinin zayıf olduğunun
belgesi olarak alınabilir. “Osmanlı Arşiv Belgeleri’nde Avrasya” adlı eserden hareketle, Osmanlı’nın
1855-1918 yılları arasındaki 65 yılda göçle ilgili 63 arşiv belgesi bulunmaktadır. Etki ve tepki hesabı
yapıldığında, göçle ilgili 100 yıllık bir geçmiş bulunduğu söylenebilir. Rusya’nın temelde Hristiyan
kültürüne sahip olması nedeniyle Müslüman Kafkas halklarından Çerkezlerle geçinemediği; bu yüzden
onlardan kurtulmak için göçmelerine izin vermenin ötesinde göçe zorladığı görülmektedir.
Göç hareketinin yoğun olduğu Müslüman Çerkez Kafkas halkları belgelerde bazen nüfus
bazen aile olarak verilmektedir. Ancak belgelerde çoğunlukla aile ve nüfus olarak geçmektedir. Burada
bir istatistik yapıldığında en azı 4-5 kişi olan ailelerin en çoğu 11-12 kişi olabilmektedir. Savaşlar ve
göçün sorunları yüzünden çekirdek ailede geniş aileye uzanan bir grafik çizilmektedir.
Gücünü kaybeden Osmanlı’nın göç talepleri karşısında nasıl davrandığını ortaya koyan bu
belgeler, göç olgusunda “din ve ırk” farklılığının başat rol oynamasına rağmen “din ve ırkına
bakılmaksızın” kaydının konması “insanlık adına” bir onur belgesi sunmaktadır.
Geçmişte yaşanan göç olaylarının günümüzde yaşanmaması için bir neden yoktur. Geçmiş ve
geleceğin, “suyun suya benzediği kadar” benzeyiş gösterdiği metaforuna göre, geçmişte yaşanan olumlu
/olumsuz davranışlar günümüz sorunlarıyla yakından ilişkilidir. Nitekim Irak, Afganistan, Suriye
devletlerine yapılan müdahaleler insanları yer ve yurtlarından etmiştir. Halkı Müslüman ülkelerde
gerçekleşen bu olayların kanıksandığı bir süreçte, farklı bir kültürün yaşandığı farklı bir coğrafya olan
Ukrayna’da yaşananlar, göç olgusunun mevziî bir durum olmadığını; dolayısıyla sürekliliğini ortaya
koymaktadır.
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Midyat Ezidileri ve Göç Süreçleri*

İsmet TUNÇ1
Şeyma DENİZ 2
Özet
Ezidiler, etnodinsel dini yapıya sahip kapalı bir toplumdur. Bazı araştırmacılar tarafından
İslam'ın sapkın bir mezhebi olarak nitelendirilirken, bazı araştırmacılar tarafından Sümer, Zerdüştlük,
Maniheizm, Mithraizm ile ilişkilendirilen kadim bir din olarak ifade edilir. Ezidilik inancının tarihi 12.
yüzyılın başında yaşayan Şeyh Adi bin Müsafir üzerinden anlatılmaktadır. Şeyh Adi bin Müsafir’in
İslami gelenekte yetişen birisi olması Ezidiliğin İslam menşeli olduğunu iddia edenlerin temel
argümanıdır. Kast sistemi, Meleki Tavus inancı, güneşin kutsal sayılması Ezidiliğin ayırt edici
özelliklerindendir. Hem Ezidi inancının yapısı hem de siyasi sebeplerden ötürü Ezidiler zamanla içine
kapanık bir topluma dönüşmüştür.
Ezidilik inancına sahip bu topluluk, sayıları azalmakla birlikte farklı ülkelerde varlığını
sürdürmektedir. Ezidiler’in asıl yurdu, bugün Irak sınırları içerisinde yer alan Laleş vadisidir.
Başlangıçta çoğunluğu Laleş vadisi ve Sincar Dağları çevresinde yaşamaktaydı. Ancak siyasi, dini,
ekonomik ve birçok sosyal nedenden ötürü Ezidiler, tarih boyunca saldırılara, yaptırımlara maruz
bırakılmıştır. Bu da Ezidiler’in zorunlu olarak göç etmelerine sebep olmuştur. Ezidiler Osmanlı
İmparatorluğu'nun yıkılması sonucunda çizilen sınırlar dahilinde Irak, Suriye ve Türkiye olmak üzere
üç ülkeye dağılmışlardır. Bununla birlikte devam eden zorunlu göçler Ezidiler’in Avrupa ülkeleri,
Ermenistan, Rusya gibi ülkelere dağılması ile sonuçlanmıştır. Bu çalışma Mardini li Midyat ilçesinde ve
köylerinde yaşayan Ezililer hakkında bir alan çalışmasına dayanmaktadır. Ezilerin yaşam koşulları,
sosyol ve kültürel yaşantıları ve Avrupa’ya göç süreçleri ele alınmıştır. Bu çalışma Mardini li Midyat
ilçesinde ve köylerinde yaşayan Ezidiler hakkında bir alan çalışmasına dayanmaktadır. Ezidlerin sosyol
ve kültürel yaşantıları ve Avrupa’ya göç süreçleri ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ezidiler, Göç, Midyat
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* Bu çalışma, Şırnak Üniversitesi BAP birimi tarafından 2022. LSTP.16.01.02 numaralı proje olarak desteklenmiştir.
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Giriş
Günümüzde dünyanın dört bir yanına yayılan Ezidiler tarih boyunca birçok defa diaspora
süreci yaşamışlardır. Ezidilere yapılan saldırılar ve Ezidi isyanlarına dair kaynaklar 12. yüzyıla
dayanmaktadır. Laleş ve çevresinde yapılan her saldırı Ezidilerin dağılmasına sebep olmuştur. Bunun
sonucunda Ezidiler Irak sınırları arasında yaşayan kapalı bir toplum olmaktan çıkmış ve farklı birçok
ülkeye dağılmıştır. Yaşanan her bir zorunlu göç, Ezidileri yaşadıkları ana yurtlarından uzaklaştırmıştır.
Ezidilerin yaşadığı ülkelerden bir tanesi de Türkiye olmuştur.
Midyat Ezidilerinin konu edindiği bu çalışmada, Ezidiler’in tarihsel sürecine kısaca değinilmiş
olup, ardından bugün Türkiye sınırları içinde yer alan Mardin ili Midyat ilçesine bağlı altı yerleşim
yerindeki mevcut yerleşimleri ve Avrupa’ya göç süreçleri değerlendirilmiştir. Ezidilerin tarihi ve dini
yapısına dair konularda yabancı ve yerli kaynak kitaplardan faydalanılmıştır. Araştırmada nitel yöntem
kullanılmış olup, katılarak gözlem esasına göre tamamlanmıştır. Çalışmada esnasında ses, görüntü kaydı
alınarak söylem analizine yer verilmiştir.
1. Ezidilik
Ezidi inancının kökeni konusunda temelde iki görüş öne sürülmektedir. Birincisi Kadim
Mezopotamya uygarlığının bir parçası olarak bu medeniyetin izlerini taşıdığı ya da İran kökenli
Zerdüştlük izleri taşıdığıdır. Bunlar arasında da Ezidilerin daha önceki dinlerinin Zerdüştlük olduğu
ağır basan görüştür (Gökçen, 2013: 17). İkincisi Ezidi inancının İslam'dan çıktığı ve daha sonra sapık
bir mezhebe dönüştüğü fikridir (Lescot, 2014: 17). Bu iki tezden hangisi öne sürülürse sürülsün Ezidi
tarihi açısından Şeyh Adi bin Müsafir dönüm noktası niteliğindedir. Ezidiler’in tarihi Şeyh Adi bin
Müsafir üzerinden ele alınmaktadır. Şeyh Adi bin Müsafir kendisinden önce var olan ancak şeffaf
olmayan Ezdiliği gün yüzüne çıkarmakla önemli bir yere sahiptir (Gökçen, 2012: 9). Bu yüzden
Ezidilik tarihi şeyh adi bir Müsafir üzerinden ele alınmaktadır.
1. 1. Ezidilik'te Şeyh Adı b. Müsafir
Şeyh Adi bin Müsafir, İslam mutasavvıfı bir kişinin oğlu olarak 1074 yılında Şam'ın Baalbeg
bölgesi Beytifar köyünde doğmuştur. Şeyh Adi bin Müsafir, Abdulkadir Geylani gibi mutasavvıflar ile
aynı dönemde yaşamış ve yaşadığı züht hayatı ile bilinip övülen bir kişi olmuştur. Zühd ve riyazet
hayatı yaşamak için geldiği Hakkari bölgesi olarak isimlendirilen bölge, bugünkünden çok daha geniş
bir alanı kapsıyordu (Kaplan, 2011: 28). Bu bölge içerisinde bulunan Laleş’e gelip burada yaşamaya
başlamıştır. Burada irşat hareketlerine başlamıştır. Bölgede yaşayan Kürt halkı onun bu züht hayatından
etkilenmiş ve çevresinde toplanmışlardır. Şeyh Adi bin Müsafir ismine nispetle Adeviyye bazı
kaynaklarda da Sohbetiyye olarak ifade edilen bir tarikat kurmuştur (Bozan, 2012: 63). 1162 yılında vefat
etmiş ve kendi zaviyesine defnedilmiştir. Ezidiler tarafından mezarı bugüne kadar hac yeri olarak kutsal
kabul edilmektedir. Şeyh Adi bin Müsafir'in İslami gelenekte yetişen biri olması Ezidiler’in İslam
menşeli olduğunu savunanların temel argümanıdır. Ancak Ezidiler tarafından Şeyh Adi bin Müsafir,
Ezidiliğin kurucusu değil bir nevi toparlayıcısınolarak Kabul edilmektedir (Gökçen, 2013: 15). Ezidilik,
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dünyanın yaratılışından itibaren özel bir soya sahip halkın inancıdır. Şeyh Adi bin Müsafir zaten var
olan inancı ortaya çıkarmıştır. Şeyh Adi bin Müsafir'in bir diğer önemi Tanrı’nın kendisinde hulul ettiği
düşüncesidir (Kaplan, 2011: 56).
1. 2. Ezidilik'te Tanrı
İslam menşeli olduğu fikrine sahip olanlar olmakla beraber Ezidiler kendilerini tek tanrılı
dinlerin öncüsü kabul ederler. Öyle ki kutsal metinlerinde geçen ifadelere göre dünyanın yaratılışından
itibaren başlayan bir inanca sahiptirler (G.Kreyenbroek ve Reşow, 2011: 107). Ezidiler’e göre Tanrı
evrenin, her şeyin yaratıcısıdır. Ezidi kutsal kitaplarında dünyanın yaratılışını anlatan metinde,
başlangıçta bir inciden bahseder ve Tanrı o inciden kendisini yaratmıştır. Tanrı ardından yedi meleği
ve tüm evreni yaratmış ve evreni yönetme görevini de bu yarattığı meleklerin en yücesi olan Melek
Tavus’a vermiştir (G.Kreyenbroek ve Reşow, 2011: 58).
1. 3. Ezidilik’te Melek İnancı
Ezidi kutsal metinlerinde yaratılış sürecinde bir okyanustan ve inciden bahsedilir
(G.Kreyenbroek ve Reşow, 2011: 108). Tanrı kendi nurundan bir inci yaratmış ve bu inciden bir süre
bekledikten sonra yedi melek yaratmıştır. Her bir melek haftanın bir günü yaratılmış ve özel bir göreve
sahiptir. Bunlar;
1. Azazil (Melek Tavus): Pazar günü yaratılmıştır. Evrenden sorumludur ve meleklerin başıdır.
2) Derdayil: Pazartesi yaratılmıştır. Dinin üreticisidir.
3) Mikail: Salı günü yaratılmıştır, feleklerin yaratıcısıdır.
4) İsrafil: Çarşamba günü yaratılmıştır. Kalem, kitap, vahiy sahibidir.
5) Cebrail: Perşembe günü yaratılmıştır. İlahi mesajları iletir.
6) Şemkayil: Cuma günü yaratılmıştır. Hayatın kaynağı, rızık verendir.
7) Azrail: Cumartesi yaratılmıştır ve ölüm meleğidir (Kaplan, 2011: 58).
1. 4. Ezidilik'te Kutsal Metinler
Ezidiler’e ait kutsal metinler Kitabı Cilve ve Mushaf-ı Reştir. Bu iki kitabın orijinalleri elimize
ulaşmamıştır. Ezidilere göre Laleş'e yapılan saldırıların sonucunda kitaplar tahrip edilmiş ve birçok
kutsal eşya, mezar gibi kutsal metinler de yakılmış ve yok edilmiştir (Gökçen, 2013). Ezidiler sözlü
geleneğe daha çok önem vermişlerdir. Bundan dolayı kutsal metinleri şifahi olarak aktarılmıştır. 19.
Yüzyılda Batılı araştırmacılar tarafından derlemeler yapılmış ancak bunlar da kendi içerisinde çelişki
barındırmaktadır.
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1. 5. Ezidilik'te Dini Örgütlenme
Ezidilik’te dini ve sosyal hayatı şekillendiren kesin sınırlarla çizilmiş bir kast sistemi mevcuttur.
Bir Ezidi ancak kendi kastından biriyle evlenebilir, doğduğu kasta ait bir sıfata sahip olabilir. Kast
sisteminin olumsuz yönlerinin olması, aydın Ezidiler tarafından karşı çıkılan bir özellik olmasıyla
beraber Ezidi inancının sistemli bir şekilde günümüze kadar devam etmesini sağlamıştır (Sümer, 2017:
117).
Genel olarak Ezidi toplumu müritler ve din adamları olarak ikiye ayrılır. İki ana kast bu
şekildedir; müritler ve yerine getirdikleri dini vazifelere göre isimlendirilen bir kasta sahip din adamları.
Din adamları yerine getirdikleri göreve göre farklı isimlendirilmektedir. Bu görev kan bağıyla sonraki
nesillere aktarılmaktadır (Gökçen, 2013: 10). Farklı alt başlıklara ayrılabilen bu kast sistemi genel olarak
emirler, şeyhler ve müritler şeklinde üçe ayrılır.
2. Midyat Ezidileri
Ezidilerin yaşadığı bölgelerden bir tanesi Tur Abidin bölgesidir. Tur Abidin Mardin’den
Cizre’ye kadar geniş bir alanı içerisine alan bir bölgedir (Güneş, 2012: 72). Bu bölgeye giren şehirlerden
bir tanesi de Mardin’in Midyat ilçesidir. Ezidiler, Tur Abidin bölgesinin merkezi mahiyetindeki
Midyat’ta da yaşamışlardır.
Mardin günümüzde dillerin ve dinlerin şehri olarak kabul edilmektedir. Midyat ilçesi Ezdiler’in
yaşadığı yerlerden bir tanesidir. Midyat bulunduğu yerin önemi itibariyle Sümerler, Urartular, Persler,
Romalılar gibi birçok medeniyetin geçtiği bir yer olmuştur (Öz, 2007: 114). Günümüzde dahi bu
zenginliğin izleri görülmektedir. Midyat'ta Türkçe, Kürtçe Arapça Süryanice dilleri günümüzde aktif
olarak konuşulan dillerdir. Midyat'ta Müslümanlar, Süryaniler, Ezidiler birlikte yaşamaktadır. Avrupa'ya
yapılan göçlerden dolayı birçok Ezidi köyü günümüzde boşaltılmıştır. Ancak Ezidilerin köyleri,
harabeye dönen evleri ve mezarlıkları varlıklarını devam ettirmektedir. Bazı köylerde geri dönen
Ezidiler bulunmaktadır ve evler yeniden inşa edilmiştir. Ezidiler köylerini sürekli ikamet için
kullanmasalar da büyüklerinin mezarlarının köylerde bulunması gibi sebeplerden dolayı kendilerine ait
olan köylere önem vermektedirler.
Mardin'in Midyat ilçesinde Ezidilerin yaşamış olduğu 4 köy ve 2 mezra bulunmaktadır. Çayırlı
(Kefnas) köyü ilçe merkezine 19 kilometre, Güven köyü (Bacın) ilçe merkezine 18 kilometre, Oyuklu
(Taka) ilçe merkezine 15 kilometre, Yenice (Harabya) köyü ilçe merkezine 18 kilometre, Çorekli
(Deyvan) mezrası ilçe merkezine 21 kilometre, Koçan mezrası ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktadır.
1994 yılında ilk baskısı yapılan Yezidiler adlı eserde bu köylerde yaşayan toplam nüfus 5600
olarak belirtilmiştir (Turan, 2015: 54). 2003 yılına ait verilere göre Güven köyünde 9 Yenice köyünde
6 olmak üzere Midyat'ta 15 Ezidi yaşamaktaydı. Günümüzde çoğu Ezidi yurt dışında da olsa
cenazelerini köylerine defnetmek için Midyat'a gelip cenaze törenlerini dini değerlere uygun bir şekilde
gerçekleştirenler, köylerinde evler inşa edenler bulunmaktadır (Mehmet Salih Deniz, Eylül 2021). Evler
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dışında Güven (Bacın) köyü mensubu Ezidiler, köylerinde bir kültür evi yaptırmışlardır. Burası aynı
zamanda taziye evi olarak da kullanılmaktadır. İnşa edilen bu yapı büyük ve kullanışlı bir şekilde inşa
edilmiştir. İçerisinde misafirlerin kalabileceği odalar büyük mutfak, taziyelerde yemek yenilmesi için
geniş alanlar yapılmıştır. Kültür evinin yapılmasının temel amacı Ezidiler köylerine geldiklerinde ortak
kullanabilecekleri bir alanın olmasıdır (Ferhan Karaca, kişisel görüşme, Eylül 2021).
2. 1. Midyat Ezidiler’inde Sosyal Yaşam
Ezidiler’de dinî-toplumsal yapı, Emir, Şeyhler ve müritlerden oluşan dini kast sistemine göre
şekillenmektedir. Bu kast sistemi en genel haliyle Ezidilerin hem dini hem dünyevi lideri sayılan emirler,
dini lider olan şeyhler ve bu iki kast dışında kalan dini açıdan şeyhlere bağlı olan müritler olmak üzere
üçe ayrılır. Midyat Ezidileri söz konusu olduğundan, köylerin boşaltılmasından ve nüfusun yok
denecek kadar az olmasından dolayı bir dini lider bulunmaz. Midyat Ezidileri genel olarak müritlerden
oluşur. Kast sisteminin en belirgin özelliği kendi kastı dışında her hangi bir kasttan biriyle
evlenilememesidir. Bununla birlikte bir Ezidi ancak bir Ezidi ile evlenebilir. Öyle ki aynı kastın
mensubu olanlar bile kendi ailesinden ve aşiretinden birisiyle evlenmeye daha sıcak bakmaktadırlar.
Siyasi ya da ekonomik sebeplerden dolayı kendi kastlarına ait farklı aşiretlerle evlenebilmektedirler
(Lescot, 2014: 145).
Birçok kültürde varlığını sürdüren sünnet ritüeli, Ezidilik inancında da vardır. Sünnet ritüelinin
dini temeli Yahudilik inancına dayanmakta olup İslam toplumunda da uygulanmaktadır. Ancak sadece
dini bir ritüel olarak uygulanmaz. Afrika ve bir çok farklı bölgede kültürel bir olgu olarak sünnetin
yaygın olduğu görülmektedir (Örnek, 2000: 170). Ezidiler için sünnet olgusu üzerinde durulan bir
konudur. Bir Ezidi mutlaka sünnet olmalıdır. Öyle ki Sünnet olmadan ölen bir Ezidi sünnet edilip o
şekilde gömülür. Kirvelik, sünnet olan çocuğu kucağında tutan kişiye verilen isimdir. Bu, bölgedeki
Müslüman Kürtler arasında da görülen bir durumdur. Ezidiler kirvelik bağına ayrıca önem verirler ve
kirve oldukları aile ile sıkı bir dostluk kurmuş olurlar (Hızni Akyüz, kişisel görüşme, Eylül 2021).
Ezidiler genellikle kirve olacakları kişiyi Müslüman Kürtlerden seçerler çünkü Ezidi inancına göre bir
Ezidi kirve olduğu aileden birisiyle evlenemez. Bu yüzden kendi içlerinde evliliğe engel olacak kirveliği
gerçekleştirmezler.
Midyat'ta bir Ezidi köyünün en belirgin özelliği mezarlıklardır. Mezarlar büyük ve mermerle
kaplı şekilde yapılır. Mezar taşlarında Melek Tavus'u simgeleyen resim ve güneş resmi bulunur. Bunun
yanında ölen kişilerin resmi ve onun için söylenen güzel bir söz ya da şiir bulunur. Mezarlıklar yeni
yapılan evlerin ve inşa edilen yapıların duvarında mutlaka güneş resmi ya da Melek Tavus simgesi
vardır.
Midyat Ezidileri ve Müslümanlarla yapılan görüşmeler sonucunda kurulan olumlu ilişkilere
birçok örnek verilebilmesine rağmen Ezidi inancına yönelik önyargılar ve 1980 yılından sonra yaşanan
siyasi olaylar, sıkıntıların yaşanmasına sebep olmuştur. Kimi zaman Ezidiler, Kürt Müslümanlar
tarafından da baskıya maruz kalmışlardır.
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2. 2. Midyat Ezidileri ve Zorunlu Göç
Türk Dil Kurumu sözlüğünde göç: Ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin veya
toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi,
taşınma, hicret, muhaceret olarak tanımlanmıştır. Bu tanıma göre göç olgusunda esas olan yer
değiştirmedir. Ancak yer değiştirmenin sebepleri ve göç etme şekilleri göz önüne alındığında göç
kavramı için kendi içerisinde farklı ifadeler kullanılmaktadır. Göç eden kişi sayısına göre tekli ya da
kitlesel göç olarak isimlendirilirken göç etme sebebine göre gönüllü ya da zorunlu göç olarak ifade
edilmektedir. İnsanlar daha iyi yaşam şartlarına sahip olmak, daha iyi eğitim almak gibi sebeplerle
bulunduğu yeri terk edip başka bir yere yerleşebilmektedir. Bundan farklı olarak savaş, soykırım, sosyal
baskı, ekonomik sıkıntılar gibi sebeplerle de mecbur kaldığı için zorunlu göç yapmaktadır.
Bildirinin konusunu teşkil eden Ezidi halkının yaptığı göç bazen siyasi bazen ekonomik bazen
de toplumsal sıkıntılardan kaynaklı zorunlu göçe örnektir.
Midyat Ezidiler’inin zorunlu göçünün temel sebepleri 3 başlık altında ele alınabilir.
1960 yılından sonra ekonomik sebeplerden dolayı yapılan tekli göçler.
1980'li yıllarda yaşanan siyasi olaylardan sonra güvenlik problemi yaşamaları ve göç etmek
zorunda kalmaları.
Ezidilerin ‘şeytan tapıcı’olarak bilinmeleri gibi Ezidi inancıyla ilgili konularda ön yargının
oluşması. Bu ön yargının Ezidi ve bölgedeki diğer inançlara mensup kişilerin ilişkilerine olumsuz
yansıması.
Ezidilerin yaşadıkları zorunlu göç bu üç sebep çerçevesinde gerçekleşmiştir. Bazı dönemlerde
bu etkenlerden bir tanesi ağır basmış ancak diğer etkenlerde varlığını sürdürmüştür. 1960 yıllarında
bölgede iş olanağı bulamayan tüm yöre halkı gibi Ezidiler de çok nadir de olsa göç etmek zorunda
kalmıştır. Avrupa ülkelerine işçi olmak üzere göç etmişlerdir. Bu dönemde yapılan göçler genellikle
tekli göçler olmuştur. Gittikleri yerlerde maddi açıdan edindikleri rahatlık onları ailelerini de yanlarına
almaya itmiştir (Seyfettin Akan, kişisel görüşme, Mart 2022).
1980’li yıllarda yaşanan siyasi sıkıntılar aynı şekilde tüm bölge halkını etkilediği gibi Ezidileri
de etkilemiştir. Bunlarla birlikte Ezidi inacına dair ön yargıların beslediği toplumsal baskı artmıştır.
Toplu göçler bu yıllardan sonra yaşanmaya başlamıştır. Ezidiler, evlerini, topraklarını, köylerinin terk
edip başka ülkelere göç etmek zorunda kalmıştır. Midyat Ezidi Köylerinin boşalma süreci bu dönemde
hızlanmıştır.
Ezidiler’in zorunlu göçünün toplumsal açıdan sıkıntı doğuran yönü Ezidilerin şeytan algısı
olmuştur. Ezidiler’in Şeytan algısı semitik dinlerin şeytan algısından farklıdır. Ezidiler şeytanın
Tanrıdan başkasına secde etmediği için Tanrının kendisini yücelttiği Melek Tavus olarak tasvir ederler.
Ezidilik’te Şeytan yoktur. Bu nedenle Şeytan kelimesini kullanmayı da hoş görmezler. Yöre halkı
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tarafından bu durum olumsuz olarak algılanmış ve Ezidilere karşı farklı inançların beslenilmesine sebep
olmuştur. Örneğin Müslüman gençleri kurban ettikleri, kestikleri hayvanların yenilenmeyeceği,
evlerinde yemek yenilemeyeceği gibi düşünceler yaygınlaşmıştır. Bu inançlar diğer dinlere mensup
insanların Ezidilere karşı davranışlarına da yansımıştır. Tüm bunlar 1980 yılından sonra Ezidilerin
Almanya ve Belçika gibi ülkelere toplu göç etmesine sebep olmuştur (Mehmet Salih Deniz, kişisel
görüşme, Eylül 2021). Günümüzde Midyat Ezidilerine ait köylerin çoğunluğu boştur ancak Güven
(Bacın) ve Çayırlı (Kefnas) köylerine yapılan ziyaretlerde yeni binaların inşa edildiği
görülmüştür. Ezidiler için ataların topraklarında gömülmek önemli bir olgudur. Bu yüzden yurt
dışında ölen yakınlarını getirip kendi köylerinde gömmektedirler. Bu durum Ezidilerin doğup
büyüdükleri yerlere gelip gitmesi açısından olumlu bir etki göstermektedir. Köylerine geldikleri zaman
çocuklarını getirip doğup büyüdükleri yerleri göstermektedirler. Bununla birlikte çocuklarına, asıl
vatanlarının burası olduğu bilincini vermeye çalışmaktadırlar (Hızni Akyüz, Kişisel görüşme, Eylül
2021).
Hem Müslüman hem de Ezidiler ile yapılan görüşmelerde geçmişte yaşanan
olumsuzlukların unutulduğu, günümüzde geçici sürelerde de olsa köylerine döndüklerinde olumlu
ilişkiler kurulduğu görülmektedir. IŞİD’ten kaçan Ezidiler Midyat’a sığındığı süreçte bir çok Müslüman
ailenin bu insanlara Ezidilerden daha çok yardımda bulundukları gözlemlenmiştir (Ferhan Karaca,
kişisel görüşme, Eylül 2021). Güven (Bacın) köyüne mensup Hızni Akyüz Türkiye'de olmadıkları süre
boyunca evini ve hayvanlarını bir Müslüman aileye emanet etmiştir. Çayırlı (Kefnas) köyünde yaşayan
Bino Demir adlı Ezidinin evindeki en iyi yardımcısının Müslüman olması kurulan olumlu ilişkilerin bir
diğer yansımasıdır (Bino Demir, kişisel görüşme, Ekim 2021).
Sonuç
Sonuç olarak, Midyatlı Ezidiler gerek siyasi sebeplerden gerek dini inanç ve kapalı toplum
yapılarından kaynaklı sosyal sebeplerden gerek ekonomik sebeplerden dolayı 1960 yılından itibaren
Avrupa ülkelerine göç etmek zorunda kalmışlardır. Evlerini, topraklarını, bağ ve bahçelerini bırakıp
Almanya ve Belçika gibi ülkelere göç etmişlerdir. Dinlerin ve dillerin şehri olarak bilinen çok kültürlü
yapısıyla Süryani, Müslüman, Yahudi, Ezidi gibi birçok dine mensup insanların aynı çarşıyı aynı
mahalleyi hatta aynı avluyu kullanıp güçlü ilişkiler kurduğu Mardin gibi bir şehirde insanların ön yargısı
güvensizliği kimi dönemlerde ağır basmış ve orada bulunan bir grubun kendisini güvensiz hissedip
zorunlu bir göç yaşamasına sebep olmuştur.
İçine kapanık bir toplum yapısına sahip olup doğumdan ölüme kadar bir çok ritüel
gerçekleştiren Midyat Ezidileri gittikleri yerlerde kaçınılmaz olarak kültürlerinden uzaklaşmışlardır.
Genç kesim tarafından birçok Ezidi geleneği gerçekleştirilememektedir. Özellikle evlilik konusunda
gençler kültüre bağlı kalamamaktadır. Bu konu yaşlıların sorun olarak gördüğü önemli konulardan bir
tanesidir.
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Göç etmiş olan Midyat Ezidiler’i için köylerinin ayrı bir anlamı vardır ve özellikle yaşlı
Ezidiler’in bu köylerden kopmama çabası vardır. Yeni binaların inşa edilmesi, yılda birkaç defa da olsa
gelinip ziyaret edilmesi, Midyat’tan evler alınması, yaşlıların kendi köylerinde gömülmek istemeleri bu
çabanın bir yansımasıdır.
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Klâsik Türk Şiirinde Göç

Esra YAVUZ1
Giriş
Savaş, sürgün edilme, işsizlik gibi çeşitli çevresel faktörlerle bireylerin ya da toplulukların bir
yerleşim birimini terk ederek başka bir yere intikal etmesine göç denilmektedir. Genellikle göç etmiş
olan bireyler ve toplumlar mekânsal bir ayrılık yaşamaktan ziyade geçmişini, anadilini, geleneklerini ve
benliğini yitirmektedir. Bu bakımdan göç hadiseleri bireyleri ve toplumları derinden etkileyen sosyal
vakalardır. Bireylere ya da toplumlara tesir eden göç mefhumu klâsik Türk şiirlerinde hicret, göçmek,
rıhlet etmek, göç etmek, gurbet gibi kelimelerle karşılık bulmuştur. Şairler bir toplumda yetişmiş
bireyler olarak hislerini, geçmişlerini, düşüncelerini ve acılarını şiirleri vasıtasıyla dile getirmektedirler.
Her dönem olduğu gibi Osmanlı döneminde yetişmiş olan şairler de göç olgusundan etkilenerek
şiirlerinde bu kavrama yer vermişlerdir. Örneğin, şairlerin şiirlerinde Hz. Muhammed’in Mekke’den
Medine’ye hicretine dair telmihlerine, memleketlerinden göç etmelerini temalarına yansıtmalarına ve
ölümü bu dünyadan göç etmeye benzetmelerine rastlamak mümkündür. Türkçe divanlarda yer alan
göç kavramının gerçek ve mecaz anlamlarda kullanımlarının tespiti bu kavrama farklı bir bakış açısı
katacaktır. Literatürde göç kavramının modern edebiyata ve Doğu edebiyatına etkisi ile ilgili çalışmalar
yapılmış olmakla birlikte klâsik Türk edebiyatına nasıl kaynaklık ettiğine dair yeterli çalışmalara
rastlamak pek mümkün olmamıştır. Bu çalışmada klâsik Türk edebiyatı şairlerinin şiirlerinde kullanmış
oldukları göç kavramı ile ilgili örnek beyitler tespit edilerek edebî yönden analizi gerçekleştirilmiştir.
Nitel araştırma deseninden yola çıkılarak yapılan bu çalışmada araştırma yapılacak konu tespit edilerek
kuramsal çerçeve etrafında veri temin yöntemi izlenmiştir. Bu konseptte literatür taraması
yönteminden istifade edilmiştir. Elde edilen örneklemlerin veri olarak kullanılması amacıyla
sınıflandırma tekniği kullanılmıştır. Tasnif edilen beyitler yorumlanarak sunulmuştur. Bu çalışmanın
problemi “Klâsik Türk edebiyatında beyitlere konu olmuş göç kavramı hangi amaçla kullanılmıştır?”
sualidir. Bu sorunun esasında “Klâsik Türk edebiyatında göç kavramı neye karşılık gelmektedir?” ve
“Göçün beyitlere konu olmasında yaşanılan toplumsal olaylar, zaman ve mekân ne kadar etkilidir?”
gibi sorularla konuya yaklaşmak gereklidir. Yapılan çalışmada asıl amaç birçok alanda ele alınan göç
1
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konusunun klâsik Türk edebiyatında yeterince araştırılmamasından meydana gelen eksikliğin
giderilmesine katkı sunmaktır. Bu bağlamda yapılan çalışma göç kavramıyla ilgili unsurların kullanım
şeklinin irdelenmesinin literatüre yararlı olacağı tahmin edilmektedir.
Klâsik Türk edebiyatı şairlerinin dünya üzerindeki birçok durumdan etkilendiği gibi göç
olaylarının tesiri altında kaldıkları da görülmüştür. Şairlerin göç olaylarını anlattığı şiirlerin analizinde,
toplumsal olayların göçe sebebiyeti ve göçlerin neticesinde toplum üzerinde bıraktığı argümanların
şiirlerdeki tespiti önem arz etmektedir. Şairlerin kaleminden dökülen beyitlerde yer alan göç kavramı
ana unsur olan ayrılık üzerinden çekilen acının çeşitli sanatlarla işlenerek yaşanılan döneme ait
duyguların okurlara ulaşımına büyük ölçüde katkılar sunmuştur. Gerçek olgular edebî sanatlar
vasıtasıyla ve şairlerin hayal dünyası ile işlenerek beyitlere farklı anlamlar yükleyip okurların zihninde
göçün etkisini daha da derinleştirmiştir. Göç aşamasında toplumun içinde bulunduğu durumun şairlere
yansımasıyla her bir beytin inşasında gösterilen itina göç takvimine ait zaman dilimlerinin okurlar için
bu kavramın birebir yaşanmasına olanak sunmuştur.
1. Göç Kavramı
Dünya var olduğundan beri süregelen savaşlar, adaletsizlikler, kıtlıklar ve insanların huzur
içinde yaşama isteği göç kavramını ortaya çıkarmıştır. Göç kavramına ilişkin çalışmalar toplumların
zaman içinde değişen hayat tarzlarının, sosyo-ekonomik durumlarının ve toplumsal faaliyetlerinin
tanınması açısından önem taşımaktadır. Göç kelimesi ile ilgili Dîvânu Lugâti-t-Türk’te “köç: ayrılık ve
göç” (Kâşgarlı Mahmud, 2018:141) biçiminde açıklama mevcuttur. Bu açıklamadan anlaşıldığı üzere
göç kelimesi /k>g/ değişimine uğrayarak günümüzdeki kullanımına ulaşmıştır. Osmanlı döneminde
Eski Türkçeden gelen köç>göç kelimesinin kullanımının yanı sıra bu kelimenin eş ve yakın anlamlıları
olarak hicret2, intikal3 ve rıhlet4 sözcüklerinin de tercih edildiği Türkçe divanlarda görülmektedir. Göç
kavramı Göç Terimleri Sözlüğü’nde (Ed. Çiçekli, 2009:22) “Uluslararası bir sınırı geçerek veya bir devlet
içinde yer değiştirmek. Süresi, yapısı ve nedeni ne olursa olsun insanların yer değiştirdiği nüfus
hareketleridir. Buna, mülteciler, yerinden edilmiş kişiler, yerinden çıkarılmış kişiler ve ekonomik
göçmenler dâhildir.” şeklinde açıklanmaktadır. Bu açıklamalardan yola çıkarak göçün insanların
gönüllü olarak veya mücbir sebeplerden ötürü memleketlerinden ayrılıp başka bir şehir veya ülkede
hayatlarını idame ettirmesi olduğu söylenebilir.

Hicret: “Memleketten memlekete göç. Hz. Peygamber’in Mekke’den Medîne’ye göç etmesi ki, İslâm takviminde tarih başı
sayılır.” (Devellioğlu, 2006:368)
3 İntikal: “Bir yerden başka bir yere geçme; göçme. Ölme, öbür dünyaya göçme. (Devellioğlu, 2006:443)
4 Rııhlet/rıhlet: “Göç, göçme. Ölme.” (Devellioğlu, 2006:893)
2
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2. Klâsik Türk Şiirinde Göç
İnsanlığın var oluşundan günümüze dek karşılaştığı göç kavramı toplumların yaşamında
dramlara ve refahına sebebiyet vermiş bir olgu olarak ortaya çıkardığı sonuçlarla sosyal yapının
şekillenmesine aracı olmuştur. Bu bağlamda toplumların isteyerek ya da istem dışı bulundukları
mekânları değiştirmeleri göç kavramının temelini oluşturmaktadır. Göç genellikle savaş, maddî
unsurlar ya da yaşadığı mekânı kabullenememe durumlarından ötürü insanların bulundukları ortamı
terk ederek kendilerini daha huzurlu edebileceğini düşündükleri bir yere taşınmalarını açıklar. Nasıl ki
göç fiziki anlamda yer değiştirme olarak görülse de bu durum klâsik Türk şiirinde şairlerin
düşüncelerindeki göç kavramının bir boyuttan başka bir boyuta geçişlerini de karşılamaktadır.
Genellikle klâsik Türk şiirinde göç kavramından toplumsal olarak değil de bireysel olarak bahsedildiği
göze çarpmaktadır. Göç redifli gazeller göç kavramının ana tema olarak kullanıldığı şiirlerin en bariz
örnekleridir. Birçok örnek beyitte görüldüğü üzere göç kavramı genellikle yer değiştirme ifadesi taşıyan
gerçek anlamında kullanılmıştır. Yaşanılan dünyanın geçici bir mekân olduğuna ve ölüm neticesinde
ebedî bir hayata göçüleceğine vurgular yapılmıştır. Şairler ahirete intikalin tarihini not düşerek bu
dünyadan göçü işlemişlerdir. Ayrıca Hz. Peygamber’in Mekke’den Medine’ye göçünü konu eden
hicrete dair şiirler de kaleme alınmıştır.
2.1. Göç Redifli Gazeller
Gazeli belirli bir tema ya da kavram etrafında toplayan redifler şiirin en dikkat çeken kısmıdır.
Gazelin ana konusunu redif olarak kullanılan kelime oluşturur. Şairler düşüncelerini ve hayallerini
redifin ekseninde işler. Bu çalışmaya örnek teşkil eden “göç” redifli şiirler Rahîmî’ye aittir. Şairin
gazellerinde odaklandığı ana konu göç kavramıdır.
Rahîmî göç redifli birinci gazelinin ilk beytinde “Gönülden sevgilinin güzelliğinin hayali
göçerse şaşılmaz; nice hükümdar şehrini bırakıp göç etti.” demektedir. Rahîmî’nin gönül şehrinin
hükümdarı sevgilidir. Gönlünden sevgilinin hayali göç etse şaşılacak bir durum değildir nitekim
gerçekte de hükümdarlar şehirlerini bırakıp göç etmektedir. Beyitte sevgiyi güzellik hükümdarına,
gönlünü ise şehre benzetmiştir. Rahîmî ikinci beyitte “Ey ay yüzlü sevgili! Gönlümde güzelliğinin
güneşini görenler doğu diyarına hükümdarın göç ettiğini sandı.” diyerek sevgiliyi güneşe benzetmiştir.
Güneşin doğudan doğuşu güzellik hükümdarının doğuya göç etmesine benzetilmiştir. Üçüncü beyitte
“Ay ve güneş sevgilinin saçının sevdasıyla ve yanağının şevkiyle rüzgâr gibi gece gündüz göç eder.”
denilerek güneşin ve ayın batışı güzel sebebe bağlanmıştır. Dördüncü beyitte Rahîmî sevgili için canını
veren âşık imajı çizmektedir. “Senin için ömrümü ve canımı veririm zira göç ettiğim yerde doyuncaya
kadar seni seyrederim.” diye söyleyerek canını verip göç ettikten sonra sevgiliye kavuşacağını
söylemektedir. Sonraki beytinde ise sevgiliye kavuşmadan önce ölmenin zorluğundan bahsetmektedir:
“Zor olan sana kavuşmadan önce ölmektir, ölmek kolay da ümitle beklemek zor.” Bu beyitte asan
(kolay) ve güç (zor) kelimeleriyle tezat oluşturulduğu görülmektedir. Yedinci beyitte İskender’e ve
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Hızır’a telmih yapılmıştır. Peygamber ve hükümdar olduğu rivayet edilen İskender sonsuzluk suyunu
Hızır’la birlikte aramıştır.5 “Sağlamlığınla zamanın İskender’i sensin, her diyara Hızır gibi göç etmeye
azmet.” Son beyitte şair kendisine seslenerek sevgiliye giden yola göç etmeyi vurgulamaktadır. “Ey
Rahîmî! Hedefin aşk yolunun menzili ise sefer gereçlerini hazırlayıp göçü tercih et.”
Dilden hayâl-i hüsnün iderse ne var göc
Şehrini koyup itdi niçe şehriyâr göc
Gönlümde mihr-i hüsnüni ey meh gören didi
Kılmış diyâr-ı şarka Hüdâvendgâr göc
Sevdâ-yı zülf ü şevk-i izârunla ay u gün
Eyler sabâ yeli gibi leyl ü nehâr göc
Ömrüm önünde ölmege cân virürüm senün
Zîrâ doyunca seyr iderüm kanda var göc
Müşkil budur ki vasluna irmezden ön ölem
Âsândur ölmek illâ bana intizâr güc
Sensin salâbetiyle zemânun Sikenderi
Azm eyle her diyâra yüri Hızrvâr göc
Azmün Rahîmî merhale-i râh-ı aşk ise
Eyle sefer yaragını kıl ihtiyâr göc (Rahîmî, G 26:138-139)
Rahîmî’nin göç redifli ikinci gazeli “Ey sevgili! Kararsız gönül senin gamınla bedenden göç etti.
Hükümdar bende (benim gönlümde) karar kılar mı, göç eder.” mısralarıyla başlamaktadır. Beyitte bikarar (kararsız) ve aram etmek (karar kılmak) kelimeleri tezattır. Sevgilinin eziyetlerine dayanamayan
şairin gönlü bedeni terk etmiştir. Sevgili gönlün hükümdarı olarak tasavvur edilmiştir. Rahîmî ikinci
5

Ayrıntılı bilgi için bakınız: Ahmet Talât Onay, 1996, Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar, İstanbul: MEB Yay, s. 285.
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beyitte “Dert ve bela malı ile inleyişlerimin çanının sesi(ni yüklenip); hoca gibi bugün aşk diyarına göç
ettim.” diyerek aşkından ötürü çektiği acılara dikkat çekmektedir. Şair dert ve belalarını kervandaki
yüküne, ağlayışlarını, kervanın çanına, kendisini ise tüccara benzetmiştir. Üçüncü beyitte Rahîmî
sevgiliye seslenerek “Ey put gibi güzel sevgili! Dünyada bir iki gün kalan, mutlaka ahirete göç eder.”
diye söyleyerek beyitte dünyanın faniliğini işlemiştir. Dördüncü beyit “Ağlayıp sızlamanın, derisini
senin dövdüğün bir davul olduğunu anla. İskender’in bandosu eyleme, bir anda göç etmek var.”
şeklindedir. Bu beyitte âşıkların ağlayıp sızlamalarını deriden yapılan davula vurmaya benzetmiştir.
İskender’in askerî bandosunda davul çaldırmasına telmih yapılmıştır. İskender’in sonsuzluk suyunu
aramasına da gönderme yaparak ölümün kaçınılmaz son olduğunu hatırlatmıştır. Rahîmî beşinci
beytinde “Sevinç sarayının tahtında oturan, kederlenip ağlayarak göç ederse bundan ne çıkar?”
demektedir. Sevinç sarayının hükümdarının gama kapılarak göç etmesi şaşılacak bir durum değildir.
Altıncı beyitte “(İnsan) İşi gücü bırakıp nihai olarak tek başına sefer eder. Özetle göç eden eşyayı ne
yapsın?” denilerek ahirete giderken tüm meşgalelerin ve mülkün dünyada bırakılacağına dikkat
çekilmiştir. Yedinci beyitte Rahîmî Allah’tan af dileyerek “Ya Rab! Ahirete göç ederken Rahîmî’nin
günahlarını affet, ağır yükle göç ettirme.” diye dua etmektedir. Son beyitteki “Sevgilinin saçının gamı
gönülden göç ederse ne çıkar? Tatar miski göç etmese rağbet görür mü?” ifadelerinde Tatar miskinin
farklı yerlerde satılmasına gönderme yapılarak sevgilinin saçının meşhur Tatar miskine benzetildiği
görülmektedir.
Tenden gamunla itdi dil-i bî-karâr göc
Ârâm ider mi bende ide şehriyâr göc
Bâng-i ceres figân u metâum belâ vü derd
Kıldum diyâr-ı aşka bu gün hâcevâr göc
Yurd-ı fenâda bir iki gün oturak iden
Mülk-i bekâya lâbüd ider ey nigâr göc
Fehm it figân kösi ki derisine sen dögüp
Nevbet Sikender eyleme bir lahza var göc
Mesken dutan serîr-i serây-ı sürûrda
Mahzûn olup iderse n’ola zâr zâr göc
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Kor kâr-bârı son ucı yektâ ider sefer
N’eyler tecemmülâtı iden ihtisâr göc
Rıhlet deminde cürmini afv it Rahîmînün
Bâr-ı girânla eyleme yâ Rab bâr göc
Dilden iderse n’ola gam-ı zülf-i yâr göc
Ragbet mi var itmese miskîn-Tatâr göc (Rahîmî, G 28:140)
Örneği verilmiş olan göç redifli bu gazellerde göç konusunun ana tema olarak işlendiği göze
çarpmaktadır. Rahîmî ilk gazelinde gönülden sevgilinin hayalinin göçünü, hükümdarın doğuya göçünü,
ay ile güneşin göçünü ve âşığın sevgilinin diyarına göçünü betimleyerek farklı göç hayalleri
canlandırmıştır. İkinci gazelinde ise gönlünün bedenden göçünü, insanların ahirete göçünü, kendisinin
aşk diyarına göçünü ve Tatar miskinin göçünü tasvir etmektedir. Rahîmî’nin her iki gazelinde de
ölümsüzlük mazmunuyla zaman zaman şiirlerde yer verilen İskender’e telmih yaptığı görülmektedir.
Bu gazellerde her insanın bir gün öteki âleme göçeceği hatırlatılmıştır.
2.2. Göçmek
Göçmek eylemini ihtiva eden beyitlerde göçmek eyleminin temel anlamında kullanıldığı
görülmektedir. Klâsik Türk şiirinde şair daima âşık olduğu için beyitlerde aşk teması hâkimdir. Âşık
üzüntüden beslenir. Sevgiliden lütuf bekleyen âşık sevgilisi ile bir araya gelmek arzusundadır. Âşık
sevgilisinden ayrı olması nedeniyle feryat eder. Âşık sevgilinin, talihin, feleğin ve ağyarın zulümleri
karşısında sabaha kadar ağlar.6 Elde edilen verilerde şairlerin feryatlarını göç eden kervanın çanına, göç
kervanına ve feryat askerlerinin göçmesine benzettiği görülmektedir.
Muhibbî aşağıdaki beyitte “(Âşık) gam vadisinde seher vakti çan gibi feryat eder; (âşığın
feryatları) gönül kervanının aheste aheste göçmesine benzer.” diyerek âşığın feryatlarını göç kervanına,
âşığın feryat etmesini ise çana benzetmiştir.
Sehergeh vâdi-i gamda çeres gibi figân eyler
Sanasın kârbân-ı dil göçer âheste âheste (Muhibbî, G 3038/4:1513)
“Sabah meşalesi ve feleğin mumu (olan güneş) uyandı; gökyüzü dirildi ve feryat askerleri
göçtü.” diyen Ahmed Paşa âşıkların feryatlarının güneşin doğmasıyla son bulduğunu söylemektedir.
Âşığın feryatları askere teşbih edilmiştir.

6

Ayrıntılı bilgi için bakınız: İskender Pala,2004, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, “âşık”, İstanbul: Kapı Yay, s. 37.
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Uyandı meş'ale-i subh u yandı şem'i felek
Dirildi çâder-i kuhlî ve göçtü leşker-i zeng (Ahmed Paşa, K 21/2:70)
Ahmed Paşa göçmek eylemine yer verdiği bir başka beytinde “Sevgili “Kavuşmamızla gam
gitti, niçin ahların bitmedi?” diye sordu. “Kervan göçtüğü yerde ateş bırakmaz mı?” diye cevap
verdim.” şeklinde söylemektedir. Beyitte kervanların göç etmesinin ardından ateş bırakmasına
gönderme yapılarak sevgiliye kavuştuktan sonra göç eden gamın arkasında ateş bıraktığı tasvir
edilmektedir.
Dedi gam gitti vaslımla niçin eksik degil ahın
Dedim göçtügü menzilde komaz mı kârbân ateş (Ahmed Paşa, G 127/6:180)
“Gönül (sevgilinin) başındaki (güzel kokulu) saçlarından (vazgeçip) (sevgilinin) yüzüne ilgi
gösterdi, Şam’dan göçtü ve Kâbe’ye gitmeye azmetti.” Aşağıdaki beyitte sevgilinin saçları siyah olması
bakımından Şam’a yüzü ise parlaklık yönünden Kâbe’ye benzetilmiştir. Beyitte şair gönlünün
teveccühünü Şam’dan Kâbe’ye göç eden bir birey şeklinde resmetmektedir.
Yüzüne kıldı teveccüh ser-i zülfünden dil
Şâmdan göçtü ve azm eyledi Beytü’l-Hareme (Ahmed Paşa, G 275:251)
Aşağıdaki beyitte Nevʿî’nin aşk yolcusu terkibi göç eden âşıkları tasvir etmesi açısından dikkat
çekmektedir. “Sabahı uzak olan ayrılık gecesinin tehlikelerle dolu gam yolunda aşk yolcusu göçsün, akıl
ve can kervanı kalsın.” diyen şair aşk yolcusunun aklını ve canını geride bırakarak gam yolunda göç
edebileceğine vurgu yapmaktadır.
Reh-i gam pür-hatar şâm-ı firâkufi dür olur subhı
Rahîl-i ‘ışk göçsün kârbân-ı ‘akl u can kalsun (Nevʿî, G 559/2:561)
Meʿalî destan nazım biçimi ile yazmış olduğu şiirinde II. Bâyezîd dönemi siyasi olaylarından
olan Şah Kulu ayaklanmasını detaylı bir biçimde anlatmıştır. Destanın yedinci kıtasında Sultan
Korkud’un ve Ali Paşa’nın isyanı bastıramadığını söyleyen şair II. Bâyezîd’den iç karışıklığı bitirmesini
istemektedir. Dörtlüğün göç konusuyla alakalı olan kısmı oyalanıp yavaş yavaş göçtüklerinin belirtildiği
üçüncü mısrasıdır.
Sultân Korkud korkup kaçdı
‘Ali Paşa berü geçdi
Oyalanup az az göçdi
Yetiş Gazi Hunkar yetiş (Meʿalî, Destan 16/7:190)
İshak Çelebi musammat nazım şekliyle yazmış olduğu şiirinde “Allah’ı tespih etme ile
yasaklardan kaçınmadan bahsetme, buradan göçüp meyhane köşesine gidelim. Oraya varıp güzellerle
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yiyelim içelim. Sarhoş olup yakalar yırtalım.” demektedir. Mutasavvıfların tekke olarak ele aldığı
meyhane ilahi aşk şarabının içilip sarhoş olunduğu yerdir. Şair meyhaneyi neşe kaynağı olarak görüp
orada hakikate ulaşacağını düşünmektedir.
Anma tesbîh ile takvâyı geçenden geçelüm
Girelüm meykede küncine buradan göçelüm
Varalum anda güzellerle yiyelüm içelüm
Mest-i lâ-ya'kıl olalum yakalar çâk idelüm (İshak Çelebi, Musammat 3/5:116)
Şeyh Galib aşağıdaki beyitte huzurun göç eden bir kafile olduğunu söylemektedir. Huzur
kafilesi göç ettiğinden gönül kafilenin çanı gibi feryat edip uyuyamamaktadır. “Galiba göç eden huzur
kafilesidir; gönül çan misali acıyla inleyip uyumaz.”
Gâlibâ hicret eden kâfile-i râhatdır
Dil ki mânend-i ceres eyleyip efgân uyumaz (Şeyh Galib, G 138/7:434)
2.3. Konak Yeri: Dünya
Klâsik Türk şairleri bu dünyayı göçebe olan varlıkların konakladıkları yer olarak tasavvur
etmişlerdir. Eskiden insanlar kervanlarla yolculuk yaptığı için geçici olarak konaklamak amacıyla
hanlara ihtiyaç duyarlardı. Şairler insanları kervan yolcularına, dünyayı da hana benzetmişlerdir. Dünya
konup göçülen fani bir duraktır. Dünya geçici bir konaklama yeri olduğu için şairler kendilerini bu
dünyada misafir olarak kabul etmektedir.
Muhibbî aşağıdaki beytinde insanları kiracıya bu dünyayı ise kiralık bir hana benzetmiştir.
Kervanların konaklaması amacıyla ana yollar üzerine han inşa edilmesi geleneği beyitte dikkat çeken
unsurlardandır. Kiralık bir handan insanın çabuk göçeceği vurgulanmıştır. “Bu dünya hanına kiracı
olarak geldiğin için tez göçersin zira burası karar kılınmış ev değil.”
Çün kirâ-y-ıla girüben uşbu dünyâ hânına
Tiz göçersin saña bu zîrâ mukarrer ev degül (Muhibbî, G 1906/5:1004)
Muhibbî diğer bir beytinde dünyanın köhne bir konak yeri olduğunu vurgulayarak gönül
kervanının buradan göç edeceğini söylemektedir. “Dünya eskimiş bir konak olduğu için gönül kervanı
göçer; akıllılar buraya gönlünü bağlamaz, gönül vermez.”
Ribât-ı köhnedür dünyâ göçer çün kârbân-ı dil
Buña dil baglamaz dânâ göñül virmez buña ‘âkil (Muhibbî, G 1945/4:1022)
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Muhibbî aşağıdaki beyti aracılığıyla da dünyanın bir misafirhane olduğunu ve misafirhaneden
hemen göçüleceğini söylemektedir. “İkamet fikrine kapılma, erkenden göçersin; bu dünyaya gelen
herkes “Misafirim ben.” desin.”
İtmegil fikr-i ikâmet seherî tîz göçesin
Kim ki dünyâya gele diye ki mihmânam ben (Muhibbî, G 4007/4:1857)
Aşağıdaki beyitte Nevres-i Kadim dünyayı konup göçülen bir ovaya benzetmiştir. Şaire göre
bu dünyaya konup göçen herkes unutulmaya mahkumdur. Beyitte çöllerde dolaşan Mecnun’a telmih
yapılmıştır. “Avare avare dolaşan Mecnun unutulsa buna şaşılmaz. Geniş dünya ovasına nice insan
konar göçer.”
Mecnûn-ı herze-gerd unudulsa ‘aceb midir
Pehnâ-yı deşt-i dehrde çoklar konar göçer (Nevres-i Kadim, G 23/4:449)
2.4. Ahirete Göç
İslamiyet’te imanın şartlarından olan ahiret inancı klâsik Türk edebiyatı şairleri tarafından
dikkat çekilen temalardandır. Şairler ölüme ve ölümden sonrasına atıfta bulunmak maksadıyla yer yer
ahirete göç konusuna değinmişlerdir. Ahirete göç etme anlamını kapsayan ilk beyit Muhibbî’ye aittir.
Muhibbî aşağıdaki beytinde “(Göçmeden) Önce ciddiyetle çalışarak kendine bir ev yap; göç davulu
çalınır ansızın buradan göçersin.” diyerek ahirete göçmeye dikkat çekmiştir. Beyitte hem dünyada
mekân edinmeye hem de ibadet ederek ölmeden evvel ahirete hazırlanmaya dair tavsiyeler
bulunmaktadır. İnsanların ölüm vakti geldiğinde göç davulunun ansızın çaldığı tasvir edilmektedir.
Bundan evvel cidd ü cehd eyle saña bir hâne yap
Kûs-ı rıḥlet çalınur nâgāh bundan göçesin (Muhibbî, G 2564/3:1313)
Klâsik Türk şairleri önemli olaylara tarih düşme geleneğine bağlı olarak yakınlarının ya da
toplumda ileri gelen kişilerin ölümlerinin tarihini bildiren şiirler oluşturmuşlardır. Bu şiirlerin ana
teması ölüm olduğundan tarih düşme tarzında yazılan şiirlerde ahirete göç etme bahsine sıklıkla
rastlanılmaktadır. Antepli Aynî’nin yazmış olduğu tarihte Said Ağa’nın bu dünyadan öteki âleme göç
etmesi anlatılmaktadır: “Yakın dostum âlemin övüncü olan Hz. Peygamberle adaş olan Said Ağa; bu
dünyadan göçüp tanıdıklarını can evinden vurdu.”
Musâhib nâm-dâş-ı Fahr-ı ‘âlem kim Sa‘îd Aga
Göçüp dâr-ı fenâdan eyledi ahbâbını cân-kâh (Antepli Aynî, T 503/1:485)
Fatin Hacı Mustafa Ağa’nın ölümünü duyduğunda ebcet hesabıyla göç tarihini söylediğini ve
onun bu yıl “Ya Allah!” deyip göçtüğünü yazmıştır.
Gûş idince fevtini târîh-i mu‘cem söyledim
“Göçdi Hâcı Mustafâ Aga bu yıl yâ Hak diyüp” (Fatîn, T 201/2:214)
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Nevres-i Kadim Hoca Sadüddin adlı bir şahsın ölümüne tarih düşmek maksadıyla aşağıdaki
beyti kaleme aldığını bildirmektedir. Beyitte bu dünyadan ayrılma dünyadan göç etme tabiriyle
karşılanmıştır.
Bî-bakâ dehri çü terk itdi didim
Hace Sa‘düddîn'i göçdi dehrin âh (1170/1757) (Nevres-i Kadim, T 74/6:416)
Nabi aşağıdaki beytinde ölümü beden yurdundan göçmeye benzetmiştir. Hasan adlı zat
öldüğünde askerlerini çekip yokluk diyarına konmuştur.
Göçdiler dâr-ı bedenden didi Nâbî târîh
ʿAskerin çekdi diyâr-ı ʿademe kondı Hasan (Nabi, T 1/6:179)
Baki Mihrimah Sultan için yazmış olduğu mersiyesinde sultanın bu yokluk diyarının gül
bahçesinin çerçöpünden göçüp çadırını cennete kurduğunu söylemektedir.
Bu fenâ gülşeninüñ hâr u hasından göçürüp
Kurdılar bâr-gehin ravza-i Rıdvân üzre (Baki, Mersiye 2/2:83)
2.5. Gurbet
“Doğup yaşanılmış olan yerden uzak yer.” (TDK, Güncel Sözlük) şeklinde tanımlanan gurbet
kelimesi insanın memleketinden ayrı olma durumuna işaret etmesi bakımından göç kavramıyla
ilişkilidir. Klâsik Türk edebiyatı şairleri yurtlarından ve sevgililerinden ayrı kalışlarına şiirlerinde yer
vermek amacıyla gurbet temasını işlemişlerdir. Gurbet tasavvufi olarak, “gerçek irfâna vâkıf olmadan
evvel Allah yolunda yürüyenlerin kendi vatanlarında alıştıkları âdetlerle uğraşmaları, kendilerini
meramlarına erişmekten alıkoyacağı korkusuyla vatanlarını terk ile seyahate çıkmaları.” (Pala, 2007;170)
manasına gelmektedir.
Şairlerin yer yer elest bezmine gönderme yaparak en eski zamandan beri sevgililerine âşık
olduklarını söylerler. Bu mecliste sevgilileri ile beraber olan âşıklar bu dünyada ondan ayrı kalarak
gurbete düşmüşlerdir.
Aşağıdaki beyitte şair Neylî “Gönlümü aldın, başım sevgiliye gitmeye hazır; bu hasta bedeni
gönülsüz gurbette bırakma.” diyerek istemsiz bir şekilde gurbette kaldığını söylemektedir. Gönlünü
sevgiliye veren şair gönülsüz kelimesini tevriyeli kullanarak isteksiz ve gönlü olmayan manaları
vermiştir.
Göñlümi alduñ hâmemi yârâna rû-be-râh
Koyma gurbette göñülsüz bu ten-i bîmârı (Neylî, B 3:341)
Sükkerî “Gurbet hüznünün köşesinde ayrılığın rehiniyiz; tanıdığa özlemi anlatmak zor.”
diyerek ayrılık nedeniyle gurbette hüzünlü olduğunu bildirmektedir.
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Sükkerî fürkat-rehîn-i künc-i hüzn-i gurbetüz
Âşinâya iştiyâkı eylemek iʿlâm güç (Sükkerî, G 12/6:159)
Sükkerî aşağıdaki rubaisinde “Bu seferde talihimin başlangıcı budur. Ya Rab! Sana durumumu
havale ederim. Felek bir uzak ve uzun bir yola saldı. Bu gurbet içinde bilmem halim nice olur?”
mısralarıyla gurbet konusunu işlemiştir. Sükkerî gurbetteki vaziyetinden endişe duyarak Allah’tan
yardım dilemektedir.
Budur bu seferde ibtidâʿ-i fâlüm
Yâ Rabb saña tevfîz iderüm ahvâlüm
Bir dûr u dırâz yollara saldı felek
Bilmem nic’olur bu gurbet içre hâlüm (Sükkerî, R 2:247)
Fehîm-i Kadîm Mısır’da gurbet ellerde kalmasını ifade ederken Hz. Yusuf’a telmihte
bulunmuştur. “Baht, bizi Hz. Yusuf gibi Mısır’da esir etti, gurbet zindanının köşesinde hayran bir
şekilde oturmaktayız” (Üzgör, 1991:481)
Yûsuf-veş itdi baht bizi Mısr’da esîr
Hayran-nişîn-i gûşe-i zindân-ı gurbetüz (Fehîm-i Kadîm, G 132/4:480)
2.6. Hicret
“Sözlükte “terk etmek, ayrılmak, ilgisini kesmek” anlamına gelen hecr (hicrân)
mastarından isim olan hicret “kişinin herhangi bir şeyden bedenen, lisânen veya kalben
ayrılıp uzaklaşması” demektir; ancak kelime daha çok “bir yerin terkedilerek başka bir
yere göç edilmesi” anlamında kullanılır. Terim olarak genelde gayri müslim ülkeden
(darülharp) İslâm ülkesine göç etmeyi, özelde ise Hz. Peygamber’in ve Mekkeli
Müslümanların
Medine’ye göçünü ifade eder. Medine’ye göç eden
Müslümanlara muhâcir, Resûl-i Ekrem’e ve muhâcirlere yardım eden Medineli
Müslümanlara da ensâr unvanı verilmiştir.” (Önkal,1998:462)
Hicret kelimesi Hz. Muhammed’in 622 yılında Mekke’den Medine’ye göç etmesinin özel ismi
hâline gelmiştir. Mekke şehrinde Müslümanlara yapılan zulmün artması neticesinde Medine’ye göç
zorunlu hale gelmiştir. Kureyşliler, Ensâr adlı kabilenin Hz. Muhammed’e yardım etmesi üzerine Hz.
Muhammed’e tuzak kurmaya niyetlenmişlerdir. Bunun üzerine Allah Hz. Muhammed’in Medine’ye
göç etmesini buyurarak orada İslamiyet’i yaymakla görevlendirmiştir.7

7

Hicret ile ilgili ayrıntılı bir okuma için bakınız: (Yazıcıoğlu Muhammed, 2005:351)
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Şekil 1 Hicret güzergâhını gösteren harita. (Önkal, 1998:1)

Şair Azmizade Hâletî Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göç etmesine ve Ebû Eyyûb
Ensârî’nin Hz. Muhammed’i Medine’deki evinde misafir etmesine telmihte bulunarak “Hz.
Muhammed Mekke’den hicret ettiği zaman, (Eyüp Sultan’ın) şerefli evi konaklama yeri oldu.”
demektedir.
Mekke’den hicret itdüginde o şâh
Oldı beyt-i şerîfi menzil-gâh (Azmizade Hâletî, Mesnevi 6/5:65)
Karamanlı Aynî cennete benzettiği memleketinin kaybını anlattığı şiirinde “Memleketten bize
hicret var, Hz. Muhammed’in hicreti sünnettir, vuslat vakti geçtiği için ayrılık vardır, Elveda, ey
Candaroğulları tahtı elveda.” demektedir. Aynî şiirinde hicretin sünnet olduğuna vurgu yapmanın
yanında toprakların kaybedilmesi neticesinde yapılan toplu göçün acısına da değinmiştir. Aynî’nin şiiri
göçün toplumsal boyutuna işaret eden bir örnek olması bakımından önem arz etmektedir.
Çünki ilünden bize hicret durur
Mustafâ’nun hicreti sünnet durur
Vakt-i vuslat gitdi çün fürkat durur
El-firâk iy taht-ı Candar el-firâk (Karamanlı Aynî, K 26/2:121
“Ey muhacir! Hicret ettin ise bunda gam yoktur; peygamberlerin övündüğü zât olan Hz.
Muhammed onu sünnet kılmıştır.” Muhacir Allah’ın yasaklarından uzaklaşan kimselerdir. Kâfirlerin
bulunduğu yeri terk edip İslâm memleketlerine göçmek, küfürden kaçmak, Allah’ın emirlerini yerine
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getirmek Hz. Muhammed’in sünnetlerindendir. Beyitte şair Cem Sultan’a ey muhacir diye seslenerek
göç etmesinden dolayı üzülmemesi gerektiğine vurgu yapmıştır.
İy muhâcir hicret itdünse ne gam
İtdi sünnet anı fahr-ı enbiyâ (Karamanlı Aynî, K 34/48;150)
SONUÇ
Sonuç olarak klâsik Türk şiirinde karşılaşılan göç kavramı hem gerçek hem de mecazi anlamda
kullanılması açısından ele alındığında her iki yönden bu kavramın bir yerden bir yere taşınmak anlamı
barındırdığı görülmektedir. Gerçek anlamı dışında kullanılması hususunda şairin iç dünyasında var olan
göçün beyitlere yansıması okurlar için bu kavramın farklı bir yaklaşımla ele alınmasına olanak
sunmuştur. Şairlerin göç konusuna odaklanarak yazmış oldukları göç redifli gazellere, göçmek eylemini
yer değiştirme manasında kullandıkları beyitlere, göçün bireysel ve toplumsal etkilerine vurgu yapıldığı
şiir örneklerine rastlanmıştır. Göç kavramının kullanımına şairlerin gerek gerçek dünyayı gerekse kendi
iç dünyalarını yansıtmak amacıyla kaleme aldıkları edebî eserlerde rastlamak mümkündür Özellikle göç
sonrası yaşanılan mağduriyetlerin beyitlerde dile getirilmesi günümüzde olduğu gibi geçmişte de
hüznün sembolü olmuştur. Nasıl ki her göçün toplumda ağır bir hasar bırakması kaçınılmazsa göç
olayının vuku bulmasından sonra bu eylemi gerçekleştiren toplumların yeni hayat bulduğu topraklara
da entegre olması kaçınılmazdır.

2ndInternational Migration Researches Congress (ICOMIR-2022), May 20-22 2022
Ankara / TURKEY | 126

2ndInternational

Migration Researches Congress

ISBN: 978-605-71156-8-3

KAYNAKÇA
Ahmed Paşa. (1992). Ahmet Paşa divanı. (Haz. A. N. Tarlan). Ankara: Akçağ Yayınları.
Akkaya, H. (1994). Nevres-i Kadîm ve Türkçe divanı. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Marmara
Üniversitesi, İstanbul.
Antepli Aynî. (2004). Antepli Aynî divanı. (Haz. M. Arslan). İstanbul: Kitabevi Yayınları.
Azmizade Hâletî. (2017). Azmizade Hâletî divanı. (Haz. B. A. Kaya). Ankara: KTB
Yayınları.Tarih: 06/05/2022. Erişim: https://ekitap.ktb.gov.tr/Eklenti/56159,azmizade-haletidivanipdf.pdf?0
Baki. (1994). Baki divanı. (Haz. S. Küçük). Ankara: AKM Yayınları.
Çiçekli, B. (Ed.) (2009). Göç terimleri sözlüğü. Cenevre: Uluslararası Göç Örgütü.
Devellioğlu, F. (2006). Osmanlıca Türkçe ansiklopedik lûgat. Ankara: Aydın Kitabevi.
Fatîn. (2007). Fatîn divanı. (Haz. M. Erdoğan). İstanbul: Kitabevi Yayınları.
Fehîm-i Kadîm. (1991). Fehîm-i Kadîm divanı. (Haz. T. Üzgör). Ankara: AKM Yayınları.
Karamanlı Aynî. (2020). Karamanlı Aynî divanı. (Haz. A. Mermer). Ankara: KTB Yayınları.
Tarih: 06/05/2022. Erişim: https://ekitap.ktb.gov.tr/Eklenti/78478,karamanli-ayni-divanipdf.pdf?0
Kâşgarlı Mahmud. (2018). Dîvânu lugâti-t-Türk. (Haz. A. B. Ercilasun ve Z. Akkoyunlu).
Ankara: TDK Yayınları.
Keklik, M. (2014). Üsküplü İshak Çelebi divan. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Manas
Üniversitesi, Bişkek.
Meʿâlî. (1982). Meʿâlî divanı. (Haz. E. Ambros). Berlin: Klaus Schwarz Verlag.
Muhibbî. (2016). Muhibbî divanı. (Haz. K. Yavuz ve O. Yavuz). İstanbul: YEK Yayınları.
Nabi. (2011). Nabi divanı. (Haz. A. F. Bilkan). Ankara: Akçağ Yayınları.
Nevʿî. (1977). Nevʿî divanı. (Haz. M. Tulum ve M. A. Tanyeri). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi
Yayınları.
Neylî. (2005). Neylî divanı. (Haz. S. Erdem). Ankara: AKM Yayınları.
Onay, A. T. (1996). Eski Türk edebiyatında mazmunlar. İstanbul: MEB Yayınları.
Önkal, A. (1998). hicret. DİA. İstabul: TDV Yayınları. Görselin erişimi: Tarih: 04/05/2022.
https://islamansiklopedisi.org.tr/hicret

2ndInternational Migration Researches Congress (ICOMIR-2022), May 20-22 2022
Ankara / TURKEY | 127

2ndInternational

Migration Researches Congress

ISBN: 978-605-71156-8-3

Pala, İ. (2004). Ansiklopedik divan şiiri sözlüğü. İstanbul: Kapı Yayınları.
Rahîmî. (2004). Kütahyalı Rahîmî ve divanı. (Haz. A. Mermer). İstanbul: Sahhaflar Kitap Sarayı.
Sükkerî. (1994). Sükkerî Hayatı, edebî kişiliği ve divanı. (Haz. E. Erol). Ankara: AKM Yayınları.
Şeyh Galib. (2011). Şeyh Galib divanı. (Haz. N. Okcu). Ankara: TDV Yayınları.
TDK Türkçe güncel sözlük. https://sozluk.gov.tr/ Erişim Tarihi: 10/05/2022
Yazıcıoğlu Muhammed. (2005). Muhammediye. (Haz. A. Öztürk). İstanbul: Çelik Yayınları.

2ndInternational Migration Researches Congress (ICOMIR-2022), May 20-22 2022
Ankara / TURKEY | 128

1

1

129

